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1. ElizrrĺÉľynr
Felek,,A Radioaktív Hulladékokat Kezęlő Közhasznú Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Társaság létesítési
és üzemeltetési munkáivalkapcso|atos geneľáltervezóitevékenységvégzése" tźľgyban,aMegrendelő által
meghiľdetett közbeszerzési eljárás lezáľásaként, 2017 . április 28. napján vállalkozási szeľződést kötöttek
(a továbbiakban : Teľvezói Szerzódés).

A Tervęzői

Szerződés 1. pontja értelmében a bęszerzés tárgya, az
munkáival kapcsolatos, geneľálteľvezői tevékenység elvégzése.

RHK Kft. létesítésiés üzemeltetési

2. A szpnzolnsvioosÍľÁs ÉsłľľłKINDoKAI
a) A Teľvezői Szerződés alapján megrendelésre keľült a

P290B-4-01/16 ľęndelésiszámu 1.16
feladatkódú átaltnyźras feladat: az ,,I-K3 táľoló kamrą vasbeton medence megvalósulási teľveinek
ellłźszítése'',mely feladat teljesítésihatárideje ,,Az I-K3 vasbeton medence és technológia
kivitelezése vóIlaĺkozási szeľződés keretében" tárgytl kivitelezési szeľződéshez (a tovźbbiakban:
Kivitelezési Szeľződés) igazítva, az eľedetilegtervezettek szerint' azalź"}bi lett volna:

lls
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-

teľvszállítás:
tervszállítás:

mennyiségi
minőségi

2019. ápri|is

1.

Ż0l9. május 31. napja volt.

A teljesítési hatáľidő, jelen módosítás alapján , az alábbiak szeľint változik:

A

digitális megvalósulási tęrvdokumentációi leadási hatáľidejét a KiviteIezési Szeľződés

adatszolgáltatástú (a megvalósult állapotot rogzítő piros ceľuzás terveinek átadáSáĐ kövętő l50.

napban állapítják lT|eg, az alábbi tervęzętt hatáľidokkel (a Kivitelezoi Szerződés teljesítési
hatáľidejétol Íiiggően):

-

mennyiségi teľvszá|lítás: Kivitelezoi Szeľződés adatszolgáltatásźlt követő 90. nap (tervezett

-

minősé gitervszállítás: mennyiségi teljesítéstkövető 60 nap (tervezett időpontja: 2022. december

időpontja: 202Ż. oktőber 11.)
10.)

Indoklós:

Az eredetilegtervezett ütemęzés szeľint a Kivitelezési Szeľződés megkotéséľe20l8. első felében
kęľült volna soľ, és így az erędęti teljesítésihatáridők is ezen időpontot alapul véve kerültek
meghatározásra.
megkötésére.

A kivitelezési szerződés tényleges azonban csak

2019. június 11. napján kęrült

Teľvezői Szerződés műszaki taľtalmának terjedelmében a Vállalkozónak el kell készíteniea
P23OB-Ż-03l17 rende|ési számú, Kivitelezési Szerződés keretében megvalósított építés-beruháztsi
feladatok digitális megvalósulási tęľvdokumentációit, a Kivitelező tital átadott' a megvalósult

A

állapotot rögzító piros ceruzás terveiből.

A Vá|lalkozónak
ľendelkezésľea

a Kivitelezési Szerződés alapján töľténő adatszolgáltatást követően
gitál i s megvalósu lás i tervdokumentációk m inősé gi szál|ításár a.

_
di

- 150 nap áll

nęm látható események miatta végteljesítésihatáľidő tekintętében is módosítani. A Kivitelezési

A Kivitelezési Szerződést_ a kivitelezés soľán bekĺjvetkező, előre
szükségessévált - többek között

_

Szerzodés véghatárido módosításának közvetlęn következménye az, hogy a Kivitęlező a piľos
ceruzás megvalósulási teľveket csak az új véghatáridőre tudja átadni. A tervęzoi feladat
végrehajtására pedig _ megfelelő adatszolgáltatás hiányában - a Vállalkoző a számttra előíft
határidore emiatt nem képes.

A Kivitelezési Szerződés módosítása jelenleg még folyamatban van' ezért a Felęk erre tekintettel a
digitális megvalósulási tervdokumentációi minőségi teľvszállítási hatáľidejét a kivitelező
adatszolgáltatásźú követő 150 napban állapítják meg.

A

Vállalkoző által elvégzendő teľvezési feladatok teljesítésihatáľidejét csupán a Kivitelezési
Szeľződés véghatáľidejénekmódosításáľa tekintettel és azzal osszhangban, az eľedetileg
meghatározott 150 napos te|jesítésiidőtartam módosítása nélkül, állapították meg a fblek.

b)

A

Teľvezői Szerzodés alapján megľende|ésľekeľült a PŻ90B-4-01l16 ľendelési számű

2.Ż3

feladatkódú tételes elszámolású feladat, az ,,I-N] és I-N2 tárolókamra térkiképzéskiviteli tervének
elkészítése",melynek a Megrendelő által eľedetileg tervezett megľendelési időpontja Ż019.
decembeľ

1

l. napja volt.

A teľvek leszźilitásának hatáľideje pedig:

-

mennyiségi tervszállítáS 1 :
mennyiségi tervszállítás 2:
minoségi tervszállítás:

A tényleges megľendelés időponda:2UŻ}.

Ż020. ápľilis 1 l.
2020. augusztus 10.
2020. oktőbeľ 9. napja lętt volna'
szeptember 24.

Ennek megfelelően a módosított teljesítésihatáridő:
_ mennyiségi teľvszál|ítás 1 :
Ż0Ż1. májusŻS.
Ż021 . május Ż5.
2:
- mennyiségi teľvszállítás
2021. jű|iusŻ4.
- minőségi teľvszállítás:
215
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Indoklós:

A Megrendelő tevékenységesoľán felmeľülő nagyobb prioritást élvezó tervezési feladatok miatt (pl:
I-K3 táľolókamra kivitelezése során felmeľĺ.ilt és folyamatosan felmerĹilő mtĺszaki problémák) a
Felek a Megľendelői igény alapján, abban állapodtak meg, hogy azęrędeti\egtervezettekhez képest
átĺitemezik ezen feladtok elvégzését.

A

hatáľidő módosítása kizárőlag a fęladat teljesítésénekidőpontját módosítja' a teljesítésre
ręndelkęzésre álló időtartamot (157 nap) nem' a Vállalkozó viszont élni kíván az e|őteljesítés jogával.

c)

A jelen érvényben lévő TeľvezőiSzerződés alapján megľendelésre került a K5100-004/l6 rendelési
számű2.5.2.3 feladatkódú tételes elszámolású feladat, az ,,IBF kötelezés 2.7 pont teljesĺtése '', (IBF:
Időszakos Biztonsági Felĺ'ilvizsgálat). A kapcsolódó mennyiségi teljesítés elfogadása 2020. október
31-én megtörtént, a minőségi tervszállítás eredeti hatáľideje 2021. fębruáľ 10-e volt.

A módosított teljesítési hatáľidő az alź"ŕbiakszerint változik:

A

minőségi tęrvszźilítás az orszźlgos Atomeneľgia Hivatal részére(a továbbiakban:
Hatóság) általi elfogadást k<jvető l02.nap: tervezett időpontja Ż021. szeptember 10.

oAH, va1y

Indoklós:

Az IBF 2.7.

pontja szerint a külső embeľi tevékenységgel kapcsolatos veszélyek elemzéseit a
fi gyelembevételévelfelü l kel I v izsgtini.

szükséges esemény kombinációi

A

2.7. ponthoz készülő elemzés egyik bemenő adatátt, a szintén az IBF-et lęzárő hatźrozat 2.l.
pondában előíľt: ,,A veszélyes anyagok (ammónia és klóľ) a 6. számű fóilti szá|lítási baleseteinek
hatáselemzése terjedési modellszámításokkal' indokolt esetbęn esemény gyakoriság éľtékek
felülvizsgálata, valamint a Paksi Atomerőmű telephelyľe töľténő sósav szállítási tevékenység
vizsgźllata, a baleset következményeinek, illetvę a KKÁT veszélyeztetettségénekértékelése''
köte lezé s telj e s ítésére ké szü |t dokumentu m taľtalmazza.
Ezen, SOM(R)3/1518 Rev.2. azonosítójú dokumentumot a Megrendelő, mint Engedélyes, határidőľę
benyújtotta az engedélyező oAH részére, melyre a Hatóság az oAH-2019-00131-0025/2020 (AL)
levelében további kiegészítéseketkéľta Megrendelőtől a valószínűségek meghatźrozásáravonatkozó
számítási módszeľtan felülvizsgálata, ezln számítások eredményein alapuló egyéb számításoknak és
éľtékel é seknek a fe l ü lv izs gálata térgy ában.

A

kéľtkiegészítésekelkészültek, és az oAH által megadott benyújtási határidőre,2021.04.15.
napjáig beadásra kerültek. A vonatkozó hatáľidők alapján az oAH várhatólag Ż0Ż1 . május 31 -éig

elfogadj a a kért kiegészítéseket.

Mivel a2.7.pontraaYállalkozőáltalelkészítendőelemzésteljesköľűen_többekk<jzött-csaka2.7.

pont végleges eredményének figyelembevételével készülhet el, ezért szükséges a Yéilalkoző tital
elkészítendő teľvek m inőségi telj esítésihatáridej ének a módosítása.

Fentiek figyelembevételével, a Megrendelő (Engedélyes) kezdeményezte a 2.7. fęladat teljesítési
határidejének módosítását a Hatóságnál,20Ż|.09.30-i új beadási hatáľidővel. A hatáľidő módosítást
Ható ság az RHKK-HA 00 7 0 sz. határ ozatáv al (20Ż l .0Ż.Ż5 - én) e l fo gadta.

A határidő módosítása kizźrőlag az ,,IBF kötelezés 2.7 pont teljesítése'' feladathoz tartoző minőségi
tervkészítésteljesítésénekvéghatáridejét érinti, az eredeti|eg meghatározottakhoz képeset, de a
feladat teljesítéséreľendelkezésre álló idotartam (102 nap) nem módosul.

d)

HATÁRIDŐK

An.3. Hatáľidők
A szerződés eľedeti 3. pontja:
Kezdési hatáľidő: a szęľzodéshatályba lépésétkövető első munkanap

A

szeľzódésben foglalt feladatok műszaki te|jesítésihatárideje: Ż0Ż1.04.30.

3ls
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Az eredeti Szöveg

3.

pontja toľölve, a helyébe a kovetkező keľül:

Kezdési határidó: a szęrződéshatályba lépésétkövető első munkanap

A

szęrzodésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: az I-K3 tároló kamra vasbeton
medence megvalósulásiteľveinek elkészítéséneka határideje' ami előre lźlthatőlag2022'lŻ.10.

A

szerződésben foglalt feladatok hiba és hiánymentes műszaki teljesítésihatáľideje: azI-K3 táľoló
kamľa vasbeton medence megvalósulási teľveinek elkészítésénekhatárideje + 21 nap, előľe
Iźthatólag 2022. 1 2.3 l

.

Ad. Mellékletek
Ajelen szerződésben szereplő 2lasz.,3lasz.,4.sz.,és

6. sz. mellékletektörlésre keriilnek, helyükbe ajelen
3. szźtmű Szerződésmódosításhoz csatolt, aktualizćit és a fentiek szerint módosított 2lb sz.,3lb sz., 4la sz.

és6/asz.mellékletek,valamintaz5.sz.kiegészítőmellékletkerül.Ennekértelmébenott,aholaszerzodés
a2la sz.,3/a sz.,4.sz., és 6. sz. mellékletęket említ, a jelen 3. számű Szeľződésmódosítás mellékletét képezó
2lb sz.,3lb sz., 4la sz. és 6la sz. mellékleteket kell éľteni.

3.

AsznnzóoÉsuÓnosÍľÁsĺocszłľÁlyllłBcľELELosÉGE

A Kbt. l41.

$ (6) bekezdése szerint a(2)és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül' a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosíthatő,ha a módosítrĺs nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg.
,,

'..

a)

b)
c)

A módosítóst mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
olyan fehételeket hatáľoz meg, amelyek, ha szeľepeltek volna a szeľződéskotést megelőző
kozbeszerzési eĘórásban, az eredetileg részt vett ajónlattevőkön (ľészvételľejelentkezőkön) kĺvül
mós ajónlattevők (részvételľejelentkezők) ľészvételétvag/ a nyeľtes ajónlat helyett mósik ajánlat
nyertessé gét lehetővé tették volna ;

ą módosítás a szerződés gazdasógi egłensúlyót a nyertes ajánlattevő javóra vóltoztaĘa meg;

ą módosítás a szeľződés tórgłát az eľedeti szerződésbenfoglalt ajónlattevői kötelezettséghez lłźpest
jelentős új elemľe teľjeszti ki."

A felęk megállapítják,

hogy je|en szerzodésmódosítás a

lényeges módosításnak, mert:

a)

b)
c)

vagl

Kbt. 141. $-a (6) bekezdése alapján nem minősül

a módosítás nem hatfuoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szeľepeltek volna a szerződéskötést
mege|óző közbeszerzési eljáľásban, az eredetileg ľésztvett ajánlattevőn kívül más ajánlattevők
részvétęlétvagy a nyeľtes ajánlat helyett másik ajźtnlat nyeľtességétnem tették volna lehetővé,
tekintettel arra, hogy csak a Tervezési Szerződésben rőgzített teľvezésifeladatok lehívására keľült
sor aZ eľedetileg tervezettekhez képest más időpontokban' de az egyęs teľvezési feladatok
elkészítéséreľendelkezésľeálló tényleges teljesítési időtanamok hossza egyik esetben sem módosult;
és a keretszeľződés időtaľtam is csak aYźila|kozőrészérolutolsóként elkészítendő teľv (az,,I-K3
tóroló kamra vąsbeton medence megvalósuĺósi ĺerveinek) hiba és hiánymentes átadásáig került csak
meghosszabbításľa.
a módosítás a szerzodés gazdasági

egyensúlyátnemváltoztattameg, meľt a vállalkozói díj nem került

módosításra'

ęlőző szeľződésmódosításban foglalt kötelezettsé gel<hez képest új
elemre nem terjeszti ki, mivel ezęket a tervezési feladatokat az eľedeti Tervezési Szeľződés is
tartalmazta. csak azokmegvalósításáľa kęľült soľ a teľvezętekhez képest későbbi időpontban.
a módosítás a szęľződés tźrgyát az

A Felek a szerződésmódosítás jogszeľűsége kapcsán egyben hivatkoznak a Közbeszerzési Döntőbizottság
joggyakorlatára is D. 6711212019)' mely szeľint amennyiben a teljesítéssorán akadályozó köľülmények
merültek fel, amik miatt a VáIlalkozó ezen időtartam alatt nem tudott munkát végezni, akkor az
val történő teljesítésihatáridő hosszabbítás megfelela Kbt. ľendelkezéseinek
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4.

EcyÉnRENDELKEZEsEK

Jelen 3. szźlmu szęrzodésmódosítás a Tervezoi Szerződés elválaszthatatlan részétképezi és azzal együtt
érvényes.

Jelen 3. szttmű Szeľződésmódosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép éľvénybe.A Szeľződés
mindaddig hatályban maľad, amíg a Felek egymással a Szerződésben ľögzítettek szerint a Szeľződés
teljesítéséből eľedoen el nem számolnak.

A

Felek a jelen 3. szźtmű Szerződésmódosítást 4 eredeti példányban irjźk aIá, melyből 2 pé|dány a

Megrendelő é, 2 pé|dány a Y állalkozőé.

A Tęrvezői Szerződés fontiekben

5.
Az

nem említett részei vá|tozatlan taľtalommal éľvénybenmaradnak.

MpuÉxlnTETEK
alttbbi mellékletek a jelen szeľződésmódosítás ęlválaszthatatlan részétképezik:
2/b. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése

3lb. sz. melléklet: Vállalkozói díj bontása elóirányzati soronként
4la. sz. mellékletek: Vállalkozói díj részletezése,teljesítési és számlázálsi iitemezés
5. sz. kiegészítő mel lék|et: Telj esít ési részhatáridők (kiegészítés)
6

l a.

Paks,202l.o.J.

sz. mel léklet: Díjalźtámasztás
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ijgyvezeto igazgatő
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznri
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság
Megľendelő

Jogi ellenjeg}zós:

2021. Q.,

Kunneľ Mihály
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cégvezetó
System Méľnökiroda Korlátolt Felelősségű
Társaság

Vállalkozó

Pénzügyí ellenjeg}zö:

DR. RE,.ýS

I
hnrd. óĺ gozd. igozgoló

sls

tta

