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1. ElozľĺÉľyrx
Felek
Radioaktív HulladékokatKezelő Közhasznú Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési
',A
és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generá|tervezői tevékenység végzése"tárgyban, a Megrendelő
által meghirdetett kőzbeszeruési eljárás lezárásaként, Ż0l7. ápľilis 28. napján vállalkozási szerződést

kötöttek.

A szeľződés l. pontja éľtelmébenabeszerzéstárgya, az
kapcsolatos, geneľálteľvezői tevékenység elvégzése.

2.

RHK Kft. létesítésiés üzemeltetési munkáival

AszpnzóuÉsľĺloosĺľÁsrľooxł

a) Jelen szerződés teljesítésénekidőszakában több, a Megľendelő létesítésiés üzemeltetési munkáival
kapcsolatos hatósági határozat sziiletett, amelyek érintik a Felek kĺizott létrej<itt teľvezői szerződésben
foglalt feladatokat:
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Az

országos Atomeneľgia Hivatal (ľövidítve: oAH) 20l7.l2.2l-én adta

száműhatérozatát az RHFT Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának

ki RHKR-HA0021

lezárásárő|.

Az országos Atomeneľgia Hivatal 20l8.l0.02-án adta ki RHKK-HA0030
KKAT Időszakos B iztonsági Felülvizs gálatának lezár ásár ő|.

számú határozatát a

AzIdószakos Biztonsági Felĺilvizsgálatok keretében, az RHK Kft., mint engedélyes, a jogszabályi
kötelezettségének megfelelően, felülvizsgá|ta a létesítményekaktuális jogszabályoknak és
nemzetközi ajánlásoknak való megfelelőségét. A felülvizsgálatban a Felek között létrejött
szeľződés alapján a SoM System Kft. is köteles volt közremiĺködni.

Az

országos Atomenergia Hivatal, a fentiekben hivatkozott határozatokban, a Megľendelő
létesítésiés üzemeltetési munkáival kapcsolatosan, a Felek źl|tal azonosított eltérések
felszámolásának előírása mellett, további kötelezéseket is tett, melyet a Megľendelő köteles

megterveztetni és végrehajtani.

E két határozat teljesítésévelösszefüggésben az

venni:

alélbbi feladatokban

kell a Vállalkozónak részt

RHKR-HAOO21
tervdokumentációjának előállítása (IBF hatáľoz at 2.9 pont szeľint)

megvalósulási

RHKK.HAOO3O

Az országos Atomenergia Hivatal 2018.l2.06-źn adta ki, az RHKK-HA0033 számú határozatát
(Az RHK Kft. kérelm ére határozott idejű felmentés a ll8l20l l. (Vil.1 l .) Koľm. ľendelet egyes
k<jvetelményei alól' és a Korm. ľendelet 40/E. $ (l) bekezdése szeľinti jelentés elfogadásá) a
Megĺendelő egyik létesítményére,a kiégett Kazetták Átmeneti Tárolőjfua (a továbbiakban
KKAT-ra) vonatkozóan, a ll8l20|1. (VII.1I.) Korm. ľendelet egyes kö,vetelményeinek
alkalmazásaalőlrihatáľozottidejűfelmentésről.

AZ RHK Kft. elvégeĺęa KKÁT-nak, a módosított ll8l20l1. (VII.I1.) Koľm. ľendelet
előíľásainak való megfeleltetését.

új

A

megfeleltetés eredményekéntazonosított eltéréseket,az RHK Kft. benyujtotta az országos
Atomeneľgia Hivatal részére. A hatóság ez alapjźn adta ki az RHKK-HA0033 száműhatźrozitát,
amelyekben kötelezésekettett az RHK Kft' szilmtra.

A

hatósági előíľások teljesítése soľán olyan létesítményszintű dokumentumok (Üzemeltetési

Feltételek és Korlátok, Végleges Biztonsági Jelentés) módosítását kell elvégeznie a
Megľendelőnek, amelyek elkészítésébenvaló részvétel,a Felek közĺjtti szeľződés alapján, a

Vállalkozó kötelezettsége volt.

E

határozat teljesítésévelĺlsszefriggésben a Vállalkozónak az a|źhbiakban részletezett, további
feladatokat kell elvégeznie :
telj esítésébenvaló

közreműködés

AzOrszágos Atomeneľgia Hivatal2018.1l.27-én adta ki RHKK-HA0035 számú hatźrozatźtvala
l -24 . kamr źts kiép ítésérevonatkozó iizemeltetési engedélý.

KKAT

ł rxÁr

RHKK-HA0035 számú üzemeltetési engedélyéb en az Orszźlgos Atomenergia Hivatal
elóírta, hogy a Végleges Biztonsági Jelentésben a dőzisszámítások eľedményeiből levont
következtetéseket, a Munkahelyi Sugáľvédelmi Szabźiyzatban módosított munkavállalói
đózismegszorításértékéhezkell viszonyítani. A követelmények teljesítésesorán Végleges
Biztonsági Jelentés módosítása is szükséges, amely elkészítésébenvaló részvétel'a Felek között
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megkötött

szerződés alapján, a Vállalkozó feladat volt

'

Ehatározat teljesítésévelösszefriggésben, a Vállalkozónak, az alábbiakban rész|etezett, további
feladatok kell ellátnia.:
dózismegszoľítás figyelembe vételével

b) Az MVM Paksi Atomerőmű ZrI' 2018. II. felévébentájékoztatta az RHK Kft., hogy a hatékonyabb
nukleáľis územanyag felhasználás érdekében egy új típusúvizluréłnarányra optimalizált kazetta típus
bevezetését tęwezi.

Az

atomeneľgiáľól szőlő 1996. évi CXVI. t<irvény 38. $ (l) bekezdése alapján: ,,az atomenergia
alkalmazásĺźľaengedéIy csak akkor adható, ha biztosított a keletkező radioaktív huĺtadékés a kié[et
üzemanyag biztonságos elhelyezése, osszhangban a tudomdny legújabb igazolt erednlényeiveĺ, a
n

e

mze tkö z i

e

Iv áľ ós

okkal,

v

al amint t ap as ztaĺato kkal

".

Ennek a követelménynek való megfelelés érdekébenszükséges a KKÁT üzemeltetési engedélyének
módosítĺása azűjkazettatípus figyelembevételével, és azMVM Paksi Atomeľőmiĺ Zrt. csakezt követően
térhet étt azűj uzemanyagra.

MVM Paksi Atomeľőmiĺ Zrt. ütemtervéhezigazodóan,ZOl9-ben el kell készítenia fenti engedélyezési
eljárások lefoĺytatásához szükséges megalapozó dokumentumokat, többek ktizött a rrÁľ Végleges
Biztonsági Jelentését, amelynek aktualizźúása, a Felek kozött létrejött szeľződés alapjén, aYállalkoző
AZ

feladata.

A jelen

pontban köľtilírt feladat végrehajtása keretében a Vállalkozó által jelen szeľződés keľetében
korábban osszeállított engedélyezési dokumentációt kell felülvizsgálni az űj kazettatípus figyelembe
vételével.

E feladat teljesítésévelösszefiiggésben a Vállalkozónak az a|élbbiak ľészletezett,további feladatokat kęll
ellátnia:

c) Az MVM Paksi Atomeľőmű Zrt. olyan új miĺszaki körülményekról tájékoztatta az RHK Kft.-t,
amelynek figyelembevételével az inhermetikus (speciális tárolási igényiĺ,(STD) kazetták rxÁľ-ua
történő betárolási koncepcióját módosítani kell.

A Felek k<izött létrejött szerződésben a koľábban kidolgozott koncepció alapján a Felek részletes kiviteli
teľv elkészítésétirányoztźk e|o. Fenti körülmények miatt azonban a szerzódésben eredetileg szerepló
kiviteli tervezési munka, valamint az ehhez a megoldáshoz kapcsolódó technológia kidolgozása helyétt,
az űj kazetta jellemzőkhöz igazodő, új koncepció kidolgozását és annak biztonsági megalapozását kell
elvégezni.
E feladat teljesítésévelösszefüggésben
feladatot kell elvégeznie:

a

Vállalkozónak az ęredeti (kiviteli terv készítésehelyett) az aléhbi

kidolgozása és biĺonsági megalapozása

3.

AszrnzloÉsvĺloosÍľÁsJoGsZABÁLYIMEGFELELosÉGE

l./ A Kbt.

A

l4l.s

(4) értelmében:

(2) bekezdésben szabályozoĺt esetek nleĺlett a szerződés - a (6) bekezdésbenÍOglahÍettételekvizsgólata

nélkal - új közbeszeľziási eĘĺźróslefolytatósa nélkül módosítható, illetve módosulhąt az alábbiak kozüt
bĺźrmelyesetben:

b) az eredeti szerződőféĺtől további épĺtésimunkók, szolgdltatás vagy áruk beszeľzése szülcséges,

anlelyek nem szeľepeltek az eredeti szeľződésben, amenn1liben
vóltozĺźsa

a

szeľződő

fél személyének
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ba) nem megvalósítható gazdasógi vagł miiszaki okból, különosen az eredeti szeľződéssel
beszeľzett, meglévő berendezésekkeĺ,szolgáltatásokkal vagy létesítruényekkelvaló
fe lc s e ľélhe t ős ég v agl e gyiit tműkt) dés miat t ; és
bb) az ajánlatkéľő szĺźmárajelentős hótrónnyal vag1l a kalnégekmegsokszoľozódásával jáľna. Az
ellenértéknövekedése - vagy tÓbb módosítás esetén azok eg1łĹiÍtesnettó éľÍéke
- azonban nem
haladhatja meg az eľedeti szeľződés éľtékének50%-át,'

a)

A Felek

megźilapítják' hogy a hivatkozott

oAH

hatáľozatok olyan, további teľvezésifeladatok

megrendelését tették szükségessé,amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben. A hatĺáľozatok
alapjául szolgáló dokumentumok elkészítésébenvaló kozľeműködés a Vállalkoző feladatavolt, így ezen
további tervezői feladatok más vállalkozótól ttiľténő megrendelése nem megvalósítható sem gazdasági
sem műszaki okból, mivel azelkészítendő műszaki anyagok, tervek szorosan összefliggenek a hatáľozatok
alapjátjelentő elózményiÍęntezói munkákkal, így azazokban foglaltak éúdolgozásaszükséges, és ezek
alapján ke|l az új fe ladatokat vé grehajtan i.

Amennyiben az oAH határozataiban foglaltak alapján újonnan elkészítendő anyagokat más
Vállalkozónak kellene elkészítenie, úgy neki a korábban kezdődött teľvezési folyamat egészétkellene
źú|átnia,és megismernie' ami az fę|adat bonyolultságára, és annak egyediségéľetekintettel (nukleáris
szaktertileti tervezés) a Megrendelő számára jelentős idohźĺrán5ĺt,és költségek nagyméľtékű

megnövekedését eľedmé ny ezné!

A Felek ňgzítik, hogy hasonlő ahelyzetaz
ellátandó feladatok változása soľán is.
b)

A

MVM Paksi AtomerőmúZrt. működésével

összefiiggésben

hatékonyabb nukleáris uzemanyag felhasználás éľdekébenalkalmami kívánt kazetĺa típus

bevezetéséhez a Megľendelőnek szükséges a rrÁľ üzemeltetési engedélyénekmódosítása. Ehhez a
szükséges megalapozó dokumentumokat el kell készíteni.Mivel a megalapozó dokumentumok ľésze,a
Yállalkoző által, az eredeti szerzódés alapjźn ęlkészítendő, a KKÁT Végleges Biztonsági Jelentésének
aktualizálása is, az űj kazetta típusnak megfelelően, így az engedély módosításához szükséges további

dokumentumok, amelyek nem szerepeltek az eredeti szeľződésben, más vállalkozóval töľténő
elkészíttetésenem megoldható, mivel a Megľendeló számára jelentős hźltránytokozna, hogy azűjkazetta
típus bevezetéshez szükséges, egyéb megalapoző dokumentumok elkészítésesoľán a teljesítésbe bevont
másik vállalkozónak, a legalapvetőbb ismeretek hiánya miatt, lényegesen nagyobb volumenű feladatot
jelent ezenanyagok elkészítése'mint aYá,llalkozőnak, akinek a Biztonsági jelentés elkészítésemiatt már

az

engedélyeztetési eljáľáshoz szükséges dokumentumok alapját képezó teľvezési-felülvizsgálati

feladatok elvégzéseeleve a fe|adatźttképezik.Mindezekre tekintettel egy másik vállalkozó bevonása mind
a lényegesen hosszabb teljesítésihatáridő, mind plusz kĺiltségszempontjából jelentős hátrán;1Ą okozna a

Megrendelő számźtra.

c) AZ MVM Paksi Atomerőmii Zft.

źL|tal bevezetett, rij műszaki körülmények, melyek miatt az
inhermetikus kazetták rxÁľ-ua töľténő betárolási końcepcióját módosítani kell, śzinténolyan
k<iľülmény, mely a felek által előre nem volt látható, és mivel az eredeti szerződésben meglévő feladat, a
kiviteli tervek elkészítésehelyett, a speciális tárolási igénytĺkazettźlkfelülvizsgált táľolási koncepciójának
kidolgozásáľa, és a biĺonsági megalapozása módosításáľa van szüksége a Megrendelőnek, így ezen
tervezési tevékenység sem oldható meg más vźilalkoző k<jzreműködésével.

A Felek rogzítik, továbbá, hogy

a szeľződésmódosítás soľán a Vállalkozó díj növekedése mindcisszesen
haladja meg az eredeti szerződés értékének50%-át.

4,9%o, így annak nettó éľtékenem

AKbt.l4l. $ (6) bekezdése szeľint aQ) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, aszerzódés
új kiizbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szeľződés
módosítasa lényeges' ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
2.l

meg.

,,,.' A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyanfeltételeket hatáľoz meg, amelyek ha szerepeltekvolna a szerződéskötést megelőző kĺjzbe-szeľzési

eljĺźľásban,az eľedetileg részt vett ajónlattevőkön (ľészvéteĺľe
jelentkezőkön) kívül mds ajánlattevők
(résmételre jelentkezők) résmételétvag/ ą nyeľtes ajónlat helyett młźsikajónlat nyertességét lehetővé
416
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tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági eg/ensúIyát g nyertes ajánlattevő jaýóra vóltoztatja meg; vagl
c) a nlódosítĺźsa szeľződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajónlattevői kötelezeuséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki. "

Jelen szerzodésmódosításra a Feleken kívülálló harmadik frl (oAH, MVM Paksi Atom eĺómíi Zrt.)
előírásaira és igényeire tekintettel volt szükség, mely korülmények a szerzođésteljesítése alatt' előľe nem
kalkulálható módon merültek fel, így ezen feladatok elvégzéseminden esetben a nyertes ajánlattevő
fe|adatátképeztevolna, ezértezenszempontnembefolyásoltaazt,hogymás gazdaságiszeľeplőľésztvett
volna-e az eljárésban, tehátt a nyeľtes ajánlattevő személyét sem érinti.

A

szeruódésmódosítással éľintettvállalkozói díj növekedés csak az elvégzendő feladatok arányźtban
emelkedett meg4,9%o -kal, vagyis a szerzodés gazdasági egyensúlya nem változott meg.

A módosítás

kapcsán elvégzendő teľvezésifeladatok, pedig nem térnek el abeszęrzés eľedeti tárgyátől,
hiszen ezen tevékenységekis a Megrendelő létesítésiés üzemeltetési munkáival kapcsolatos, tewezoi
feladatok.

4.

AvÁt

lłlrozÁsl szERZlDÉs ľĺÓnosÍľÁsł

Ao.4. Vállalkozói díi
A szerződés eredeti 4.L-4.3. pontja:

4.I.

A vállalkozói díj teljes összege
2.145.736.000,- Ft + 27yo áfa= 2.725.084.720,-Ft,

azaz,kétmilliáľd-egyszáznegyvenötmilliő-hétszźnhaľminchatezeľ forint + 27yo általános forgalmi
adó : kétmilliárd-hétszźtzhuszonötmillió-nyolcvannégyezer-hétszázhisz fonĺt

A

fenti vállalkozói díj fedezetet nyujt a Vállalkozó valamennyi, a munkavégzéssoľán felmeľülő
költségére és hasznára a befejezési hatáľidőre prognosztiztiva'

A vállalkozói díj részletezéséta csatolt 2. sz. melléklet taľtalmazza létesitményenkénti(NRHT,
KKÁT, RHFT, leszeľelés), valamint munkanemenkénti (beruházás, tizemeltetés) bontásban.
Avállalkozói díj bontását el(5irányzati soronként lásd

A vállalkozói

a csatolt 3. sz. mellékletben.

díjľészletező téhlé.zatban szeľeplő tételes elszámolású munkák összegeinek tételes

kibontását a csatolt 6. sz. melléklet (Díjalátámasztás) tartalmazza.

4.2.

A vállalkozői átalány áľas ľésze
870.104'000'- Ft + Ż7 % áfa:1.105.032.080,- Ft'

azaz: nyolcszázhetvenmillió-egyszáznégyezer forint + 27 %o źůtalánosfoľgalmi adó: egymilliáľdegy százoÍmillió-harm inckettőezeľ-nyolcvan forint.

4.3.

A vállalkozói díj tételes elszámolású ľészénekcisszege
|.275.632.000,- Ft + 27 yo áfa: |.6Ż0.052.640,-Ft,

azaz: egymilliárd-kettőszázhetvenotmilliő-hatszázharminckettőezeľ
forint + 27 yo általános
foľgalmi adó= egymilliárd-hatszźtzhúszmillió-ötvenkettőezer-hatszáznegyven forint.

Az eredeti szoveg 4.1.-4.3. pontja toľtjlve, a helyébe a kovetkező keľül:

4.l. A vállalkozói díj teljes összege
2.250.900.000,- Ft + 27oÁ áfa:2.858.643.000 Ft,

azaz,kétmilliárd-kétszázötvenmillió-ki|encszázezeľ

forint + 27oÁ általános foľgalmi adó
kétmil l iárd- ny o|c százotvennyo lcm i lliő -hatszáznegyvenháromezer forint

:
s/6

W

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő KĺizhasznúNonprofit Koľláto|t FelelősségĺĺTáĺsasrĺg
létesítésiés iizemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenvség végzése

fenti vźillalkozői díj fedezetet nýjt aYáilalkozó valamennyi, a munkavégzéssoľán felmeľülő
költségére és hasznáľa a befejezési határidőre pľognosztizálva.

A
A

vźú|alkozóidíj ľészletezéséta csatolt 2la sz. melléklet tartalmazza létesítményenkénti(NRHT,
KKAT, RHFT, leszeľelés), valamint munkanemenkénti (beruházás, üzemeltetés) bontásban.

A vállalkozói díj bontáséú előirźlnyzati soronként lásd
4.2. Avállalkozói

a csatolt 3la sz. mellékletben.

źúalźtnyáľas ľésze

835.944.000,_ Ft + 27 % áfa:1.061.648.880,- Ft,
azaz: nyolcszázharmincótmillió-

kilencszáznegyvennégyezer forint + 27 % általános foľgalmi adó
egymilliáľd-hatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyo|cszáznyolcvan
=
forint'

4.3. Avźillalkozői díj tételes elszámolású ľészénekösszege
1.414.956.000,- Ft + 27

o/o

áfr

I.796.994.120,-Ft,

azaz:Egymilliáľd-négyszáztizennégymillió-kilencszázöNenhatezer
forint + 27 %o źitalános
forgalmi adó= egymil|iźrd-hétszělzkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvennégyezeľegyszźnhúsz forint.

Ad. Mellékletek

A szerződésben szeľeplő 2. és3 sz. mellékletek törlésre keľülnek, helyükbe a jelen szerződésmódosításhoz
csatolt, aktua|izźit és a fentiek szeľint módosított 2la és 3la sz. mellékletek kerülnek. Ennek értelmében
ott, ahol a szerződés 2 sz. és 3 sz. mellékleteket említ, a jelen szerződésmódosítás mellékletétképezo Lla
és 3la sz. mellékleteket kell éľteni.

5.

EcyÉľRENDELKEZÉsEK

Jelen2. szźlmű szeľződésmódosítás aYéilalkozási szerződés elválaszthatatlanrészétképezi ésazzalegyütt
érvényes.

Jelen 2. számű Szeľződésmódosítás mindkét Fél ľészérőltĺiľténőaláírással lép éľvénybę.A Szeľződés
mindaddig hatályban marad' amíg a Felek egymással a Szeľződésben rögzítettek szeľint a Szerződés
teljesítéséből eredően el nem számolnak.

A Felek a jelen 2.

szétmű Szeľződésmódosítást 4 eredeti példányban

Megľendelő é, 2 példány a Y á|lalkozóé.

írják alá, melyből 2 példány a

Avállalkozási szeľződés fentiekben nem említett részeiváltozatlan taľtalommal érvényben maľadnak.
Paks' 2019.9.9:Ä9,...

..?*.k. ....., 2019. ..'9?.,.'ľ!.

Dľ. Keľeki tr'erenc
ügyvezető igazgatő
Rad ioaktív Hul ladékok at
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