A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság

létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése

Vállalkozási szerződés
1. sz. Szerződésmódosítás
A jelen Vállalkozási szerződésmódosítás (Szerződésmódosítás) a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint megrendelő (Megrendelő),

és a SOM System Mérnökiroda Korlátolt

Felelősségű

Társaság, mint vállalkozó (Vállalkozó)

(Megrendelő

és Vállalkozó bármelyike Fél, együttesen Felek) között jött létre az alulírott napon és
helyen az alábbi tartalommal:
Megrendelő

adatai

Neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye:

2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11 .

Cégjegyzékszáma:

13-09- 116986

Bankszámlaszám:

10046003-00286356-0000001 7

Adószáma:

18680188-2-13

Statisztikai számjele:

18680188-3 822-572-13

Képviseletében e ljár:

Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató

Rendelés i szám:

K5100-004/ 16; Pl90B-4-10/16; P290B-4-01 / 16; P400B-4-0l / 16

Vállalkozó adatai

1.

Neve:

SOM System Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:

SOM System Kft.

Székhelye:

1118 Budapest, Rétköz u. 25. 1. em. 1.

Levelezési cím:

2040 Budaörs, Szabadság út 193.

Cégjegyzékszáma:

01-09-564909

Bankszámlaszám:

10103173-52971600-01000009

Adószáma:

12206894-2-43

Statisztikai számjele:

12206894-7112-113-01

Képviseletében eljár:

Ördögh Miklós Gábor, ügyvezető

S zerződésszám:

SOM-3/49117

ELŐZMÉNYEK

Felek A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létesíté~i és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése" tárgyban, a
Megrendelő által meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárásaként, 2017. április 28. napján
vállalkozási szerződést kötöttek.
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság

létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése
Felek az eljárásra vonatkozó, az eljárás megindításakor hatályos Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének
megfelelően a szerződés 17. pontjában (a szerződés teljesítésében részt vevők) rögzítették, hogy a
teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját
teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot.

2.
A

A MÓDOSÍTÁS INDOKA
közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal

összefüggő

egyes törvények

módosításáról szóló 2016. évi CIX. törvény (továbbiakban: Mód 1. tv.) 38. § (1) bekezdése a Kbt. 13 8.
§ (1) bekezdését, a 38. § (3) bekezdése a Kbt. 138. § (5) bekezdését módosította olyan formában,
hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozók bevonására vonatkozó korlátozást már csak
építési beruházás esetén ír elő, szolgáltatás nyújtása esetén nem.

3.

A MÓDOSÍTÁS

Felek a fentiekre tekintettel az általuk 2017. április 28. napján megkötött szerződésüket akként
módosítják, hogy törlik az alvállalkozók bevonására vonatkozó korlátozó rendelkezéseket a
szerződésből.

A módosításra tekintettel a

szerződés

17. pontja az alábbiak szerint módosul:

17. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK
17.1. A jelen szerződést a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelel ően a Vállalkozónak és az általa
bevont szervezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban együtt: alvállalkozó) kell
teljesíteni (Az alvállalkozók jegyzékét a szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza). Megrendelő
kizárja projekttársaság létrehozását a Vállalkozó vonatkozásában.

17.2. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezet/
személyt bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideé1tve az
átalakulás, egyesülés, szétválás útján tö1tént jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
együtt felelt meg.
17.3. A Vállalkozó az alkalmasság igazolására az alábbi szervezet/személyt mutatta be:
- DINAM Kft.,

- Kober Tamás EV.

- Dr. Kerekes Andor Attila EV.

- LITOszFLÓRA Kft.

- GOLDER
(Magyarország) Zrt.

- Mahler-Bau Kft.

Associates

MIKROPLAN Kft.

- Karajz Tamás EV.

- RE-AKTÍV BT.
A Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés megkötésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljes ítésbe bevonni kívánt
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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17.4. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
17.5. A közbeszerzési eljárásban az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül

bevonásra.
17.6. A Megbízott az alvállalkozóival kötendő szerződéseiben köteles rögzíteni, hogy jelen
szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3 61A § hatálya alá tartozik.
Tárgyi szerződéses feltétel módosítása a Kbt. 197. § (6) bekezdésére tekintettel megfelel a Kbt. 141.
§ (6) bekezdésében foglaltaknak.

4.

A MÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE (INDOKOLÁSA)

A Kbt. 197. § (6) bekezdése szerint: "A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. §
(1) és (5) bekezdésének a Módi. tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is
alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel
korlátozását. A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő
lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettségét."

5.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen 1. számú
érvényes.

Szerződésmódosítás

a

Szerződés

elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt

Jelen 1. számú Szerződésmódosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép érvénybe. A
Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Felek egymással a Szerződésben rögzítettek szerint a
Szerződés teljesítéséből eredően el nem számolnak.
A Felek a jelen 1. számú Szerződésmódosítást 4 eredeti példányban üják alá,
Megrendelőé, 2 példány a Vállalkozóé.

Budaörs, 2017.
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Dr. Kereki Ferenc
· "°'o·
ügyvezető igazgató
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Fele lősségű Társaság
Megrendelő

~~
M~GáJ~~.„„
Ördögh

ügyvezető

SOM System Mérnökiroda Korláto lt
Fe lelősségű Társaság
Vállalkozó

SOM SYSTEM KFT.
2040 Buaaörs, ~zabadság út 193.
Ad6sz: .. 12.~ü56S4-243
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