ppirest szpnz6n6s
mely l6trejdtt egyr6szr<il:

a SEFAG

Erd6szeti 6s Faipari

s. sz.

tu6nosirAsa

Zrt. (szikhely: 7400 Kaposv6r, Bajcsy-

Zsilinszky u.21., c9gseg5rz6kszdm: Cg. l4-10-300060, ad6szii'rn: 11227003-2'
14, szirnlaszitm: OTP Bank Nyrt. I1743002-20167873, kepviseli: Bark6czi
lstvdn vez6rigazgat6), mint megrendel6,tov6bbiakban Megrendel6
m6sresz16l:

Magyar K6zrit Nonprofit Zrt. (ciml024 Budapest, F6nyes Elek u. 7- I 3.
kepviseli: N6meth Zsolt, Szoke J6zsef, banksziimlasziirn: 10300002- 1046010249020027, ad6sz6rn: 14605749-2-44, kivitelez6i nllv6ntart6si sz6m:
I I A42164) mint v6llalkoz6, a toviibbiakban Villalkoz6
kozott, az alulirott napon 6s helyen az alfibbi felt6telekkel.

1. Felek

egyezben meg6llapitjrik, hogy Megrendelo nernzeti eljdrisrend
k<izbeszerz6si eljrir6st folytatott le ,.Epit6si szerz6d6s
szerinti
keret6ben a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. rcszdre..A hatrir a csillagos
6g" - A Zselici Csillagosegbolt-park komplex turisztikai fejlesa6se cimii
tiirnogatott projekttel (DDOP-2-l-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos
ftepitesi 6s kapcsol6d6 munk6latok ell6tilsa" targyban.

2.

nllt

Felek nigzitik, hogy az eljiirds nyertese

a V6llalkoz6 lett, akivel a

Megrendel6 201 3.decernber 2. napjan szerz6d6st (alapszerz6d6s) k<it<itt.

3. A

szerz6d6s tergya a Zselickisfalud O63/3;0651'1, 06412;065/1:065/10;
B6sz6nfa 0309; 0312; 0313,0314; Somogyhdrs6gy 0199 hrsz. alatti
teriiletek alatti ingatlanokon, a kdzbeszerz6si eljrir6s dokumentdci6jiban,
mtszaki leirdsiiban megleldlt epit6si feladatok ellitdsa az alapszerz<ides es a
kdzbeszerz6si eljiiLr'6s iratanyaga szerint, eredmenyfelel6ss6ggel.

4.

Felek rogzitlk, hogy a szerz<ideskdtest 2 alkalommal m6dositottak.

5. Az utols6

m6dosit6s

6ta felmeriilt a feleken kivtil rill6 es

a

szerz6d6skdt6skor nem ismert okok miatt a szerz<id6s ism6telt m6dosit6sa
sziiks6ges az aldbbiak miatt:
a. A mfiszaki ellen6r 6s a lervezoi nyilatkozat alapjrin a jelen szerz6d6s
sz. melleklet6ben foglalt miiszaki pontosit6sok ill. helyettesit<i
megoldiisok alkalmaz6sa sziikseges.

l.

b.

m6dosit6s miiszakilag indokolt, aa a
Megrendelti 6rdek6ben eljrir6 mflszaki ellentir kiildn okiratban
elfogadta 6s miiszakilag aletimasztotta.

Felek r<igzitik, hogy

a

6.

Felek fentiek alapjrln rogzitik, hogy alapszerz6d6siik miiszaki tartalmdt a
jelen szerz6des l. sz. mell6klete szerinti tartalommal m6dositjrik'

7.

Felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6sm6dosit6s nem iitktizik a Kbt. 132'$
rendelkez6seibe, igy a m6dositliLs jogszerfi.

8.

Felek meg6llapodnak a fentiek alapjan abban, hogy a m6dosit6s okdn a
vrillalkoz6i dij nern m6dosul.

9.

Felek megilllapodnak abban, hogy jelen m6dositdssal az alapszerztiddsiiket
nem helyezik a2ol3. 6vi V. tv. hatdlya at6.

10. Jelen szerz6d6s az

alAirflsival lep hatrilyba.

I l. Felek megrlllapodnak abban, hogy a jelen szerzrid6sm6dositdssal nem
6rintett rendelkezisek, az eredeti tartalommal marad hatrilyban, azzal, hogy
azokat jelen
megfelel6en kell alkalmazni.
12.

Jelen szerzodes mellekletdt k6pezik
tov6bbrl a miiszaki ellen<ir

nf

a

Magyar Krizrit Nonprofit Zrt.,

latkozatai.

Felek k6pvisel<1i jelen szerz<id6sm6dositiist kelki dtolvasdst 6s k6z6s 6rtelmez6st
k6vetrien, mint akaratukkal mindenben egyez6t j6vAhagy6lag irtrik aLi.

bKaposvar, ....1p. !.t,...q.1*h:

ls

, ,r. !tta

a_l

a,'uoapesr, Fdnyes
Elek u. 7_13

Vdltozds osszesit6

Or0O7 szelv6nyb€n Uj

m6dositott iteresz
k6szailt

napl6 E7289787-788 oldali bejegyz6se alapjdn a be6pitett
Cteresz el6fejek a tervezett 1 m helyett 2 m hossz,ak (a beszendsi
lehet6seg miatt), ez6rt a cs6hosszabbitds csak 3 m a terven szerepld 5 m

helyett.
Az Steresz teljes hossza ds k6lts6ge nem vdltozott, az e116l k6sz0lt

0+017 szelv6nyben
rdcsos foly6ka
hosszabb lett

dpitett r6csos foly6ka hossza 9 m, ami megegyezik a m6ret 6s
mennyis6gszCmitdssal, a helyszinrajzon lev6 8,5 m helytelen, a
me8val6sul6si terven javiuuk.

0+073 szelvCnyben
ivkorrekci6 tdrt6nt

napl6 E1289782 oldali bejegyz6se alapjdn a 0+048,8 - O+108,7G
szelvdnyek ktizdtt lvkorrekci6 tdrt6nt, ennek karvetkezt6ben a burkolat

Az

hossza illetve sz6less6ge, valamint a kiiltsdgvet6sben szerepl6 t6telek
me:'nyisdge 6s dra nem viltozott, ezdrt a m6dositds nem jirt

0+238 szelvdnyben

Itlejiird 6ttevddott

A tervezett Utlejd16 a kiirnyezeti adottsigok (a csatlakoz6 erdei fdldrit
helyzete 6s nyomvonala) miatta 0+280-as szelvdnybe kerUlt Sthelyez6sre

vCltozatlan moszaki tartalommal, a k6lts6gvetesben szerep16 tdtelek
mennyisdge 6s dra nem vdltozott, ezdrt a m6dositds nem jdrt
0+914 szelvdnyben

drok kivezetds

eltol6dott
0+870 szelvdny 6s az
1+130 szelvdny kOziitt
1+037 burkolt drok
szakaszai m6dosultak

7+477 csd'tetesz
bekiit6se keleten
k6sziilt
1+525 6s 1+550
szelv6nyek kiizcitt rij

fdlddrok k6sztilt

Az drok kivezetCs a k6rnyezeti

adottsjgok (a csatlakoz6 terepviszonyok)
miatt a (}|955-tis szelvCnyben kerillt Cthelyezdsre vdltozatlan m0szaki
tartalommal, a k6lts6ryet6sben szerepl6 t6telek mennyis6ge 6s dra nem
ez6rt a m6dositSs nem idrt
A 0+870 - 1+130 szelv6nyek ktizritti f6ldCrok k6szit6s f6tdmennyis6gdt az
aj6nlati m6ret ds mennyis6gsz6mitis tartalmazta, ez6rt a m6dositCs nem
Az irokszakasz a kdrnyezeti adottsdgok (a csatlakoz6 terepviszonyok)
miatt mddositott hosszelv6nnyel k6szailt, a k6lts6gvet6sben szerepl6
t6telek mennyis6ge ds Cra nem vCltozott, ezdrt a m6dositds nem jCrt
A csddteresz kivezetdse a terepadottsSgok figyelembev6tel6vel a teM6l
e,t6r6en a szelvdny szerinti bal oldalion k6sziilt vCltozatlan moszaki

tartalommal,, a kailtsdryetdsben szerep16 t6telek mennyisdge 6s 6ra nem
Az 1+525 6s 1+550 ktiztitt a bal oldaton is k6sziitt ftilddrok (35 m). A
m6dosit6s a kiirnyezeti adottsdBok (a csatlakoz6 terepviszonyokl mian
vClt sziiks6gess6, az [t vizelvezet6s6t szolgd16 6rkok risszmennyis6ge nem

v6ltozott, csak azok helye m6dosult. A kolts6ryetdsben szerep16 t6telek
mennyis6ge Cs dra nem vdltozott, ezdrt a m6dosit6s nem jiirt
1+812 6s 1+964
szelv6nyek ktizdtt 0j

ftildiirok k6szUlt

- 1+ 964 kdzdtt a bal oldalon is k6sz0lt f6lddrok (152 ml. A
m6dositds a ktirnyezeti adotts6gok (a csatlakoz6 terepviszonyok) miatt
vdlt sziiks6gess6, az Ut vizelvezet6s6t szolgd16 5rkok ilsszmennyis6ge nem
vdltozott, csak azok helye m6dosult. A kailts6gvet6sben szerepl6 t6telek
Az 1+812

mennyisdge 6s 6ra nem vdltozott, ez6rt a m6dositCs nem j6rt

k6lts6gviiltozissal.

/ .,, t

2+030 drok kivezet6se

megval6sult

2+100 0tlejd16

eltol6dik, ugyanitt
cs6dteresz 6Piilt, Srok
kivezet6se vdltozott

a Z*otzioX kivezetdst6l a 2+085 kiiz6tt a jobb oldalon a teM6l elt6r6en
nem k6szUlt 73 m fdlddrok, illetve a 2+025 Srok kivezet6st6l a 2+085
karzdtt a bal oldalon nem k6szult 50 m fiildiirok' A m6dosit6s a kiirnyezeti
adottsiigok (a csatlakoz6 terepviszonyok) miatt v6lt szaiks6gess6, az 0t
vizelvezet6s6t szo19616 drkok tisszmennyis6ge nem vdltozott, csak azok
helye m6dosult. A ktilts6gvet6sben szerep16 t6telek mennyis6ge 6s 6ra
nem vdltozott, ez€rt a
A r-O9r-ben ter"ezettl.ltl"jd16 a ktirnyezeti adottsiiSok (a csatlakor6 erdei
faild[t helyzete 6s nyomvonala) miatt a 2+170-es szelv6nyben 6piilt meg
v6ltozatlan mriszaki tartalommal, a kailts68vet6sben szerepl6 t6telek
mennyis6ge 6s 6ra nem vCltozott, ez6rt a m6dositiis nem jiirt
ktilts6gviltoziissal.. A 2+152 6s a 2+195 ktizaitt a jobb oldalon az
6rokkivezetds SthelyezCse miatt nem k6sziilt 43 m ftildiirok' A m6dosit6s a
kiirnyezeti adottsSgok (a csatlakoz6 terepviszonyok) miatt v6lt
szijks6gess6, az it vizelvezet6s6t szolgii16 6rkok iisszmennyisege nem
vdltozott, csak azok helye m6dosult. A kdlts6gvet6sben szerep16 t6telek
mennyis68e 6s dra nem v6ltozott, ez6rt a m6dosltCs nem jdrt
kiiltsegvdltoz6ssal. Az itcsatlakozds alatt 8 m 40-es dteresz 6piilt' ' A
m6dositas a kiirnyezeti adottsiigok (a csatrakoz6 terepviszonyok) miatt
vdlt sziiksd8essd, az 0t vizelvezet6s6t szolgii16 6tereszek dsszmennyls6ge
nem v6ltozott, csak azok helye m6dosult. A ktilts6Svet6sben szerepl6
jCrt
t6telek mennyisdge 6s dra nem vCltozott, ez6rt a m6dosltds nem

2+455 jobb lrok
kivezet6s utdna nem
kdsziilt drok

kailts6gvdltozlssal.
As a z+sZS f,UOtt a jobb oldalon nem kdszult fiilddrok (11 m)' A
m6dositds a kairnyezeti adottsiigok (a csatlakoz6 terepviszonyok) miatt
v6lt sz0ksd8ess6, az 0t vizelvezetdsdt szo18616 iirkok iisszmennyis6ge nem
v6ltozott, csak azok helye m6dosult' A ktiltsdgvet6sben szerep16 t6telek
mennyis6ge 6s 6ra nem v6ltozott, ez6rt a m6dositds nem j6rt

m*st+

kdltsdgvdltoziissal.
2+170 nem 6pult
cs6dteresz

Ev6 megl6v6 iiteresz miatt nem 6pUl
7m 4o-es cs6dteresz. A m6dositSs a kOrnyezeti adottsdgok (a csatlakoz6
terepviszonyok) miatt viilt szilks6gess6, az Ut vizelvezet6s6t szolg6l6
6tereszek 6sszmennyis6ge nem vdltozott, csak azok helye m6dosult' A
kolts6gvet6sben szerep16 t6telek mennyis6ge 6s dra nem vdltozott, ezdrt a

m6dositiis nem jCrt ktilts6gv6ltozlssal.
2+970 utSn k6toldali

burkolt iirok 6PUlt

r.rio

3.iffik

k6sziilt, amelY
mennyis68szdmit6s
m6ret
6s
tev
A
kiviteli
szerepel a megval6sul6si terven'
A

6s a

is, igy ez ttibbletkailtsdget nem.ielent.
Az 1 inf6pont ut6ni

rakod6t6r alakja

v5ltozott

ffiod6tdrteruezett

m6rete: 25 x 70 m, a megval6sult m6ret trap6z
alakl: 21,5 - 28,5 x 70 m. A m6dos,tds a kdrnyezeti adottsiiSok (a
csatlakoz6 terepviszonyok 6s erd6szeti terijletek hatiira) miatt vllt
szilksdgessd, ennek k6vetkezt6ben a burkolat feliilete, valamint a
kiiltsdgvet6sben szerep16 t6telek mennyis6ge 6s 6ra nem vdltozott, ez6rt

a

m6dositiis nem jdrt ktilts6Ev6ltoz.issal.. A kOlts6gvet6sben szerep16 t6telek
mennyis6ge 6s 5ra nem vdltozott, ez6rt a m6dositds nem jiirt
ktilts6Byii ltoz5ssa l.
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Erys6gdrelemz6s
hat6r a csillagos 69" nit6pit6s - 31. t6tel Ateresz 6pit6se, 80-as 3 m,
2 m-es el6fejekkel

I Anyagkdlts6g
3m
2db
4db

Betoncs6 (Leier)
elcifej 2 m-es

emel6fiil a 2 m-es el<ifejekhez
l. K6zvetlen anyagjellegii k<ilts6gek 6sszesen:

40.0

2,0 u6
6,0 ii6
8,0 iio
16,0 iio

(I

/m

41 100

144 500 Ft /db

2E9 000

3 300 Ft /db

r3 200

13 ?00 Ft

2846Ft/mo

14 600 Ft

/iio

7 500 Ft /ii6

I

70O Ft

/[6

6 000 Fr /n6

640 940
61 060

.+2.+3.):

702 000

AJANLATI AR:
EGYSEGAR anyag (Ft/m):
EGYSEGAR dii (Ft/m):
6. NETTO

71 500
6E 900

I
ruo(ir:ii

Erys6girelemz6s
"A hatir a csillagos 6g" [t6pit6s - 31. t6tel Ateresz 6pit6se,80-as 5 m
I .1 Anyagk6lts6g
Betoncs<i (Leier)

5m
2db

el<ifej (el6regyrirtott Leier)

l.

/m

68 500 F

t44 500 Ft /db

289 000 F

13 ?00 Ft

357 500 Fl

Kcizvetlen anyagiellegfi k6lts6gek 6sszesen:

2846Ft/m6

40.0

ll3t40F
I 13 840 Fr

7 500 Fr

60 000 F

8,0 ii6

/[6
I 700 Fr /[6

[6

6 000 Ft /ii6

96 000 F

t,0
16,0

u6

l3 600 F

169 600 Fl
(

l.+2.+3.):

AJANLATI AR:
EGYSEGAR anyag (Ft/m):
EGYS6GAR dii (Ft/M):

640 940
61 060
702 000
71 500
68 900

6. NETTO

KAPOS HIDRO KFI.
7400 Kaposvdr, Buzsdki

u.40

KAPOS HIDRO
Kereskedelmi <5s Szolg6ltoto Kft.
7400 Koposvdr, Buzsoki u.48.
Tel.: B2l3 I 7-g

1

9

5I

0-792 Fox: 82t 3tO-229 ; 5 I 0-293 EjrnglLl

hidro@1-online.hu, info@koposhidro.hu

UTUSZATI ELLENoRI NYILATKOZAT
Munka

qsrn"r"r5r".

Epittet6:
Epit6s helye:

hatdr a csillagos 68,, - A Zselici Csillagos6gboltpark
komplex turisztikai fejleszt6se cimfi t6motatott proiekttel
kapcsolatos tit6pit6si 6s
IDDC,P -2-l-lI E,F -12-k2-20L2-oo04)
kapcsokid6 munkiik'
Erd6szeti 6s Faipari Ztt' 74OO KaposvSr, Bajcsy-Zsilinszky u' 21'
,, A

SEFAG

KardosfaDuszta
Zselickisfalud 063l?, 06517, 06412, 0651L,065/10 hrsz., 86sz6nfa
0309,0312, 0313, 0314 hrsz., Somogyhirsigy 0199 hrsz.

dteresz m6dositott kialakit5sa (o+007 km)
rdcsos foly6ka hosszdnak pontositisa (0+017 km)
lvkorrekci6 (0+073 km)
(tlejir6k hely6nek megvdltozdsa (0+238 km,2+100 km)
5rokkivezet6s hely6nek megvdltozdsa (0+914 km,..............

folddrok hely6nek pontositdsa (0+870 6s 1+130 km kdz6tt)
br-rrkolt drok hosszelv6ny m6dositdsa (1+037 km)
cs6dteresz kivezet6s hely6nek megvdltozdsa (1+477 km)
km
tervt6l elt6r5 helyeken meSdpi.tlt f6ld6rok (1+525 6s 1+560 km koz6tt, 1+812 - 1+
kiiz6tt)
tervt6l elt6r6en meg nem 6piilt fdldiirok (2+012 6s 2+085 km ktiziitt,2+025 6s 2+085 km

9

kdzott, 2+152 6s 2+195 km ktiztitt, Z+S!4 es 2+525 km kozdtt

terw6l elt6r6 helyen ill. elt616 hosszban meg6piilt cs66teresz (Ot914 km, 1+339 km, 1+447
krn, 2+055 km, 2+170 km)

teM6l elt6r6en meg nem 6pi.ilt cs6Steresz (2+720 km)
burkolt drok hely6nek pontositdsa (2+970 6s 3+110 km kdzdtt)
rakod6t6r ala kjdnak vS ltozdsa

Kijelentem, hogy a felsorolt mfiszaki, szakmai tartalom pontositdsok 6s helyettesit6
m6dositdsok az 7997.6vi LXXV|ll. t6rv6ny (ET) 31. g-ben, valamint az 2531!997. (Xll. 20.)
Korm. rendelet (OTEK) 50. 5-ban az 6pitm6nyekkel szemben tdmasztott kovetelm6nyeket
figyelembe v6ve funkcion6lisan 6s mgszakilag egyen6rt6kUek az eredetileg tervezett mfiszaki
megolddsokkal 6s mriszaki tartalommal, azok nem okozzdk a mfiszaki tartalom csdkken6s6t,
6s szoks6gesek a l6tesitm6ny haszndlatdhoz illetve a haszndlatba v6teli enged6ly kiaddsdhoz.

A

m6dositdsok kdlts6gv6ltozdst nem okoznak,
k6lts6geket megfelel6en ta rta lmazza.

a

kivitelez6 6ltal k6szitett drelemz6s

KAPOS HIDBO KFT.
7400 Kaposver, Buzsiki u.48

mdszaki ellen6r
ME-KE/r.-MMK 74-sOO47

a

