
1 

Dodatok č. 2/2019 

k ZMLUVE O DIELO 

Zmluvnej dohode 

 

 

Číslo: SSC ZoD: 2079/6131/2017 

Číslo: NIF ZoD: 4500011745 

ktorá vznikla medzi 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

sídlo: 1134 Budapešť, Váci út 45. 

Finančná inštitúcia: MKB Bank Zrt. 

číslo účtu (IBAN): HU11 1030 0002 2060 9931 0000 3285 

Adresa pre fakturáciu: 1134 Budapešť, Váci út 45. 

IČ DPH: 11906522-2/-41. 

štatistické číslo: 11906522-4211-114-01 

označenie denníka-klienta elektronického stavebného denníka: NÜJ 831891446  

Obchodný súd a IČO: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10/-044180. 

v zastúpení: Nagy Róbert Attila generálny riaditeľ, ako zástupca oprávnený zastupovať spoločnosť 

samostatne 

 

a 

 

Slovenská správa ciest 

skrátený názov spoločnosti: SSC 

sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0013 5492  (IBAN)  

Adresa pre fakturáciu: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

DIČ: 202 106 7785  

IČO: 00 00 33 28 

Právna forma:   Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 

SR (súčasný právny nástupca: Ministerstvo dopravy a výstavby  Slovenskej republiky) 

v zastúpení: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ, oprávnený zastupovať spoločnosť 

samostatne 

 

ako „Objednávateľ“ (ďalej iba ako: „Objednávateľ“) 

a na druhej strane 

H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM 

Vedúci člen: 

Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

sídlo: 1138 Budapešť, Karikás Frigyes utca 20. 

Finančná inštitúcia: MKB Bank Zrt. 

číslo účtu (IBAN): HU38 1030 0002 1053 4094 4882 0015 

Adresa pre fakturáciu: 1138 Budapešť, Karikás Frigyes utca 20. 

IČ DPH: 23165344-2/-41. 

štatistické číslo: 23165344-4213-114-01 

označenie denníka-klienta elektronického stavebného denníka: 683782956 

Obchodný súd a IČO: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-10-046971 

Názov organizačnej zložky oprávnenej vykonávať realizačnú činnosť na území Slovenskej 

republiky  

Názov: HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 

písomností: Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda  

IČO: 50 942.336 

IČ DPH: SK4120083726 

bankové spojenie: SK16 1100 0000 0029 4104 1671 
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v zastúpení: Sal László generálny riaditeľ, ako zástupca oprávnený zastupovať spoločnosť 

samostatne 

 

Člen: 

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

sídlo: 8086 Felcsút, 0311/5. popisné číslo 

Finančná inštitúcia: OTP Bank Nyrt. 

číslo účtu (IBAN): HU 81 11763361 29095885 00000000 

Adresa pre fakturáciu: 8086 Felcsút, 0311/5. popisné číslo 

IČ DPH: 12671003-2/-07. 

štatistické číslo: 12671003-4299-113-07 

označenie denníka-klienta elektronického stavebného denníka: NÜJ 212081707 

Obchodný súd a IČO: 07-09/-007959. 

Názov organizačnej zložky oprávnenej vykonávať realizačnú činnosť na území Slovenskej 

republiky  

Názov: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 

organizačná zložka 

písomností: Mierová 2A, Želiezovce 937 01 

IČO: 51 037 432 

IČ DPH: SK4120084969 

číslo bankového spojenia: SK90 0900 0000 0051 3531 0885 

v zastúpení: Németh Tamás konateľ, ako zástupca oprávnený konať v mene spoločnosti 

samostatne 

 

ako Zhotoviteľ (ďalej iba ako: Zhotoviteľ) 

 

Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, spolu ako Zmluvnými stranami/Stranami, nižšie 

uvedeného  dňa, na nižšie uvedenom mieste, za nasledujúcich podmienok: 

I. Predchádzajúce udalosti 

I.1. Strany súhlasne potvrdzujú, že spoločnosť NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 

működő Részvénytársaság na realizačné práce Projektu Cezhraničný most na Dunaji 

Komárom-Komárno, pod referenčným číslom  TED 2016/S 186-333478 uverejnila výzvu na 

predkladanie ponúk v Úradnom vestníku európskej Únie na začatie postupu otvoreného 

verejného obstarávania s nasledovným predmetom: „Realizačné práce cezhraničného mosta 

cez Dunaj medzi mestami Komárom-Komárno.” Víťazom konania bol vyhlásený Zhotoviteľ, a 

na základe Zvo (maďarského Zákona o verejnom obstarávaní, ďalej len „Zvo“) uzatvorili 

Strany dňa 14. júla 2017 Zmluvu o dielo (ďalej len: Zmluva) (s evidenčným číslom NIF: 

4500011745; SSC: 2079/6131/2017).  

Finančný zdroj Zmluvy: Nástroj na prepájanie Európy (CEF) 2014-EU-TMC-0485-W. Projekt je 

financovaný zo zdrojov Európskej únie a zo zdrojov štátneho rozpočtu Maďarska a Slovenskej 

republiky. 

Identifikátor (PST-kód) projektu používaný u spoločnosti NIF Zrt.:  K013.05. 

I.2. Zmluvné strany vykonali zmenu zmluvy doteraz v jednom prípade, využijúc svoje právo 

poskytnuté v ustanovení §197 ods. (6) Zvo, v záujme navýšenia pomeru zapojených 

subdodávateľov na 65 %, ako aj použitiu spôsobu platieb podľa ustanovenia § 32/A nariadenia 

Vlády Maďarska 322/2015. (X. 30.), ďalej v záujme splnenia ustanovení slovenských právnych 

predpisov umožňujúc plnenie Zhotoviteľov na území Slovenskej republiky cez svoje 

organizačné zložky. 

Dôvody zmeny Zmluvy 

II.1. Úlohou Zhotoviteľa podľa Zmluvy v záujme vybudovania piliera č. 3 bolo vybudovanie 

umelého ostrova štetovnicovou obohrádzkou, z ktorej možno vykonať vŕtanie pilót a 

injektovanie. Pracovný priestor ohraničený štetovnicami poskytuje možnosť pre vyhotovenie 
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odvodneného pracovného priestoru potrebného k výstavbe železobetónového piliera č. 3. 

Slovenské stavebné povolenie, ktoré tvorí súčasť Ponukovej dokumentácie predpisovalo, že 

štetovnice používané k vytvoreniu umelého ostrova budú umiestnené na svoje miesta z 

plavidiel pomocou vibračnej technológie. Na základe stavebného povolenia, ako aj Správy 

spoločnosti H-Geotechnika o geotechnickom prieskume – ktoré tvorilo taktiež súčasť 

odovzdanej Ponukovej dokumentácie – Zmluvné strany počítali s tým, že po prieniku tvrdých 

horných vrstiev nachádzajúcich sa v hĺbke 1-4 m vibračná technológia nebude mať žiadnu 

prekážku v zrnitom, pieskovom materiáli. 

Po podpísaní Zmluvy začal Zhotoviteľ vykonávanie úloh technologického projektovania, a 

vyhotovil výrobno-technickú projektovú dokumentáciu umelého ostrova č. 3. Dňa 25. 

septembra 2017 odovzdal Zhotoviteľ Stavebnému dozoru definitívnu verziu technologického 

postupu realizácie oceľových štetovníc, ktorú Stavebný dozor odsúhlasil ešte v ten deň. 

Realizácia štetovníc sa začala dňa 27. septembra 2017 pri pilieri č. 3. 

Po začatí realizácie  sa už počas baranenia prvých štetovníc zistilo, štetovnice sa dajú baraniť 

pomocou vibračnej technológie obyčajne iba do hĺbky 1-4 m miesto potrebných 13 m. Ani po 

dodatočnom baranení pomocou dynamického baranidla väčšina dosiek nedosahovala 

naprojektovanú úroveň, štetovnice sa z dôvodu veľkého namáhania viackrát poškodili. Na 

základe vyššie uvedeného sa stalo evidentným, že technológia, ktorá sa na základe 

geotechnického prieskumu predpísaného v ponukovej dokumentácii zdala použiteľnou, nie je 

vhodná k tomu, aby Zhotoviteľ zabaranil štetovnice do potrebnej hĺbky. 

K výberu vhodnej stavebnej technológie vykonal Zhotoviteľ dňa 2. novembra 2017 v okolí 

opory č. 3. doplňujúci geotechnický prieskum pôdy, pričom z tohto výsledku sa dalo 

konštatovať, že podmienky pôdy v porovnaní s uvedenými v Dokumentácii poskytnutej 

ponuky sú nevýhodnejšie. Namiesto tvrdej vrstvy hrúbky asi 1-3 m narazili na podstatne 

hrubšiu (asi 5-6 m hrubú) ďalej od predpokladanej pôdy podstatne tvrdšieho, väznejšieho 

materiálu, podľa čoho bolo konštatované, že jednosmerná pevnosť v tlaku pôdy je miestami 

trojnásobná v porovnaní s hodnotami nameranými na predošlých vzorkách. 

Na základe vyššie uvedených skutočností bol zmenený technologický postup. Nová 

technológia baranenia pozostávala z viacerých, na seba viažucich sa technológií: 

• Vibračné baranenie 

• Baranenie dynamickým baranidlom (Dawson HPH2400) 

• Predvŕtanie špeciálnym vŕtacím zariadením 

• Baranenie väčším dynamickým baranidlom 

Zhotoviteľ dokázal v porovnaní s pôvodným harmonogramom aj za pomoci novej technológie 

realizovať štetovnice v záujme vybudovania umelého ostrova iba so značným oneskorením. S 

ohľadom na tieto okolnosti predložil dňa 9. februára 2019 Objednávateľovi a Stavebnému 

dozoru Žiadosť o zmenu, v ktorej po viacerých doplneniach žiadal protihodnotu dodatočnej 

práce vzniknutej počas použitia novej technológie, ako aj dodatočných nákladov vzniknutých v 

súvislosti s prekážkou ako presun a uskladnenie materiálu, ďalej zmenu zmluvnej lehoty 

dokončenia diela. Vo svojej žiadosti doplnenej viackrát na základe výzvy Stavebného dozoru, 

ako aj Zadávateľa žiadal zmeniť Zmluvnú lehotu ukončenia s odvolaním sa na vyššie uvedené 

dôvody na deň 31. mája 2020. 

Popritom Zhotoviteľ vo svojej žiadosti o zmenu zmluvy uviedol, že počas použitia novej 

technológie sa mu vyskytla ako ďalšia brzdiaca okolnosť, že dňa 3. júla 2018 počas 

vydolovania zeminy z umelého ostrova v dôsledku rozovretia štetovnicovej steny nastal príval 

vody, pričom do eliminácie následkov bolo nútené prerušiť výkon prác.  V tejto súvislosti 

Zhotoviteľ oznámil, že eliminácia vniknutia vody predstavovala preňho ďalšie oneskorenie v 

trvaní 14 dní, ktorú si chce uplatniť z pohľadu Zmluvnej lehoty dokončenia. So zohľadnením 

prívalu vody bola Zhotoviteľom posunutá lehota dokončenia stavby podľa harmonogramu na 

4. jún 2020, a so zreteľom na to – odvolávajúc sa na pôvodný vymeriavací základ, na 35 

mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, čiže – navrhol zmeniť Lehotu 

dokončenia na 30. jún 2020. 
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Nad rámec vyššie uvedeného Zhotoviteľ žiadal zmeniť Zmluvu aj v súvislosti s odmenou 

Zhotoviteľa, v sume spolu 1.555.840,04 Euro + DPH, z čoho tvorí rozdiel v geotechnike 

1.179.903,04 Eur na stavebné práce umelého ostrova pri  pilieri č. 3, ako aj náklady opatrení 

pre elimináciu dôsledkov prívalu vody, ďalej dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku 

prekážky ako náklady skladovania a preloženia materiálu vo výške 375.937,00 Eur. 

Stavebný dozor vo svojom stanovisku zo dňa 26. apríla 2019 na spojenú žiadosť Zhotoviteľa 

uviedol, že právny podklad prekážky z dôvodu inej geológie považuje za opodstatnený, ale 

vznik prívalu vody považuje za okolnosť, ktorá spadá do okruhu rizika Zhotoviteľa, takže 

akceptovanie požiadavky založenej na tejto udalosti nenavrhoval. 

Z pohľadu lehoty ale hodnotil za reálnu okolnosť trvalo nízku hladinu vody na Dunaji, na čo sa 

Zhotoviteľ vo svojich predchádzajúcich podaniach odvolával. Po zohľadnení všetkých vyššie 

uvedených skutočností, uznal za okolnosti, ktoré možno zohľadniť z pohľadu prekážky 

spôsobenej geotechnickými ťažkosťami v trvaní 3 mesiace, z pohľadu stavu hladiny vody 

predstavujúceho prípad vis maior 1 mesiac, a z pohľadu prác, ktoré sa presunú na zimné 

obdobie, ale z dôvodu poveternostných podmienok ich nemožno vykonať, 1 mesiac časového 

posunu. Vzhľadom k tomu navrhol zmeniť Lehotu dokončenia na 34 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti zmluvy, čiže na deň 31. mája 2020. 

V súvislosti so sumou navrhol Stavebný dozor navýšenie hodnoty odmeny Zhotoviteľa o 

1.329.418,94 Eur. 

Objednávateľ vyzval Zhotoviteľa tak hľadiska právneho podkladu zmeny lehoty dokončenia, 

ako aj v súvislosti s tým vzniknutých požiadaviek na náklady pre doplnenie chýbajúcich vecí, 

čo Zhotoviteľ aj učinil. So zreteľom na uvedené vo výzve na doplnenie chýbajúcich vecí, ako aj 

odpovediach Zhotoviteľa poskytnutých na ne Stavebný dozor vo svojom stanovisku zo dňa 7. 

augusta 2019 preskúmal svoje stanovisko z pohľadu právneho podkladu zmeny lehoty 

dokončenia. V zmysle preskúmaného návrhu z hľadiska zmeny lehoty dokončenia možno 

považovať termín 31. máj 2020 preto za opodstatnený, nakoľko z dôvodu prác citlivých na 

poveternostné podmienky sú potrebné okrem trojmesačnej prekážke spôsobenej 

geotechnickými ťažkosťami sú potrebné ďalšie dva mesiace k tomu, aby si Zhotoviteľ 

prehodnotením harmonogramu jednotlivých pracovných fáz mohol splniť svoje zmluvné 

záväzky. 

Objednávateľ po zohľadnení všetkých faktorov - so súhlasom uvedeným v preskúmanom  

návrhu Stavebného dozora - uznal za opodstatnené posunutie Lehoty dokončenia na deň 31. 

mája 2020. Z pohľadu výšky sumy uznal za akceptovateľnú a podloženú žiadosť Zhotoviteľa - 

aj po zohľadnení návrhov Stavebného dozoru - v sume netto 1.307.980,39 Eur. 

So zreteľom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany spoločne dohodli, že Lehotu dokončenia 

uvedenú v bode č. 9.1. Zmluvy zmenia na deň 31. mája 2020, ďalej Odmenu Zhotoviteľ 

uvedenú v bode č. 4.1. Zmluvy zvýšia o 1.307.980,39 Eur so súčasným znížením sumy 

rezervného rámca. 

II.2. Na základe stanoviska Zmluvných strán z pohľadu vyššie uvedených okolností ako právny 

podklad sú dané právne podmienky tak  vykonania zmeny zmluvy uvedené v ods. (2) § 141., 

ako aj písm. c) ods. (4) § 141. Zvo. 

Podľa ustanovenia ods. (2) § 141. Zvo. možno zmeniť zmluvu bez vykonania nového 

verejného obstarávania, ak ako výsledok zmeny navýšenie protihodnoty - alebo v prípade 

viacerých zmien ich netto celková hodnota - nedosahuje ani jednu z nižšie uvedených hodnôt 

a) v prípade pôvodnej zmluvy s hodnotou dosahujúcou hraničnú hodnotu Európskej únie; 

b) v prípade poskytovania služieb, nákupu tovaru, výstavby, alebo koncesie poskytovania 

služieb 10 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, v prípade stavebnej investície 15 % z hodnoty 

pôvodnej zmluvy; 

ďalej zmena nemení všeobecný charakter pôvodnej zmluvy a prispôsobuje sa k charakteru 

pôvodnej zmluvy. 
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Vzhľadom k tomu, že hodnota predmetnej zmeny (1.307.980,39 Eur) nedosahuje ani 15 % 

pôvodnej hodnoty zmluvy (91.199.220,83 Eur), ani hraničnú hodnotu Európskej únie, nemení 

všeobecný charakter zmluvy a prispôsobuje sa k charakteru pôvodnej zmluvy, na základe 

stanoviska Zmluvných strán zmena spĺňa požiadavky uvedené v ods. (2) § 141 Zvo. Pre 

navýšenie protihodnoty zmluvy, ako aj zmenu lehoty dokončenia poskytovala právny podklad 

tá istá okolnosť, takže možno konštatovať, že všetky zmeny tvoriace predmet zmeny zmluvy 

súvisia so zmenou hodnoty, čiže existujú aj podmienky uvedené v ods. (3) § 141 Zvo. 

Na základe ustanovenia písm. c) ods. (4) § 141 Zvo. možno popri prípadoch uvedených v 

ustanovení odseku (2) meniť zmluvu bez vykonania nového konania verejného obstarávania - 

bez skúmania podmienok uvedených v odseku (6) - prípadne sa môže modifikovať v prípade 

spoločného splnenia nasledovných podmienok: 

ca) modifikácia sa stáva nutnou z dôvodu takých okolností, ktoré Uchádzač nemohol 

predvídať postupujúc s potrebnou obozretnosťou; 

cb) modifikácia nemení všeobecný charakter zmluvy; 

cc) zvýšenie protihodnoty nepresahuje 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.  

Na základe  uvedeného v Ponukovej dokumentácii, predovšetkým v stavebnom povolení 

odovzdanom ako jej súčasť, ako ani v Hlásení o geotechnickom prieskume nemohol 

predpokladať Verejný obstarávateľ ako ani Uchádzač, že stavebná technológia predpísaná, ani 

ktorá sa mala predbežne použiť počas realizácie, nebude vhodná k tomu, aby štetovnice 

Zhotoviteľ zapustil do predpísanej hĺbky, ďalej so zreteľom k tomu sa stane nutným použitie 

podstatnejšie pomalšej a drahšej technológie. Pre Zmluvnú stranu sa stali známymi 

podstatnejšie nevýhodnejšie fyzikálne charakteristiky pôdy v porovnaní s uvedenými v 

projektových dokumentáciách až po uzatvorení zmluvy. Na základe vyššie uvedeného možno 

konštatovať, že modifikácia sa stáva nutnou z dôvodu takých okolností, ktoré Verejný 

obstarávateľ nemohol predvídať ani postupujúc s potrebnou obozretnosťou; Okrem toho 

možno konštatovať, že zmena nezmení všeobecný charakter zmluvy, a navýšenie 

protihodnoty nepresahuje 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. So zreteľom na vyššie uvedené na 

základe stanoviska Zmluvných strán zmena spĺňa aj podmienky uvedené v ustanovení písm. 

c) ods. (4) § 141 Zvo. 

Podľa vyššie uvedeného Zmluvné strany chcú zmeniť Zmluvu s odvolaním sa na ustanovenie 

ods. (2) § 141 a písm. c) ods. (4) § 141 Zvo. 

III. Zmena Zmluvy 

III.1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod číslo 4.1. Zmluvy o dielo bude nahradený 

nasledovným ustanovením: 

 

„4.1 Zhotoviteľovi prináleží v prípade plnenia Zmluvy odmena, ako paušálna odmena vo 

výške: 92.507.201,22 EUR + DPH, slovom deväťdesiatdva miliónov päťstosedemtisíc 

dvestojeden, 22 eur + DPH." 

 

III.2.  Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že bod číslo 4.3.1. Zmluvy o dielo bude nahradený 

nasledovným ustanovením: 

 

„4.3.1. Objednávateľ určil Rezervný rámec. Výška rezervného rámca: 516 004,03 EUR, 

slovom päťstošestnásť tisíc štyri eura a 03 centov. 

 

 

III.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bod číslo 8.1.1. Zmluvy o dielo bude nahradený 

nasledovným ustanovením: 

 

„8.1.1 Výška zábezpeky o plnení predstavuje 5 (päť) % netto Odmeny zhotoviteľa, čiže 

4.625.360,06 EUR, slovom štyri milióny šesťstodvadsaťpäťtisíc tristošesťdesiat eur, 

šesť centov.” 
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III.4. Zmluvné strany sa dohodli, že bod číslo 8.2.1. Zmluvy o dielo bude nahradený 

nasledovným ustanovením: 

 

„8.2.1 Výška zábezpeky o záruke predstavuje 5 (päť) % netto Odmeny zhotoviteľa, čiže 

4.625.360,06 EUR, slovom štyri milióny šesťstodvadsaťpäťtisíc tristošesťdesiat eur, 

šesť centov, prípadne ak sa podľa Zmluvy dohodne čiastočná kolaudácia, základ Zábezpeky 

o záruke tvorí v každom prípade netto 5 % Odmeny zhotoviteľa pripadajúci na pracovnú časť 

prevzatú Objednávateľom” 

 

III.5. Zmluvné strany sa dohodli, že bod číslo 9.1. Zmluvy o dielo bude nahradený nasledovným 

ustanovením:  

  

„9.1  Lehota na plnenie zhotovenia prác, v prípade neplnenia sprevádzaná zmluvnou 

pokutou: 

 

31. máj 2020."  

  

III.6.  Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný so zreteľom na uvedené v bode č. 8.1.3 

Zmluvy zvýšiť sumu zábezpeky o plnení a predĺžiť alebo predložiť novú/doplňujúcu zábezpeku 

o plnení tak, aby zábezpeka o plnení bola v platnosti do 10. dňa podľa zmenenej lehoty 

dokončenia uvedenej v bode č. III.5., a do sumy uvedenej v bode č. III.3. Zhotoviteľ je 

povinný odovzdať originály alebo úradne overené kópie zábezpeky pre vrátenia preddavku 

alebo dokumentu potvrdzujúceho jej existenciu Zadávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní 

odo dňa podpísania Dodatku č. 2/2019 k Zmluve.  

  

III.7.  Zmluvné strany sa dohodli, že vedúci člen Zhotoviteľa ako spoločného Uchádzača, ako aj 

členovia Zhotoviteľa sú povinní - v súlade s preddavkom poskytnutým zo strany 

Objednávateľa - jednotlivo predĺžiť platnosť zábezpeky o vrátení preddavku, alebo poskytnúť 

novú/doplňujúcu zábezpeku o vrátení preddavku tak, aby ich zábezpeka o vrátení preddavku 

bola platná aspoň do zmenenej Lehoty dokončenia uvedenej v bode č. III.5. Vzhľadom k 

tomu, že Zhotoviteľ neposkytol zábezpeku pre vrátenie zálohy podľa podkapitoly 17/A. 

nariadenia Vlády Maďarska č. 75/2016. (IV. 5.) o využití zdrojov pochádzajúcich z fondu 

Nástroja na prepájanie Európy, ale v súvislosti so žiadosťou o poskytnutí zálohy sa použije 

bod. č. 134.4 prílohy č. 1. nariadenia Vlády Maďarska č. 272/2014. (XI.5.). Na základe toho 

zostáva v platnosti prehlásenie vydané Zhotoviteľom (Hídépítő Zrt.) dňa 21.09.2017 pre NIF 

Zrt. a 19.12.2017 pre SSC, ako aj prehlásenie vydané Zhotoviteľom (Mészáros és Mészáros 

Kft.) dňa 18.09.2017  pre NIF Zrt. a 19.12.2017. pre SSC, o vyúčtovaní preddavku, z dôvodu 

zmeny lehoty dokončenia výstavby do 31.05.2020, až do dňa úplného vyúčtovania 

preddavku. 

  

Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na hodnotu uvedenú v bode č. II. 2. 

predmetného Dodatku č. 2/2019. (1.307.980,39 Eur) 

 

III.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný postarať sa o to, aby poistenie 

uvedené v bode č. 7.1 Zmluvy, z pohľadu trvania realizačných prác poskytujúce krytie, bolo 

predlžené do doby zmenenej Lehoty ukončenia uvedenej v bode č. III.5. Dodatku č.2/2019 

k Zmluve v súlade so Zmluvnými podmienkami. Zhotoviteľ je povinný odovzdať originály 

alebo úradne overené kópie poistných zmlúv alebo iných dokumentov Objednávateľovi do 5 

(piatich) pracovných dní odo dňa podpísania Dodatku č. 2/2019 k Zmluve. 

 

III.9. Strany sa dohodli, že hodnotu zmeny dotknutú v tomto dodatku zmluvy (1.307.980,39 

EUR) vyúčtuje Zhotoviteľ vo smere Objednávateľa na základe bodu č. 10.2 Zmluvných 

podmienok Objednávateľa v mimoriadnej faktúre. Dátum zdaniteľného plnenia tejto faktúry 

bude identický s dátumom, v ktorom tento Dodatok nadobúda účinnosť podľa bodu č. IV. 4. 

tohto Dodatku. 

 

IV. Ostatné ustanovenia 

IV.1. Zmluva spolu s  jej Dodatkom č. 1/2017 k Zmluve je platná a účinná s týmto Dodatkom č. 

2/2019 k Zmluve, ostatné časti, ustanovenia a podmienky Zmluvy zostávajú v platnosti s 
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nezmeneným obsahom. Tento Dodatok č. 2/2019 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy  

zmenenou Dodatkom č. 1/2017 k Zmluve. 

 

IV.2. Zmluvné strany sa dohodli, že „Aktualizovaný rozpočet k Dodatku č.2/2019 Zmluvy“, ktorý 

obsahuje rozpočtové položky meniace sa v dôsledku Dodatku č. 2/2019 Zmluvy a „Zoznam 

všetkých dokumentov súvisiacich s Dodatkom č. 2/2019 Zmluvy“ tvoria neoddeliteľnú prílohu 

tohto Dodatku č. 2/2019 Zmluvy. 

 

 

IV.3. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky Zábezpeky uvedené v Zmluve, dotknuté touto 

zmenou Zmluvy so zreteľom na zmenenú Odmenu zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami 

Zmluvy, v miere, spôsobom a v lehote uvedenej v Zmluve. 

 

IV.4. Tento Dodatok č. 2/2019 k Zmluve nadobúda platnosť dňom posledného podpisu 

Zmluvnými stranami a v Slovenskej republike účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

Tento Dodatok č.2/2019 k Zmluve– ktorý pozostáva zo 7 (sedem) strán – podpísali Zmluvné 

strany po jej spoločnom prečítaní a interpretovaní na znak súhlasu s ich vôľou podľa podpisového 

vzoru. Dodatok č. 2/2019 k Zmluve bol vyhotovený v 8 (ôsmych) originálnych výtlačkoch v 

maďarskom a slovenskom jazyku, z ktorých dostane 6 (šesť) výtlačkov Objednávateľ, a 2 (dva) 

výtlačky Zhotoviteľ.  

 

Dátum: Budapešť, ................ 2019 

 

 Dátum: Bratislava, dňa .................. 2019 

 

 

 

 

……………………………………..                                          

  

 

 

 

…………………………………….. 

 

NIF Zrt. 

Objednávateľ 

 Slovenská správa ciest 

Objednávateľ 

v zastúpení:  v zastúpení: 

Nagy Róbert Attila, generálny riaditeľ  Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

 

 

 

Dátum: Budapešť, ................ 2019 

 

 

 

 

 Dátum: Budapešť, ................ 2019 

 

 

   

…………………………………….. 

Hídépítő Zrt. 

Zhotoviteľ 

 …………………………………….. 

Mészáros és Mészáros Kft. 

Zhotoviteľ 

v zastúpení:  v zastúpení: 

Sal László, generálny riaditeľ 

 

 Németh Tamás, konateľ 

 

 

 

Prílohy: 

1. Aktualizovaný rozpočet k Dodatku č. 2/2019 Zmluvy 

2. Zoznam všetkých dokumentov súvisiacich s Dodatkom č. 2/2019 Zmluvy  
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Vállalkozási szerződés 

Szerződéses Megállapodás 

2./2019 sz. módosítása 

 

Száma: SSC: 2079/6131/2017 

NIF: 4500011745 

amely létrejött egyrészről 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. 

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt. 

számlaszáma (IBAN): HU11 1030 0002 2060 9931 0000 3285 

számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45. 

adószáma: 11906522-2-41 

statisztikai jelzőszám: 11906522-4211-114-01 

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: NÜJ 831891446  

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180 

képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult 

képviselő 

 

és a 

 

Slovenská správa ciest 

Szervezet rövidített elnevezése: SSC 

székhelye: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

számlavezető  pénzügyi intézménye: Štátna pokladnica 

számlaszáma: SK03 8180 0000 0070 0013 5492  (IBAN)  

számlázási cím: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

adószáma: 202 106 7785  

statisztikai jelzőszám: 00 00 33 28 

cégforma:   A Közlekedési, Posta és Távközlési Minisztérium költségvetési szervezete (jelenlegi 

jogutód a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építési Minisztériuma 

képviseli: Ing. Roman Žembera, vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult 

képviselő 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

másrészről a 

H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM 

Vezető tag: 

Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt. 

számlaszáma (IBAN): HU38 1030 0002 1053 4094 4882 0015 

számlázási cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 

adószáma: 23165344-2-41 

statisztikai jelzőszám: 23165344-4213-114-01 

elektronikus építési napló naplóügyfél-jelét: 683782956 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-10-046971 

A Szlovák Köztársaság területén kivitelezési tevékenység végzésére jogosult fióktelepének  

neve: HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 

címe: Biskupa Kondého 4577/18, Dunájská Streda 929 01 

cégjegyzékszáma: IČO: 50 942 336 

adószáma: SK4120083726 

bankszámlaszáma: SK16 1100 0000 0029 4104 1671 

képviseli: Sal László vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő  
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Tag: 

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 

számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank Nyrt. 

számlaszáma (IBAN): HU 81 11763361 29095885 00000000 

számlázási cím: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 

adószáma: 12671003-2-07 

statisztikai jelzőszám: 12671003-4299-113-07 

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: NÜJ 212081707 

cégbíróság és cégjegyzék száma: 07-09-007959 

A Szlovák Köztársaság területén kivitelezési tevékenység végzésére jogosult fióktelepének  

neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 

organizačná zložka 

címe: Mierová 2A, Želiezovce 937 01 

cégjegyzékszáma: IČO: 51 037 432 

adószáma: SK4120084969 

bankszámlaszáma: SK90 0900 0000 0051 3531 0885 

képviseli: Németh Tamás ügyvezető, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

a Megrendelő és a Vállalkozó együtt, mint Szerződő Felek / Felek között, alulírott napon és helyen, 

a következő feltételekkel: 

I. Előzmények 

I.1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság a Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkáinak 

megvalósítása Projekthez, a TED 2016/S 186-333478 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást 

tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyílt Közbeszerzési Eljárás megindítására az 

alábbi tárgyban: „Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái.” Az eljárás 

nyerteseként a Vállalkozó került kihirdetésre, és a magyar közbeszerzési törvény 

(továbbiakban, mint Kbt). alapján a Felek 2017. július 14. napján vállalkozási szerződést 

(továbbiakban: Szerződés) kötöttek (NIF: 4500011745 nyilvántartási számon, SSC: 

2079/6131/2017 nyilvántartási számon), mely a Szerződéses Megállapodásban foglalt 

részekből áll.  

A Szerződés pénzügyi forrása: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2014-EU-TMC-0485-

W. A projekt európai uniós finanszírozású, kiegészítve Magyarország és a Szlovák Köztársaság 

állami költségvetéseinek forrásával. 

A Projekt NIF Zrt.-nél alkalmazandó azonosítója (PST kódja): K013.05. 

I.2. Szerződő Felek a Szerződést mindezidáig egy alkalommal módosították, a Kbt. 197. § (6) 

bekezdésében biztosított jogukkal élve, az igénybe vehető alvállalkozók arányának 65 %-ra 

történő emelése, illetve a magyar 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt 

kifizetési rend alkalmazása érdekében, továbbá a szlovák jogszabályoknak történő megfelelés 

érdekében a Vállalkozók által a Szlovák Köztársaság területén végzett munkák fióktelepeik útján 

történő teljesítését lehetővé téve. 
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II. A módosítás indokai 

II.1. A Szerződés szerint Vállalkozó feladatát képezte a 3. pillér megépítéséhez egy műsziget 

kiépítése szádfalas körülhatárolással, melyről a cölöpök lefúrása és az injektálás elvégezhető. 

A szádfallal határolt munkatér biztosít lehetőséget a 3. pillér vasbeton szerkezetének építéshez 

szükséges víztelenített munkatér kialakításához. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező 

Szlovák építési engedély előírta, hogy a műsziget kialakításához használt szádlemezek hajókról, 

vibrációs technológiával kerülnek a helyükre. Az építési engedély, valamint a H-Geotechnika - 

Talajvizsgálati jelentés alapján – mely szintén a kiadott Ajánlati Dokumentáció részét képezte 

– Szerződő Felek azzal számoltak, hogy a felső 1-4 m mélységben elhelyezkedő kemény rétegek 

áttörése után a szemcsés, homokos anyagban a vibrációs technológia használatának nincs 

akadálya. 

A Szerződés aláírása után Vállalkozó megkezdte a technológiai tervezési feladat végrehajtását, 

elkészítette a 3. pillér műsziget gyártási-műszaki terveit. 2017. szeptember 25-én Vállalkozó 

átadta Mérnök részére a szádfal építési technológiai utasítás végleges változatát, melyet Mérnök 

még aznap jóváhagyott. A szádfal kivitelezése 2017. szeptember 27-én kezdődött meg a 

3.pillérnél. 

Az kivitelezés megkezdését követően már az első lemezek leverésénél is tapasztalható volt, 

hogy vibrációs technológiával általában mindössze 1-4 m mélységben mennek le a lemezek a 

szükséges 13 m helyett. A dinamikus kalapáccsal történő utánverés során sem érte el a lemezek 

többsége a tervezett szintet, a lemezek a nagy igénybevétel miatt többször roncsolódtak. 

Mindezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az ajánlati dokumentáció által előírt és a 

talajvizsgálati jelentés adatai alapján alkalmazhatónak mutatkozó technológia nem alkalmas 

arra, hogy Vállalkozó a szükséges mélységbe lejuttassa a szádlemezeket. 

A megfelelő építési technológia megválasztásához 2017. november 2-án a 3. pillér 

környezetében kiegészítő talajvizsgálatokat végzett Vállalkozó, melyek eredményeképpen 

megállapíthatóvá vált, hogy az Ajánlattételi dokumentációban közölt talajviszonyoknál 

kedvezőtlenebbek a talaj adottságai. A kb. 1-3 m vastag kemény réteg helyett lényegesen 

vastagabb (kb. 5-6 m vastag) valamint az előre jelzettnél is keményebb, kötött talajréteg került 

kimutatásra, mely alapján megállapításra került, hogy a talaj egyirányú nyomószilárdsága 

helyenként háromszorosa a korábbi mintákon mértértékeknek. 

Fenti körülmények alapján a technológiai utasítás megváltoztatásra került. Az új verési 

technológia több egymásra épülő résztechnológiából állt: 

• Vibrációs verés 

• Verés dinamikus kalapáccsal (Dawson HPH2400) 

• Előfúrás spirál fúróval 

• Verés nagyobb dinamikus kalapáccsal 

Vállalkozó az új technológia alkalmazásával is csak az eredeti ütemtervhez képest jelentős 

késedelemmel tudta leverni a szádfalakat a műsziget kialakításához. Ezen körülményekre 

tekintettel 2018. február 9-én Változtatási kérelmet nyújtott be Megrendelő és Mérnök részére, 

melynek többszöri kiegészítését követően kérte az új technológia alkalmazása okán felmerült 

pótmunka ellenértékének, illetve az akadályoztatással összefüggésben felmerült, 

anyagmozgatással és tárolással kapcsolatos többletköltségeinek megfizetését, valamint a 

szerződés befejezési határidejének módosítását. A Mérnök, illetve Megrendelő felhívására 

többször kiegészített kérelmében a Szerződés szerinti Befejezési Határidőt a fent hivatkozott 

körülményekre tekintettel 2020. május 31. napjára kérte módosítani. 

Mindemellett Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmében előadta, hogy az új technológia 

alkalmazása során további hátráltató körülményként jelentkezett számára, hogy 2018. július 3-

án a műsziget földkitermelési munkálatai során a szádfal lemezek szétnyílása következtében 

vízbetörésre került sor, melynek megszüntetéséig a munkavégzést fel kellett függeszteni. Ezzel 

összefüggésben jelezte, hogy vízbetörés felszámolása további 14 nap késedelmet jelentett 

számára, melyet a Szerződés szerinti Befejezési Határidő tekintetében érvényesíteni kíván. A 

vízbetörés figyelembe vételével a projekt ütemterv szerinti befejezése 2020. június 4-re 
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tolódott, melyre tekintettel – az eredeti szerződés szerinti vetítési alapra hivatkozva, a 

szerződés hatálybalépésétől számított 35 hónapra, vagyis – 2020 június 30-ra kérte módosítani 

a Befejezési Határidőt. 

A fent írtakon túlmenően Vállalkozó kérte a Szerződés módosítását a Vállalkozói díj tekintetében 

is, mindösszesen 1.555.840,04 Euro + ÁFA összeggel, mely összegből 1.179.903,04 Eurot tesz 

ki a geotechnikai eltérés a 3.pillér műsziget építési munkáira, illetve a vízbetörés 

következményeit orvosolni hivatott intézkedések költségei, valamint további 375.937,00 Euro 

az akadályoztatás következtében felmerülő tárolási és anyagmozgatási többletköltség. 

Mérnök a 2019. április 26. napján kelt, Vállalkozó összevont kérelemére adott állásfoglalásában 

kifejtette, hogy a geológiai eltérésből eredő akadályoztatás jogalapját alátámasztottnak találja, 

azonban a vízbetörés bekövetkezését Vállalkozó kockázati körébe eső körülménynek tekinteti, 

így az arra alapított igények elfogadását nem javasolta. 

A határidő tekintetében releváns körülményként értékelte azonban Vállalkozó által korábbi 

beadványaiban szintén hivatkozott tartósan alacsony vízállást a Dunán. Minden körülményt 

egybevetve a geotechnikai nehézségek által okozott akadályoztatás tekintetében 3 hónap, a vis 

maior körülményt jelentő vízállás tekintetében 1 hónap, még a téli időszakra tolódó, azonban 

az időjárási körülményekre tekintettel el nem végezhető munkák tekintetében további 1 hónap 

késedelmet talált figyelembe vehető körülménynek. Erre tekintettel a Befejezési Határidőt a 

szerződés hatálybalépésétől számított 34 hónapra, vagyis 2020. május 31. napjára javasolta 

módosítani. 

Az összegszerűséget illetően Mérnök 1.329.418,94 Euro Vállalkozói díj emelést javasolt 

elfogadásra.  

Megrendelő mind a határidőmódosítás jogalapja, mind az azzal összefüggő költségigények 

tekintetében hiánypótlásra hívta fel Vállalkozót, melyeket Vállalkozó teljesített. A hiánypótlási 

felhívásban, illetve az arra adott Vállalkozói válaszokban foglaltakra figyelemmel Mérnök a 

2019. augusztus 7-én kelt állásfoglalásában a határidőmódosítás jogalapja tekintetében 

felülvizsgálta korábbi álláspontját. A felülvizsgált javaslat szerint a határidő módosítása 

tekintetében a 2020. május 31. azért tekinthető indokoltnak, mert az időjárásra érzékeny 

munkák miatt a geotechnikai nehézségekből származó három hónapos akadályoztatáson 

túlmenően további kettő naptári hónap szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó az egyes 

munkafázisok átütemezésével teljesíteni tudja a szerződéses kötelezettségeit. 

Megrendelő a Mérnök felülvizsgált javaslatában foglaltakkal egyetértve – mindent egybevetve 

a Teljesítési határidő 2020. május 31. napjára történő módosítását találta megalapozottnak. Az 

összegszerűséget illetően Vállalkozó kérelmét – a Mérnök javaslatait is figyelembe véve – nettó 

1.307.980,39 Euro összegben találta elfogadhatónak és alátámasztottnak. 

A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződés 

9.1. pontja szerinti Teljesítési határidőt 2020. május 31. napjára módosítják, továbbá a 

Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat 1.307.980,39 Euróval növelik a tartalékkeret 

összegének egyidejű csökkentésével. 

II.2. Szerződő Felek álláspontja szerint a fent írt körülmények tekintetében a szerződésmódosítás 

jogalapjaként mind a 141. § (2) bekezdésében, mind a 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt 

feltételek fennállnak. 

A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 

módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás 

esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-

át; 
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valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az 

eredeti szerződés jellegéhez. 

Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (1.307.980,39 Euro) sem az eredeti szerződés 

értékének (91.199.220,83 Euro) 15 %-át sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem 

változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, 

Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt 

követelményeknek. A szerződéses ellenérték növekedésére, valamint a befejezési határidő 

módosítására ugyanazon körülmény szolgáltatott jogalapot, így megállapítható, hogy a 

szerződésmódosítás tárgyát képező valamennyi változás összefüggésben áll az érték 

változásával, tehát a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt feltételek is fennállnak. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett 

a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.  

Az Ajánlati Dokumentációban, különösen az annak részeként kiadott építési engedélyben, illetve 

Talajvizsgálati jelentésben foglaltak alapján sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő számára nem 

volt feltételezhető, hogy a kivitelezés során az előírt és előzetesen alkalmazni kívánt építési 

technológia nem lesz alkalmas arra, hogy a szádfalakat Vállalkozó az előírt mélységbe 

lejuttassa, illetve hogy erre tekintettel lényegesen lassabb és költségesebb technológia 

alkalmazása válik szükségessé. A tervekhez képest lényegesen kedvezőtlenebb talajfizikai 

jellemzők a szerződés megkötését követően váltak ismertté Szerződő Felek számára. A fent 

írtak alapján megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, 

amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Ezen túlmenően 

megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az 

ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Mindezekre 

tekintettel Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés 

c) pontjában foglalt követelményeknek is. 

Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésére és a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés c) pontjára hivatkozással kívánják módosítani. 

III. A szerződés módosítása 

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.1 A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj 

összege: 92.507.201,22 EUR + ÁFA, azaz kilencvenkettőmillió-ötszázhétezer-

kettőszázegy euro huszonkettő cent + ÁFA." 

 

III.2.  Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 

4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.3.1. A Megrendelő Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 516 004,03 

EUR, azaz ötszáztizenhatezer-négy euro három cent. 

 

 

III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.1.1 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 4.625.360,06 EUR, 

azaz négymillió-hatszázhuszonötezer-háromszázhatvan euro hat cent.” 
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III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.2.1. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 4.625.360,06 EUR, azaz 

négymillió-hatszázhuszonötezer-háromszázhatvan euro hat cent, illetve amennyiben a 

Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási 

Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-

a” 

 

III.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.1. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

  

„9.1. Kötbérterhes kivitelezési teljesítési határidő: 

 

2020. május 31. napja."  

  

III.6.  A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés 8.1.3. pontjában foglaltakra 

tekintettel a teljesítési biztosíték összegét és érvényességi idejét akként meghosszabbítani 

vagy új/kiegészítő teljesítési biztosítékot nyújtani, hogy a teljesítési biztosíték a fenti III.5. 

pontban megállapított módosított Befejezési Határidőt követő 10. napig és a III.3. pontban 

meghatározott összeg erejéig érvényes legyen. A Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékra 

vagy fennállásának igazolására vonatkozó dokumentum eredeti, vagy hitelesített másolati 

példányát a Megrendelő részére átadni legkésőbb a jelen 2/2019. számú szerződésmódosítás 

aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül.  

  

III.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös ajánlattevő vállalkozó vezetője és a közös 

ajánlattevő vállalkozó tagjai kötelesek - a Megrendelő által nyújtott előlegnek megfelelően – 

külön-külön fejenként az előleg visszafizetési biztosítékuk érvényességi idejét akként 

meghosszabbítani vagy új/kiegészítő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani, hogy az előleg 

visszafizetési biztosítékuk legalább a fenti III.5. pontban megállapított módosított Befejezési  

határidőig érvényes legyen. Tekintettel arra, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 

származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 17/A. alcíme alapján 

előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó nem nyújtott, hanem az előlegigényléssel 

kapcsolatban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4 pontja került 

alkalmazásra. Az ennek megfelelően a Vállalkozó (Hídépítő Zrt.) részéről 2017.09.21-i 

keltezéssel a NIF Zrt.-nek valamint 2017.12.19-i keltezéssel a SSC –nek kiadott, illetve a 

Vállalkozó   (Mészáros és Mészáros Kft.) részéről 2017.09.18-i keltezéssel a NIF Zrt.-nek 

valamint 2017.12.19-i keltezéssel az SSC-nek kiadott nyilatkozata az előleg elszámolás 

kapcsán a befejezési véghatáridő 2020.05.31-i módosítása miatt az előleg teljes összegben 

történő elszámolásáig érvényben marad. 

   

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen 2/2019. számú szerződésmódosítás II.2 

pontjában foglalt tárgyi változtatás értékére (1.307.980,39 Euro) vetítve előlegre nem tartanak 

igényt. 

 

III.8. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés 7.1 

pontjában meghatározott biztosítás a jelen 2/2019. számú szerződésmódosítás III.5. 

pontjában meghatározott módosított Befejezési Határidőig tartó kivitelezési munkák 

tekintetében a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerint fedezetet biztosítsanak, fenntartásra 

kerüljenek. A Vállalkozó köteles biztosítási kötvény(ek) vagy más igazoló dokumentumok 

eredeti, vagy hitelesített másolati példányát a Megrendelő részére átadni a 2/2019. számú 

szerződésmódosítás aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül. 

 

III.9. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosításban érintett változtatás értékét 

(1.307.980,39 EUR) a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 10.2 pontja alapján 

külön számlában számolja el a Megrendelő részére. Ezen számla teljesítésének dátuma a jelen 

szerződés módosítás IV.4 pontja szerinti hatályba lépésének napjával megegyező dátum.  
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IV. Egyéb rendelkezések 

IV.1. A Szerződés és annak 1/2017. sz. módosítása a jelen 2/2019. sz. módosítással együtt 

érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. Jelen 2/2019. sz. szerződésmódosítás az 1/2017. sz. 

módosítással módosított Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

IV.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződésmódosítás következtében módosuló 

költségvetési tételeket tartalmazó költségvetés, a szerződésmódosítást alátámasztó 

dokumentáció iratjegyzéke a jelen 2/2019. sz. módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

IV.3. Vállalkozó a módosult Vállalkozói Díj alapulvételével, a Szerződés rendelkezései szerint, az 

ott vállalt mértékben, módon és határidőben köteles nyújtani a Szerződésben kikötött, a jelen 

szerződésmódosítással érintett valamennyi Biztosítékot. 

 

IV.4. Jelen 2/2019. sz. módosítás azon a napon lép érvénybe, amely napon az utolsóként aláíró 

Szerződő Fél a szerződésmódosítást aláírja, Szlovákiában a Szlovák Köztársaság Szerződések 

központi Adatbázisában történő nyilvánosságra hozatalát követő napon lép hatályba. 

 

Jelen 2/2019 sz. módosítást– amely 7 (hét) oldalból áll – Szerződő Felek együttes átolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A 

jelen 2/2019. sz. szerződésmódosítás 8-8 (nyolc) eredeti példányban készült magyar és szlovák 

nyelven, melyből 6 – 6 (hat) példány a Megrendelőé, 2 – 2 (kettő) példány a Vállalkozóé.  

 

Kelt: Budapest, 2019……………………..……. 

 

 Kelt: Pozsony, 2019…………………………………. 

 

 

 

 

  

NIF Zrt. 

Megrendelő 

 Slovenská správa ciest 

Megrendelő 

Képviseli:  Képviseli: 

Nagy Róbert Attila vezérigazgató  Ing. Roman Žembera  vezérigazgató 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2019……………………..……. 

 

 

 

 

 

 Kelt: Budapest, 2019……………………..……. 

 

 

   

…………………………………….. 

Hídépítő Zrt. 

Vállalkozó 

 …………………………………….. 

Mészáros és Mészáros Kft. 

Vállalkozó 

Képviseli:  Képviseli: 

Sal László vezérigazgató 

 

 Németh Tamás ügyvezető 

   

 

 

Mellékletek:  

1. Módosított árazott költségvetési kimutatás 

2. Szerződésmódosítással kapcsolatos összes irat jegyzéke 



Komárom- Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái

Realizačné práce cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom-Komárno 

Aktualizovaný rozpočet k Dodatku č. 2/2019 Zmluvy

1. sz. melléklet

príloha č 1

Építményszám  ČÍSLO 

OBJEKTU
Rajzszám Megnevezés POMENOVANIE

ÖSSZEG

CELKOM  

Nettó/EUR

10000 Általános tételek VŠEOBECNÉ POLOŽKY 23 214 791,57

22201 Szlovák oldali 22kV energiaellátás Prípojka 22kV na slovenskej strane 28 635,59

22202 Szlovák oldali transzformátorállomás Trafostanica na slovenskej strane 53 006,18

22301 Híd belső világítás kiépítése (pilonban) Vybudovanie osvetlenia vo vnútri pylóna 68 092,39

22302 Díszvilágítás kiépítése hídon

Vybudovanie ozdobného osvetlenia mosta (iluminácia 

mosta)
486 742,29

22303 Híd technológiai elektromos hálózatának kiépítése Vybudovanie technických zariadení pre elektrickú sieť 164 056,45

22304 Szlovák oldali energiaellátás, transzformátortól a pilonig Prípojka na slovenskej strane, od trafostanice po pylón
209 103,45

22305 Magyar oldali energiabetáplálás Prípojka na maďarskej strane 58 593,88

22306 Elektromos hálózat kiépítése hajózási jelzéshez

Vybudovanie elektrickej siete pre osvetlenie plavebnej 

signalizácie
12 432,85

22401 Közvilágítás kiépítése hídon Vybudovanie verejného osvetlenia na moste 365 400,00

27001

Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, 

vezetékekkel, szerelvényekkel

Inštalácia meteorologickej stanice na moste, vrátane 

zariadení, rozvodov, s vybavením
12 484,44

27002 Hídmonitoring kiépítése a hídon Vybudovanie monitoringu mosta 577 628,15

31101 Útépítés VÝSTAVBA CIEST 1 164 613,31
31401 Híd- és műtárgy építés VÝSTAVBA MOSTA A STAVEBNÉHO DIELA 66 091 620,67

STAVBA CELKOM 92 507 201,22

Komárom- Komárno közötti új közúti Duna-híd kivitelezési munkái / Inžinierska realizácia a dohľad stavebných prác cezhraničného

mosta na Dunaji Komárom-Komárno

Főösszesítő / CELKOM

MINDÖSSZESEN:

1



Komárom- Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái

Realizačné práce cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom-Komárno

ÁLTALÁNOS TÉTELEK

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

1. sz. melléklet

príloha č 1.

Építményszám     

ČÍSLO 

OBJEKTU

TÉTEL-

SZÁM/

ČÍSLO 

POLOŽKY

MEGNEVEZÉS POMENOVANIE

MÉRTÉK-

EGYSÉG/

JEDNOTKA 

Mennyiség

Množstvo 

v 

realizačnom

 projekte

EGYSÉGÁR

JEDNOTKOVÁ

CENA

 (euró)

ÖSSZEG

CELKOM

 (euró)

10000 000 000 ÁLTALÁNOS TÉTELEK VŠEOBECNÉ POLOŽKY

10 000 Tervezési feladatok Projektové úlohy 

10 010 Tervezés Projektovanie EUR 1,00 1 230 302,77 1 230 302,77

10 015 Megvalósulási tervek elkészítése Spracovanie realizačných  projektov EUR 1,00 133 270,52 133 270,52

10 030 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése Vyhotovenie manuálov pre prevádzku a údržbu EUR 1,00 39 981,15 39 981,15

10 040 Tervezői művezetés Autorský dozor projektanta EUR 1,00 188 615,62 188 615,62

10 061 Folyami meder állapotfelvétele Zameranie koryta rieky EUR 1,00 30 953,15 30 953,15

20 000 Felügyeletek, védelmek Dozorovanie, záchranné práce

20 010 Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés Záchranný archeologický výskum počas stavby EUR 1,00 306 952,10 306 952,10

20 020 Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) Odstránenie kovov (pyrotechnická kontrola a zneškodnenie) EUR 1,00 63 625,93 63 625,93

20 030 Szakfelügyeletek Odborný dozor EUR 1,00 53 773,88 53 773,88

20 040 Környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet Opatrená inšpekcia  ochrany životného prostredia a prírody EUR 1,00 33 571,14 33 571,14

20 060 Geodéziai pontok létesítése Vytýčenie geodetických bodov EUR 1,00 12 897,15 12 897,15

20 065 Geodéziai pontok védelme Ochrana geodetických bodov EUR 1,00 15 906,48 15 906,48

20 070 Környezetvédelmi monitoring rendszer Systém monitoringu ochrany životného prostredia EUR 1,00 29 083,07 29 083,07

30 000 Ideiglenes létesítmények Dočasné  zariadenia 

30 020

Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak tervezése, 

engedélyeztetése

Projektovanie a povoľovanie dočasných staveniskových 

komunikácií a obchádzok, spenených a nespevnených EUR 1,00 53 308,21
53 308,21

30 025

Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, 

megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény esetén 

elbontása

Výstavba dočasných staveniskových komunikácií a obchádzok 

spevnených a nespevnených, ich zosilnenie obnova a ich 

odstránenie podľa potrieb

EUR 1,00 478 112,72

478 112,72

30 030

Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak üzemeltetése és 

fenntartása

Prevádzka a údržba dočasných staveniskových komunikácií a 

obchádzok spenených a nespevnených EUR 1,00 186 085,17
186 085,17

30 035

Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása 

Magyarországon 
Výstavba a odstránenie dočasných konštrukcií v Maďarsku 

EUR 1,00 5 157 618,44
5 157 618,44

30 063
CEF tájékoztatási és emlékeztető tábla elhelyezése (Lásd: Arculati 

Kézikönyv) és tájékoztatási tábla bontása

Montáž a demontáž informačnej a pamätnej tabule CEF (viď.: 

príručku XXXXX) EUR 1,00 5 846,71
5 846,71

30 077

A szlovák oldali építési terület berendezése a szlovák építési 

engedély alapján 

Zariadenie staveniska na slovenskej strane, podľa projektu pre 

stavebné povolenie na slovenskej strane EUR 1,00 12 901 672,03
12 901 672,03

30 078

A szlovák oldali építési területen a 3. pillér műsziget építési 

pótmunkái, többlet tárolási és anyagmozgatási feladatok

Dodatočná práce výstavby piliera č. 3. na stavenisku na 

slovenskej strane, ďalšie úlohy uskladnenia materiálu, ako aj 

manipulácie s materiálom EUR 1,00 1 307 980,39 1 307 980,39
40 000 Egyéb projekt költségek Ostatné náklady na projekt 

40 010 Biztosítékok és biztosítások Zábezpeky a poistenia EUR 1,00 943 967,98 943 967,98

60 000 Régészeti feltárás Archeologické vykopávky

60 045 Régészeti  szakfelügyelet                                 Odborný Archeologický dozor   EUR 1,00 41 266,96 41 266,96

10 000 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 23 214 791,57

1
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31101 300 000 ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS VÝSTAVBA CIEST A INÉ VÝSTAVBY VOZOVIEK

320 000 Pályaszerkezeti rétegek Vrstvy vozovky

322 000 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek Vozovky na báze hydraulických spojív

322 015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) Príprava cementovej stabilizácie na stavbe (Ckt-4) m3 26,00 69,22 1 799,72

330 000 Forgalomtechnikai létesítmények Dopravno-technické zariadenia

332 000 Forgalomtechnikai jelzések létesítése Zhotovovanie dopravno-technických zariadení

332 001 Forgalomtechnikai jelzések létesítése a hídon Zhotovovanie dopravnotechnických zariadení na moste db 1,00 13 987,39 13 987,39
400 000 VÍZÉPÍTÉS VODNÉ STAVBY 

460 000 Vízrendezés Regulácia vodného toku 

464 000 Rézsűvédelem Ochrana svahu

464 011 Kőszórásos rézsűvédelem helyreállítása Oprava kamenného prísypu brehu m
2 1 150,00 39,79 45 758,50

464 040 Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal Základ kamenného obkladu brehu m
3 310,00 338,77 105 018,70

464 045 Pillérek körüli medervédelem Úprava koryta v miestach základov pilierov (kamenný zához) m
3 6 700,00 74,67 500 289,00

464 070 Rézsűburkolat terméskővel Kamenný obklad brehu m
2 4 000,00 124,44 497 760,00

31 101 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 1 164 613,31
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31401 500 000 HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS VÝSTAVBA MOSTA A STAVEBNÉHO DIELA

510 000

Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és 

földmunkák
Výstavba mosta a stavieb. diela – betonárske práce a zemné práce

512 000 Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés Zemné práce a príprava územia spojené výstavbou mosta

512 020 Föld kitermelés száraz munkagödörből Výkop zeminy zo suchej pracovnej jamy m
3

6 258,00 16,83 105 322,14

512 030 Föld kitermelés víz alól Vykopávky spod vody m
3

8 330,00 36,80 306 544,00

512 040 Földvisszatöltés és tömörítés Spätný zásyp a zhutnenie m
3

1 663,00 6,66 11 075,58

512 050 Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése Stavba násypového telesa pri opore svahový kužeľ m
3

6 392,00 36,54 233 563,68

512 070 Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése Násyp v oblasti prechodovej dosky m
3

79,00 36,54 2 886,66

530 000 Alapozási munkák Zakladacie práce- zakladanie 

531 000 Síkalapozás Plošné zakladanie

531 010 Síkalapozás Plošné zakladanie m
3

372,00 353,29 131 423,88

531 020 Víz alatti beton készítése Betónovanie pod vodou m
3

4 602,00 507,19 2 334 088,38

531 021 Soványbeton készítése síkalap alá Príprava podkladného betónu pod plošné základy m
3

716,00 191,83 137 350,28

531 022 Szádfal optikai kábel védelmére Štetovnice pre ochranu optického kábla m
2

300,00 176,39 52 917,00

532 000 Mélyalapozás Hĺbkové základy

532 200 Cölöpalapozás Pilóty

532 215 Statikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél Statická zaťažovacia skúška vŕtaných , razených pilót db 5,00 196 000,26 980 001,30

532 250

Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és 

horgony cölöp) E100

Železobetónové vŕtané pilóty pažené priemer 1,0 m  (konštrukčná, 

skúšobná a kotviaca pilóta) E100 m 144,00 831,59
119 748,96

532 265

Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton  cölöp (szerkezeti, próba és 

horgony cölöp) E150

Železobetónové vŕtané pilóty pažené priemer 1,5   (konštrukčná, 

skúšobná a  kotviaca pilóta) E150 m 1 115,00 1 682,46
1 875 942,90

532 295 Cölöpöket összefogó gerenda Základová doska m
3

4 414,00 406,65 1 794 953,10

540 000 Felmenő szerkezet Spodná stavba

541 000 Pillér, oszlop Pilier, podpera – spodná stavba

541 050 Tömör vasbeton pillér építése Výstavba železobetónového masívneho piliera m
3

6 613,00 460,75 3 046 939,75

541 051 Pillér felmenőfal kőburkolat Kamenný obklad drieku piliera m
3

115,00 4 770,52 548 609,80

542 000 Hídfő és szárnyfal Opora a krídlo 

542 010 Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal Železobetónová opora driek a krídlo  m
3

935,00 508,72 475 653,20

544 000 Saruzsámoly Podstavec ložiska

544 020 Vasbeton saruzsámoly Železobetónový podstavec pod ložisko m
3

16,35 723,44 11 828,24

550 000 Felszerkezet Nosná konštrukcia

553 000 Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek Monolitické a prefabrikované železobetónové konštrukcie

553 180 Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka Železobetónová monolitická  rímsa/chodník/ m
3

106,00 599,39 63 535,34

553 260 Vasbeton kiegyenlítő lemez Železobetónová prechodová doska m
3

38,00 416,25 15 817,50

553 261 Pilon kibetonozása Betónovanie pylóna m
3

1 178,00 457,10 538 463,80

554 000

Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése 

korrózióvédelemmel
Výroba oceľovej konštrukcie, montáž, zabudovanie, proti korózna 

ochrana

554 120 Orthotróp pályaszerkezet gyártása Výroba  ortotropnej mostovky t 4 669,00 3 254,72 15 196 287,68

554 130 Orthotróp pályaszerkezet szállítása, szerelése Doprava a montáž  Ortotropnej mostovky t 4 669,00 2 275,45 10 624 076,05

554 140 Acél hídszegély gyártása Výroba oceľovej rímsy t 282,00 3 500,37 987 104,34

554 150 Acél hídszegély szállítása, szerelése Doprava , montáž oceľovej rímsy t 282,00 1 599,12 450 951,84

1



Komárom- Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái

Realizačné práce cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom-Komárno

HÍDÉPÍTÉS

VÝSTAVBA MOSTA

1. sz. melléklet

príloha  č 1.

Építményszám   

ČÍSLO OBJEKTU

TÉTEL-

SZÁM/

ČÍSLO 

POLOŽKY

MEGNEVEZÉS POMENOVANIE

MÉRTÉK-

EGYSÉG/

JEDNOTKA 

Mennyiség

Množstvo 

v 

realizačnom

 projekte

EGYSÉGÁR

JEDNOTKOVÁ

CENA

 (euró)

ÖSSZEG

CELKOM

 (euró)

554 160 Acélszerkezetű, kezelőjárda, vizsgálójárda  gyalogjáró gyártása Výroba  oceľových konštrukcii chodníkov , revíznych lávok t 150,00 6 298,71
944 806,50

554 170

Acélszerkezetű gyalogjáró, kezelőjárda, vizsgálójárda  szállítása, 

szerelése Doprava a montáž  oceľových konštr. chodníkov a revíznych lávok t 150,00 797,90
119 685,00

554 175 Acélszerkezetű lépcső gyártása (pilonban) Výroba oceľového schodiska (vo vnútri pylóna) t 35,00 6 449,80 225 743,00

554 176 Acélszerkezetű lépcső szállítása, szerelése (pilonban) Doprava a montáž oceľového schodiska (vo vnútri pylóna) t 35,00 2 091,92 73 217,20

554 250 Acélszerkezetű alátámasztás (pilon) gyártása Výroba oceľovej podpory (pylóna)  mosta t 2 010,00 4 728,24 9 503 762,40

554 260 Acélszerkezetű alátámasztás (pilon) szállítása, szerelése Doprava na montáž oceľovej podpory mosta  t 2 010,00 2 448,13 4 920 741,30

554 300 Hídszerkezet gyártási próbaszerelése Dielenská montáž oceľovej konštrukcie montáž db 1,00 820 903,41 820 903,41

554 401

Bebetonozott acélszerkezeti elemek gyártása, elhelyezése 

lehorgonyzásoknál

Výroba a osadenie  zabetónovaných časti oceľových  pri 

kotevných prvkoch t 20,00 9 925,15
198 503,00

554 402 Ferde kábelek gyártása, beépítése, feszítése Výroba zabudovanie a predpínanie káblov t 300,00 12 342,31 3 702 693,00

554 403 Lengéscsillapítók beépítése az alsó kábelvégeken Zabudovanie tlmičov pri spodnom kotvení káblov db 32,00 16 410,15 525 124,80

554 404 Lengéscsillapítók beépítése a merevítőtartóba Zabudovanie tlmičov na nosnú konštrukciu db 6,00 79 553,61 477 321,66

554 405 Lehorgonyzó szerkezet a talpgerendában Kotevná konštrukcia v základovej doske t 14,00 3 508,03 49 112,42

554 406 Kábelek a pilonban Káble v pylóne t 20,00 16 538,15 330 763,00

560 000 Befejező munkák Dokončovacie práce

561 000 Szigetelés és védelme Izolácia a jej ochrana

561 051 Műgyanta alapú, kent szigetelés Natretá izolácia na báze živice m
2

7 066,00 76,93 543 587,38

561 052 Kopásálló, járható szigetelés Pochôdzna izolácia odolná proti obrusu m2 6 544,00 49,38 323 142,72

561 060 Szigetelést védő öntött aszfalt Ochranná izolácia liatym  asfaltom m
3

246,00 730,84 179 786,64

561 090

Burkolat építése hídon két rétegben kötő-és kopóréteg hengerelt 

aszfaltból

Vybudovanie dvojvrstvového (obrusná a ložná vrstva) 

asfaltobetónového krytu vozovky na moste 
m

3

610,00 300,97
183 591,70

561 100 Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel Liaty asfalt pozdĺž obrubníka s pružnou zálievkou m
3

42,00 945,79 39 723,18

561 120 Védőbeton szigetelésen Izolácia ochranného betónu m
3

15,00 173,16 2 597,40

562 000 Saruk Ložiská

562 020 Egyirányban mozgó saruszerkezet Jednosmerne pohyblivé ložiská db 5,00 32 762,43 163 812,15

562 030 Két irányban mozgó saruszerkezet Všesmerné ložiská db 5,00 13 862,97 69 314,85

562 040 Fix saruszerkezet Pevné ložisko db 2,00 39 167,11 78 334,22

563 000 Dilatációs szerkezetek Dilatačná konštrukcia – mostové závery

563 050

Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm 

mozgástartományig (több gumibetétes)

Mechanický mostový záver vodotesný do rozsahu pohybu ± 150 

mm  v   (viac lamelový s gumovou vložkou) m 8,00 4 464,45
35 715,60

563 060

Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm 

mozgástartomány fölött (több gumibetétes)

Mechanický mostný záver vodotesný s rozsahom  pohybu nad  

± 150 mm  (viaclamelový  gumovou vložkou )

m 45,00 14 840,72

667 832,40

564 000 Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok Zábrany  a ďalšie príslušenstvá

564 100
Biztonsági korlát, terelőfal hidakon vagy pillérvédő szegélyeken Bezpečnostné zvodidlo, na moste, resp. na ochranných rímsach  

pri pilieroch

564 130 H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát Mostné zvodidlo s úrovňou zadržania H3  m 1 250,00 250,01 312 512,50

564 200 Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken Iné zábrany  na moste na rímsach pri  pilieroch

564 210 Idomacél hídkorlát Zábradlie mosta z oceľových profilov kg 80 000,00 4,48 358 400,00

564 300 Egyéb tartozékok Ďalšie príslušenstvá

2
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564 311 Monolit vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal, korlát nélkül)

Monolitické revízne schodisko (s podkladným betónom, bez 

zábradlia m 85,00 167,81
14 263,85

564 312 Korlát vizsgáló lépcsőn Zábradlie na revíznom schodisku t 2,00 4 361,46 8 722,92

564 313 Korlát a pilléren Zábradlie na pilieri kg 1 500,00 4,48 6 720,00

564 314 Hídtábla elhelyezése Umiestnenie evidenčnej tabuľky mosta db 2,00 1 074,76 2 149,52

564 410 Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények Oceľové súčiastky ochrany proti dotyku a uzemňovanie kg 1 100,00 4,75 5 225,00

564 430 Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel Oceľové dvere, rebríky s protikoróznou ochranou kg 1 100,00 7,22 7 942,00

564 451 Madár- és rovar elleni védőháló Ochranná sieť proti vtákom a hmyzu m2 26,00 50,45 1 311,70

564 452 Vandálbiztos ajtó riasztóval felszerelve Bezpečnostné dvere aj s poplašným zariadením db 7,00 8 751,94 61 263,58

564 453 Mozgás érzékelő a hídfőnél, pilonnál Detektor pohybu pri opore a pylóne db 3,00 2 794,38 8 383,14

564 454 Darumacskapálya fenntartáshoz Koľajnica na údržbu mosta m 1 050,00 109,19 114 649,50

564 456 Nyilvántartási tábla a hídon Evidenčná tabuľka mosta db 2,00 1 031,77 2 063,54

564 457 Duna folyó tábla Tabuľa rieka Dunaj db 2,00 773,83 1 547,66

564 458 Alulról, felülről zárható, vízzáró fedlap a pályalemezen Vodotesný poklop uzamykateľný z vrchu a zo spodu na mostovke db 4,00 639,70
2 558,80

564 459 Vízzáró fedlap pilon tetején Vodotesný poklop na vrchu pylóna db 1,00 866,69 866,69

565 000 Rézsűburkolatok Obklady svahov

565 010 Rézsűburkolatok, rézsűkúpok kőburkolata Obklady svahov , kamenné obklady svahových kužeľov m
2

468,00 149,33 69 886,44

566 000 Betonfelület védelmi rendszerek Ochranné systémy betónových povrchov

566 160

Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható 

(B-4)
Ochranný náter premosťujúcich trhliny ,nepochôzny (B-4)

m
2

1 982,00 44,69
88 575,58

566 170

Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és 

könnyű járművel járható (B-5)

Pružná ochranná stierka premosťujúca trhliny, pochôzna a 

pojazdná aj malým dopravným prostriedkom (B-5) m
2

320,00 47,40
15 168,00

566 175 Pillérek felső 10cm vastag sávjának impregnálása Impregnácia 10 cm hrubej hornej časti pilierov m2 354,00 14,45 5 115,30

569 000 Szivárgók, vízelvezetés Drenáže, odvodnenie 

569 010 Tömör hídfők mögötti szivárgópaplan, talpszivárgó kivezetéssel Drenážne fólie za masívnou oporou drenážnym odvodnením m
2

170,00 27,19
4 622,30

569 040 Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel)

Odvodnenie izolácie (s vývodmi, vyvedená, zvlášť pomocou 

hlavíc) m 1 200,00 26,83
32 196,00

569 070 Függesztett vízelvezető rendszer Zavesený odvodňovací systém m 1 200,00 246,95 296 340,00

569 075 Vízelvezető rendszer pilonban Odvodňovací systém v pylóne db 1,00 11 194,72 11 194,72

569 080 Acél víznyelő Oceľový odvodňovač t 10,00 4 277,55 42 775,50

569 081 Vízelvezető cső védelembe helyezése kiegyenlítőlemez alatt Ochrana odvodňovacej rúry pod prechodovou doskou m 40,00 58,47
2 338,80

569 082 Csapadékvíz bekötése a szlovák úthálózat vízelvezetésébe Zaústenie odvodnenia do slovenskej kanalizácie m 260,00 291,47 75 782,20

580 000 Egyéb kiegészítő munkák Iné doplnkové práce

581 000 Geodéziai jelek, pontok Geodetické značky, body

581 010 Mérőpont hídon és pilléren Meracie body na moste a pylóne db 130,00 27,95 3 633,50

581 020 Magassági alappont hídhoz Výškový bod k opore db 2,00 795,32 1 590,64

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 010 Hajóútjelző tábla Plavebná signalizačná tabuľa m
2

6,00 1 117,75 6 706,50

583 020 Hajóútjelző lámpa Plavebné signalizačné svetlo db 6,00 895,64 5 373,84

3
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HÍDÉPÍTÉS

VÝSTAVBA MOSTA

1. sz. melléklet
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583 030 Hajózási radarvisszaverő berendezés Navigačný radarový odrážač pre lode db 4,00 3 073,82 12 295,28

583 040 Légiakadály jelző fények kiépítése a pilléren Osadenie prekážkového návestidla leteckej dopravy db 1,00 8 414,10 8 414,10

583 080 Jegesedés mérő szonda Merací snímač poľadovice db 1,00 21 636,25 21 636,25

583 091 Öblítővezeték kiépítése a hídon Vybudovanie tlakového potrubia na umývanie mosta db 1,00 105 176,24 105 176,24

584 000 Kiegészítő munkák Doplnkové práce

584 010 Híd próbaterhelése Zaťažovacia skúška mosta db 1,00 131 378,94 131 378,94

584 011 Kóboráram elleni védelem Ochrana proti blúdnym prúdom db 1,00 17 939,81 17 939,81

31401 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 66 091 620,67

22301 580 000 Híd belső világítás kiépítése (pilonban) Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 051 Híd belső világítás kiépítése (pilonban) Vybudovanie osvetlenia vo vnútri pylóna db 1,00 68 092,39 68 092,39

22301 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 68 092,39

22401 580 000 Közvilágítás kiépítése hídon Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 060 Közvilágítás kiépítése hídon Vybudovanie verejného osvetlenia na moste m 1 200,00 304,50 365 400,00

22401 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 365 400,00

22302 580 000 Díszvilágítás kiépítése hídon Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 061 Díszvilágítás kiépítése hídon Vybudovanie ozdobného osvetlenia mosta (iluminácia mosta) db 1,00 486 742,29 486 742,29

22302 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 486 742,29

22303 580 000 Híd technológiai elektromos hálózatának kiépítése Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 062 Híd technológiai elektromos hálózatának kiépítése Vybudovanie technických zariadení pre elektrickú sieť db 1,00 164 056,45 164 056,45

22303 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 164 056,45

27001 580 000 Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkelIné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 070

Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, 

vezetékekkel, szerelvényekkel

Inštalácia meteorologickej stanice na moste, vrátane zariadení, 

rozvodov, s vybavením db 1,00 12 484,44
12 484,44

27001 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 12 484,44

22304 580 000 Szlovák oldali energiaellátás, transzformátortól a pilonig Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 096 Szlovák oldali energiaellátás, transzformátortól a pilonig Prípojka na slovenskej strane, od trafostanice po pylón db 1,00 209 103,45 209 103,45

22304 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 209 103,45

22201 580 000 Szlovák oldali 22kV energiaellátás Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia
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583 097 Szlovák oldali 22kV energiaellátás Prípojka 22kV na slovenskej strane db 1,00 28 635,59 28 635,59

22201 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 28 635,59

22202 580 000 Szlovák oldali transzformátorállomás Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 098 Szlovák oldali transzformátorállomás Trafostanica na slovenskej strane db 1,00 53 006,18 53 006,18

22202 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 53 006,18

27002 580 000 Hídmonitoring kiépítése a hídon Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 100 Hídmonitoring kiépítése a hídon Vybudovanie monitoringu mosta db 1,00 577 628,15 577 628,15

27002 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 577 628,15

22305 580 000 Magyar oldali energiabetáplálás Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 101 Magyar oldali energiabetáplálás Prípojka na maďarskej strane db 1,00 58 593,88 58 593,88

22305 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 58 593,88

22306 580 000 Elektromos hálózat kiépítése hajózási jelzéshez Iné doplnkové práce

583 000
Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem

Inžinierske siete elektrické zariadenia na moste, iné  ochranné 

zariadenia

583 102 Elektromos hálózat kiépítése hajózási jelzéshez Vybudovanie elektrickej siete pre osvetlenie plavebnej signalizácie db 1,00 12 432,85
12 432,85

22306 ÉPÍTMÉNY ÖSSZESEN STAVBA CELKOM 12 432,85
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Realizačné práce cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom-Komárno

Zoznam všetkých dokumentov súvisiacich s Dodatkom č. 2/2019 Zmluvy

2. sz. melléklet

priloha_č_2

Poradové číslo Dátum Dokument číslo listu Vec

1. 14. október 2017 List Zhotoviteľa 1083627

Oznámenie Objednávateľa a Stavebného dozora o nepredvídateľných geotechnických 

podmienok, o následkoch a o opatreniach Zhotoviteľa

2. 18. december 2017 List Stavebného Dozora K013.05-654/2017 Pripomienkovanie harmonogramu

3. 2. január 2018 List Zhotoviteľa 1088182 Odpoveď na list Stavebného Dozora zo dňa 18.12.2017, oznámenie o opatreniach

4. 12. február 2018 Stanovisko odborníka Sumarizácia výsledov doplňujúcich skúšok v koryte

5. 15. február 2018 VK-001 dokumentácia 1092538 Predloženie podrobnej dokumentácie bez výkazu nákladov

6. 12. apríl 2018 List Objednávateľa K-8294/2018/1 Predloženie zmluvného termínu na vypracovanie nákladov VK o 60 dní

7. 3. máj 2018 VK-001 dokumentácia 1098590 Predloženie podrobnej dokumentácie s výkazom nákladov: 1.043.039,00 EUR

8. 18. máj 2018 List Stavebného Dozora K013.05-491/2018 Pripomienky Stavebného dozora, požiadavka o predloženie ďalších informácií

9. 25. máj 2018 List Zhotoviteľa 1100292 Odpoveď na pripomienky Stavebného Dozora

10. 24. júl 2018 List Zhotoviteľa 1105593

Oznámenie o prípadnom preverení VK-001, z dôvodu vady uzavretia štetovníc vzniknutého z 

geotechnických okolností

11. 31. júl 2018 List Zhotoviteľa 1106192 Rekapitulácia udalostí spojené s prítokom vody do jamy

12. 3. september 2018 List Zhotoviteľa 1109459 Oznámenie žiadosti o zmenu VK-002

13. 20. september 2018 VK-001 doplnená dokumentácia 1112335 Predloženie doplnenej dokumentácie VK-001 v maďarskom a v slovenskom jazyku

14. 24. september 2018 List Zhotoviteľa 1112921 Žiadosť týkajúc sa predĺženia termínu predloženia žiadosti o zmenu VK-002

15. 28. september 2018 List Stavebného Dozora K013.05-923/2018Potvrdenie prevzatia dokumentácie VK-001, žiadosť o poskytnutia údajov

16. 24. október 2018 List Zhotoviteľa 1116982

Odpoveď na list Stavebného dozora číslo K013.05-923/2018 , predloženie vyhlásenia 

projektanta 

17. 21. november 2018 List Zhotoviteľa 1119858 Žiadosť týkajúc sa predĺženia termínu predloženia žiadosti o zmenu VK-002

18. 18. január 2019 List Stavebného Dozora K013.05-020/2019 Žiadosť o zlúčenie VK-001 a VK-002

19. 23. január 2019 List Zhotoviteľa 1125545 Odpoveď na list Stavebného dozora zo dňa 18.01.2019

20. 4. marec 2019 List Stavebného Dozora K013.05-149/2019 Žiadosť o predloženie ďalších dokumentov k VK-001 a k doplnenej VK-001

21. 8. apríl 2019 Doplnená dokumentácia VK-001 1133544 Zmenená dokumentácia na základe pripomienok Stavebného dozora zo dňa 04.03.2019

22. 26. apríl 2019 List Stavebného Dozora K013.05-315/2019 Stanovisko Stavebného dozora

23. 3. júl 2019 List NIF Zrt. K-32890/2019/1 Žiadosť o doplnenie oznámenia

24. 10. júl 2019

List Zhotoviteľa, predloženie 

doplňujúcej dokumentácie 1142561 Odpoveď na list NIF Zrt. zo dňa 03.07.2019 

25. 5. august 2019 List NIF Zrt. K-41052/2019/1 Žiadosť o doplňujúce oznámenie

26. 7. august 2019 List Stavebného Dozora K013.05-597/2019 Stanovisko Stavebného dozora o liste Zhotoviteľa číslo 1142561

27. 9. august 2019

List Zhotoviteľa, predloženie 

doplnenej dokumentácie 1145459 Odpoveď na list NIF Zrt. zo dňa 05.08.2019 

28. 13. september 2019 List Stavebného Dozora K013.05-744/2019 Stanovisko Stavebného dozora

Poradové číslo Dátum Dokument číslo listu Vec

1. 14. október 2017 List Zhotoviteľa 1083627

Oznámenie Objednávateľa a Stavebného dozora o nepredvídateľných geotechnických 

podmienok, o následkoch a o opatreniach Zhotoviteľa

3. 2. január 2018 List Zhotoviteľa 1088182 Odpoveď na list Stavebného dozora zo dňa 18.12.2017, oznámenie o opatreniach

29. 7. marec 2018 Predloženie harmonogramu 1094353 Predloženie podrobného technického harmonogramu. Dokončenie 20.03.2020

30. 22. marec 2018 List Zhotoviteľa 1095374 Iniciovanie modifikácie zmluvnej dohody s podrobným odôvodnením. Dokončenie 31.03.2020

31. 22. marec 2018 Zápis z 17. kooperačného jednania Pripomienky Stavebného Dozora týkajúc sa harmonogramu

32. 17. máj 2018

List Zhotoviteľa a predloženie 

harmonogramu 1099787

Iniciovanie modifikácie zmluvnej dohody s podrobným odôvodnením, s priloženým 

harmonogramom. Dokončenie 31.05.2020

33. 30. máj 2018 List Stavebného Dozora K013.05-530/2018 Požiadavka o predloženie finančného harmonogramu a porovnávajúcich výkresov

34. 13. jún 2018 List Zhotoviteľa 1101793 Predloženie finančného harmonogramu

35. 27. jún 2018 List Zhotoviteľa 1103032 Predloženie porovnávajúcich výkresov (situačiek)

10. 24. júl 2018 List Zhotoviteľa 1105593

Ďalšia požiadavka o zmenu termínu dokončenia z dôvodu vady pri uzavretí štetovníc 

vyplývajúci z geotechnických podmienok: 30.06.2020

36. 25. október 2018

List Zhotoviteľa a predloženie 

harmonogramu prác 1117289 Preloženie technického harmonogramu prác

37. 22. november 2018 List Stavebného Dozora K013.05-1118/2018 Prehľad oznámení zo strany Zhotoviteľa ovlyvňujúce plnenie Zmluvy

38. 17. január 2019 Predloženie harmonogramu 1124817 Predloženie technického harmonogramu prác

18. 18. január 2019 List Stavebného Dozora K013.05-020/2019 Potvrdenie prevzatia harmonogramu

19. 23. január 2019 List Zhotoviteľa 1125545 Odpoveď na list Stavebného dozora zo dňa 18.01.2019

22. 26. apríl 2019 List Stavebného Dozora K013.05-315/2019 Stanovisko Stavebného dozora

39. 19. jún 2019 Predloženie harmonogramu Odoslanie aktualizovaného harmonogramu e-mailom

23. 3. júl 2019 List NIF Zrt. K-32890/2019/1 Žiadosť o doplnenie oznámenia

24. 10. júl 2019

List Zhotoviteľa, predloženie 

doplňujúcej dokumentácie 1142561 Odpoveď na list NIF Zrt. zo dňa 03.07.2019 (priložený harmonogram zo dňa 19.06.2019)

26. 7. august 2019 List Stavebného Dozora K013.05-597/2019 Stanovisko Stavebného dozora o liste Zhotoviteľa číslo 1142561

28. 13. september 2019 List Stavebného Dozora K013.05-744/2019 Stanovisko Stavebného dozora

Vplyv geotechnického rozdielu VK-001 a VK-002 na práce výstavby umelého ostrova opory č. 3.

Iniciovanie modifikácie Zmluvnej dohody – Harmonogram
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Zoznam všetkých dokumentov súvisiacich s Dodatkom č. 2/2019 Zmluvy

2. sz. melléklet

priloha_č_2

Sorszám Dátum Dokumentum Iktató szám Leírás

1. 14.10.2017 Vállalkozói levél 1083627

Megrendelő és Mérnök tájékoztatása az előre nem látható talajkörülményekről, 

következményeiről és Vállalkozó intézkedéseiről.

2. 18.12.2017 Mérnöki levél K013.05-654/2017 Ütemterv észrevételezés

3. 2.1.2018 Vállalkozói levél 1088182 Válasz Mérnök 2017.12.18-i levelére, tájékoztatás az intézkedésekről

4. 12.2.2018 Szaktervezői állásfoglalás A mederben készített kiegésítő geotechnikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása

5. 15.2.2018 VK-001 dokumentáció 1092538 Részletes dokumentáció átadása a költségek kimutatása nélkül

6. 12.4.2018 Megrendelői levél K-8294/2018/1 VK költség kidolgozására adott szerződéses határidő 60 nappal történő meghosszabbítása

7. 3.5.2018 VK-001 dokumentáció 1098590 Részletes dokumentáció átadása a költségek kimutatásával: 1.043.039,00 € 

8. 18.5.2018 Mérnöki levél K013.05-491/2018 Mérnöki észrevételek, további információ kérés

9. 25.5.2018 Vállalkozói levél 1100292 Válasz Mérnök észrevételeire

10. 24.7.2018 Vállalkozói levél 1105593

Tájékoztatás VK-001 esetleges felülvizsgálatáról,  geotechnikai körülményekből adódó szádfal 

zárási hiba miatt. 

11. 31.7.2018 Vállalkozói levél 1106192 Vízbetöréssel kapcsolatos események összefoglalása

12. 3.9.2018 Vállalkozói levél 1109459 VK-002 változtatási kérelem bejelentése

13. 20.9.2018

VK-001 kiegészített 

dokumentáció 1112335 Kiegészített VK-001 dokumentáció átadása magyar és szlovák nyelven

14. 24.9.2018 Vállalkozói levél 1112921 VK-002 változtatási kérelem beadási határdejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem

15. 28.9.2018 Mérnöki levél K013.05-923/2018VK-001 dokumentáció kézhezvételének igazolása, adatkérés

16. 24.10.2018 Vállalkozói levél 1116982 Válasz Mérnök K013.05-923/2018 levelére, tervezői nyilatkozat megküldése

17. 21.11.2018 Vállalkozói levél 1119858 VK-002 változtatási kérelem beadási határdejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem

18. 18.1.2019 Mérnöki levél K013.05-020/2019 VK-001 és VK-002 összevonásának kérése

19. 23.1.2019 Vállalkozói levél 1125545 Válasz Mérnök 2019.01.18-i levelére

20. 4.3.2019 Mérnöki levél K013.05-149/2019 VK-001-hez és VK-001 kiegészítéshez további dokumentumok kérése

21. 8.4.2019

VK-001 kiegészített 

dokumentáció 1133544 Mérnök 2019.03.04-i észrevételei alapján módosított dokumentáció

22. 26.4.2019 Mérnöki levél K013.05-315/2019 Mérnök állásfoglalása 

23. 3.7.2019 NIF Zrt. levele K-32890/2019/1 Kiegészítő tájékoztatás kérése

24. 10.7.2019

Vállalkozói levél, kiegészítő 

dokumentáció megküldése 1142561 Válasz NIF Zrt. 2019.07.03-i levelére

25. 5.8.2019 NIF Zrt.levele K-41052/2019/1 Kiegészítő tájékoztatás kérése

26. 7.8.2019 Mérnöki levél K013.05-597/2019 Mérnöki állásfoglalás a 1142561 iktatószámú vállalkozói válaszlevélről

27. 9.8.2019

Vállalkozói levél, kiegészítő 

dokumentáció megküldése 1145459 Válasz NIF Zrt. 2019.08.05-i levelére

28. 13.9.2019 Mérnöki levél K013.05-744/2019 Mérnök állásfoglalása 

Sorszám Dátum Dokumentum Iktató szám Leírás

1. 14.10.2017 Vállalkozói levél 1083627

Megrendelő és Mérnök tájékoztatása az előre nem látható talajkörülményekről, 

következményeiről és Vállalkozó intézkedéseiről.

3. 2.1.2018 Vállalkozói levél 1088182 Válasz Mérnök 2017.12.18-i levelére, tájékoztatás az intézkedésekről

29. 7.3.2018 Ütemterv átadása 1094353 Részletes műszaki ütemterv átadása. Befejezés: 2020.03.20

30. 22.3.2018 Vállalkozói levél 1095374 Szerződés módosítás kezdeményezése részletes indoklással. Befejezés: 2020.03.31

31. 22.3.2018 17. kooperációs emlékeztető Mérnök észrevételei az ütemtervre

32. 17.5.2018

Vállalkozói levél és ütemterv 

átadása 1099787

Szerződés módosítás kezdeményezése részletes indoklással, ütemtervi melléklettel. Befejezés: 

2020.05.31

33. 30.5.2018 Mérnöki levél K013.05-530/2018 Pénzügyi ütemterv és összehasonlító helyszínrajz átadásának kérése

34. 13.6.2018 Vállalkozói levél 1101793 Pénzügyi ütemterv átadása

35. 27.6.2018 Vállalkozói levél 1103032 Összehasonlító helyszínrajzok átadása

10. 24.7.2018 Vállalkozói levél 1105593

További határidő módosítás kérése a geotechnikai körülményekből adódó szádfal zárási hiba 

miatt: 2020.06.30

36. 25.10.2018

Vállalkozói levél és ütemterv 

átadása 1117289 Műszaki ütemterv átadása

37. 22.11.2018 Mérnöki levél K013.05-1118/2018 A szerződés teljesítését befolyásoló vállalkozói bejelentések áttekintése

38. 17.1.2019 Ütemterv átadása 1124817 Műszaki ütemterv átadása

18. 18.1.2019 Mérnöki levél K013.05-020/2019 Ütemterv kézhezvételének visszaigazolása

19. 23.1.2019 Vállalkozói levél 1125545 Válasz Mérnök 2019.01.18-i levelére

22. 26.4.2019 Mérnöki levél K013.05-315/2019 Mérnök állásfoglalása 

39. 19.6.2019 Ütemterv átadása Aktualizált ütemterv megküldése e-mailen

23. 3.7.2019 NIF Zrt. Levele K-32890/2019/1 Kiegészítő tájékoztatás kérése

24. 10.7.2019

Vállalkozói levél, kiegészítő 

dokumentáció megküldése 1142561 Válasz NIF Zrt. 2019.07.03-i levelére (2019.06.19-i ütemterv csatolva)

26. 7.8.2019 Mérnöki levél K013.05-597/2019 Mérnöki állásfoglalás a 1142561 iktatószámú vállalkozói válaszlevélről

28. 13.9.2019 Mérnöki levél K013.05-744/2019 Mérnök állásfoglalása 

VK-001 és VK-002 Geotechnikai eltérés hatása a 3-as támasz műsziget építési munkáira

Szerződésmódosítás kezdeményezés - Ütemterv
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