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mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6[atkoz6) egyiittesen Felek kiizdtt
alulirott helyen 6s id6ben az aldbbi feltetelekkel:

l. El6zm6nyek

l-1. A Megrcndel6, a Cegl€d Temuilffird<i, knltdri hull6omedence 6pitdse t6rgl6ban, mint
ajiinlatkdr6 a Kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLII. tdrvdny (a tov6bbiakban Kbt.) alapjnn, a
nemzeti drtdklatiirt eldr6, a Kbt, Harmadik r6sz 115. g szerinti hirdetm6ny kdzz6t6tele ;6kiili
ktizbeszerzesi eljdiist inditoft (a tov6bbiakban: kdzbeszerzesi eljri.is) a nlli eljrirds szab6lyainak
alkalmazits|val, az ajtnlatteteli felhiv6s legal6bb n6gy gaz das6gi s zercpl(5 i6sz6re, 2016. november
?_Y t:irl6ng kitzvetlen megkiildds'vel. A k6zbeszanlsi eljrilisban nyertes aj6nlattev6k6nt a
V6llalkoz6 kedilt kivflaszt6sn, akivel Megrendel6 a Kbt. XX. fejezete alapjdn titti meg a jelen
szerz6ddst.

2, A szerzddas tir5g

2.1. Me$endel6 megrendeli, V6llalkoz6 elvrillalja a jelen szerzldes 1.1. pontj6ban hivatkozott,
cegl6d rermilfiird6, kiiltdri hu||immedence 6pit6se kivitelezdsi nunkiit a jelen szerz6dds
melldkletdt kepez6 fuazott kiiltsdgvet€s 6s kiviteli tervekben meghatrrozottak izerint, a jelen
szerz6d6s 3. pontjaban meghatdrozott hatirid6nek megfelel6en, a jelen szerz<idds 4. ponu6ban irt
dijaz4s fej{ben a jelen szerz<id6sben ds a kdzbeszerzdsi eljrMi solin megismert aj6r atteteli
felhivds €s kijzbeszerz6si dokumentumokban foglalt feltdtelek ;zerint.
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2.2. Felek riigzitik, hogy a tirgyi munka enged6lykiiteles epit€si tev6kenyseg.
Az elrgedelyezesi terveket a SZENDR6 EPiTESZ ST'DI6 Kft. (sz6khelye: 1016 Budapest,
Tigris u. 2 I .) keszitette.
6pit6si enged€ly sz6ma: PE-03/EP/51-I'1/2016. Keltei 2016.03.04. joger6re emelkedett: 2016.
mArcius 25.
Vizjogi ldtesitesi engedely sz6ma: 36600/2362-9/Z0l6.Alt. \&sz: Gerje/1508. Kelte: 2016.
augusztus 4.

2.3. A Munka portos leir6set ds miiszaki kiivetelmdnyeit a kozbeszerzesi, eljfuasban kiadott
ajanlatteteli felhiv's, kdzbeszetz€si dokumentumok, valamint V6llalkoz6 nyertes ajanlata
taftalmzz'k.

3. Teljesit6s helye, hatdrid6k

3.1. Felek rdgzitik, hogy a teljesit€s helye: Cegl6d, Fiirdii ft 27-29,Hrszi 1230'7.

3.2. Megrendel6 a munkatediletet a szez6des mindkdt fdl 6ltal tdrtdn6 al6ir6s6t6l szimitott 5 (iit)
munkanapon beliil adja et V6llalkoz6nak. A munkateriilet 6taddsrir6l felek jegyz6kdnlnret vesznek
fel. VAllalkoz6 a munkateriilet aladAsat kdvet6 3 munkarapon bellil koteles felvonuLoi a
munl<atgriiletre.

3.3. A szerz6dds Vrillalkoz6 Altali teljesitdsenek vdghaterideje: 2017. mdjus 31.

Eddig az id6pontig a n6gyhaes pr6baiizemet is le kell fol)4atni.

4. A Vd[alkoz6 dijazisa,

4.1. A 2. pontban reszletezett feladatok hib6tlan €s hi6n)'talan teljesitese€rt, valamitrt a j6t6ll6si
(garanciiilis) ktitelezetts6gek teljesitesdnek ellen&tdkekent a V6llalkoz6t az al6bbi dij illeti meg:

Ellenszolgriltatris dsszege: Nett6 (FQ 27 % AFA Ft) Brutt6 (F0

V6llalkoz6si dij tartal€kteret trekiil
(esYdsszesii 6tal6nyar) 89963 574 24 290 165 n4 253 739

2 % tartalekkeret a Megrend€16 6ltal
esetlegesen ir6sban megrendelt p6trnunkaka
(t6teles elsz6mol6s alaDien)

| 799 271 485803 2 285 0't4

Osszesen (szerz6ddses dij) 91 762 845 24175 968 1 1 6  5 3 8  8 1 3

azaz nett6 Kilencveneg)'mi11i6-hdtszfuhatvankett6eze:.nyolcszizneg)'venot forint + AFA

4.2. A tartaldkkeret ndlkiili egyiisszegii vrillalkoz6si dijat a V6llalkoz6 a feladat ds a milszaki
tadalom, valamint a kdzbeszerz€si elj6lisban a V6llalkoz6 rendelkezes6re bocsAtott kdzbeszerz€si
dokumentumok, valamint a kivitelez€s helysz{n€nek teljes ismereteben hat1rozJ,a, mgg, es az 6r
meg6llapitesa sonin figyelemmel volt az 6pit6ipari kivitelez€si tevdkenysdgr6l sz6l6 19112009.
(Ix.15.) Korm. rendelet 3. $ (5) bekezdes€ben foglaltaka. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a v6llal6sa a
t6rgyban meghatarczott feladaloka teljes kiir0, ds tartalmM minden olyan munkat, kiizvetett ds
kdzvetlen kdltsdget, amely a tfugybar szercpl6 feladatok komplett megval6sitdsdhoz sziiks6ges
(fiiggetleniil att61, hogy az jelen szerz6d€sben, illetve a miiszaki tervdokumentdci6ban esetleg
nem, vagy rdviditetten szerepel, illetve nincs ftszletezve).

4.3. VAllalkoz6 a ferti egydsszegii ritaliny 6ron feliil - a Megendel6 6ltal jelen szerz6d€s 5.5.
pontjaban foglaltak szerint elrendelt p6tnurka kiv6tel€vel - sonmilyen cimen tiibbletkiilts€get
neln 6rvenyeslthet.

4.4. A tartaldkkerct
tdrtenhet.

e 6s elsz6mol6sa ktzAr6lag az 5.4. pontban foglaltak szerint



5. Pdtmunkira, tiibbletmunk6ra, tartal6kkeretre vonatkoz6 rendelkezosel

5.1. Ttibbletnunka: V6llalkoz6 kijelenti, hogy a miiszaki tewdokumentaci6 nem tartalmaz a jelen
szez6dds taftalmit k'pez6, de a v6llalkozrisi dij meghat6roz6s6n6l figyelembe nem vett olyan
munk6t, amely ndlktil a mii rendeltetdsszedi hasznAlaha nem alkalmas (tiibbletmunka). A
tartalel4<eret ndlkiili egydsszegii v6llalkozrisi dij fedezetet nyrijt mindazon munkrik elv€gz6s6re €s
a lblmeriil6 kiiltsdgeke, melyet a szerz6dds elvdgzendd munkakdnt felsorolt, ds amelynek
sziiksdgesek a jelen szerz6ddsben meghatdrozott munkdk szakszerii ds komplett els6 osztllyri
megval6sit6s6hoz, beleertve az dsszes jaruldkos 6s mell6knunkil< elv6gz6s6t, figyelonbe v6ve a
helyszini kiiriilm€nyeket 6s adottsagokat.

5.2. P6hnunla: Megrendel6 kUelenti, hogy a ldtesftndny rendeltetdsszedi hasznilfiAhoz
sziiksdges, ajelen szerz6dds alaplitk€pezt\ dokumenteci6ban nem szerepl6 munkAkat (p6tmunka)
kizar6lag jelen szerz6des hat'lyil:l kivtil, a Kbt.-ben meghatiirozott elj6n{srend alkalmazlsival,
vagy a tartal6kkeret teftere retrdelhet meg.

5.3. Felek kijelentik, hogy a p6tmunka &teke a tartalekkeret terhere elszrholhat6 t€telnek
min6siil, a tt bbletnunka drtdke azonban nem sz6molhat6 el a tartraldkkeret terhdre.

5.4. Tartal€kl<erct: Megrendel6 kijelenti, hogy el a 322t2015. (X.30.) Korm. rcndelet 20. g-ban
meghatituozott krtaldkteret lehet6sdgdvel. A taxtalekkeret klzitr6lag az 6pit6si beruhriz6s
teljesitdshez, a rendeltetdsszerii ds biztonsiigos haszn|lathoz sziiksdges munkrk ellendrtdkdnek
elsziimoll4siixa hasz ilhat6 fel az al6bbi esetekben 6s felt€telek szerint:
a. A felek 6ltal, gondos eljrilisuk ellenere, az ajAdati kdtdttsdg bedlltanak iddpontj6ban el6re nem

lethat6 kdriilmdnyek bekdvetkezesere tekintettel a tartalekkeret alkalmaz6sa n6lkiil a
ldtesitmdny rendeltetdsszeriien nem hasznrilhat6.

b. Megrendel6t6l ds v6llalkoz6t6l ffiggetlen harmadik szemdly (pl.: elj6r6 hat6sed felr6hat6
kesedelme, amel,.re tekintettel megrendel6 6s/vagy vr4llalkoz6 a kdztiik l6trejdtt szez6d6s
szerinti kiitelezettsdg6t a miiszaki tartalomnak megfelel6 m6don teljesiteni nem k6pes, feltdve,
hogy az ajenlati kittdttsdg id6pontj6nak bedlltakor eltire nsm volt 16that6 6s b6rmelyik f6l
gondos eljrir6sa eset6n sem lett volna el6re tudhat6. Ilyennek min6siil p€ld,iul a mw*ateriilet
etadAstnak kesedelme hat6s6gi enged6ly vagy regdszeti felt6rds elhfz6d6s6ra tekintettel, amely
kapcsiin az epitesi beruh6z6s teljesit6shez, a rendeltetdsszerii ds biaons6gos huznirlathoz
sziiks6ges munkrik felneriiltek.

c. A felek gondos eljrir6sa ellendre a milszaki tartalom (beledfve a kdlts6gvetest is) olyan hibaja
vagy hi6nyoss6ga eset6n, amel)'nek kikiisziibiil€se nelkiil az ered€ti szez6ddses feltdtelek
teljesit6se nsrn lehetsdges.

d. A vis maior (elhdrithatatlan ktils6 ok) esete minden esetben bele tartozik, amennyiben az annak
eredmenyekeppen p6tmunka v6lt sziiksegesse.

5.5. A p6trnunka felrneriilds€kor Megendel6 6s V6llalkoz6 k€pvisel6je a fentiek alapj6n eldtintik,
hogy az a tatal€kkeret terhere elsz6molhat6-e, 6s az al6bbiak szerint meg6llapitjrik a p6tmunka
ellenert€k6t:

- amermfben az 6xazoft kdltsdgvetds taxtalrnaz az elv4.gzetd6 munkimk megfeleltethetd
fttelt,li9y az etuzott ki'lts6gvetes alapjrin

- amennyiben M arazotl kdltsdgvetes nem tartalmaz az elv6gzend6 munk6nak
megfeleltethet6 tdtelt, rigy TERC ETALON programrendszer ds a 40/2015. (IX. 14.) MvM
rendelet alapjAtr

- Vita eset€n mdmijki szakleriileten tev6kenyked6 igazs6g0gyi szak6rt6 szakv6lernenye
alapj6n

5. 6. V6llalkoz6 tudomdsul veszi, hogy amennyiben Megrendel6 p6tnunk6t nem rendel meg, rigy
a tartaldklteret Vallalkoz6t nem illeti meg. Amennyiben Megrendel6 p6tmunk6k elvdgzdsdt rendeli
el, iLCy M epit6si nap ieglz6sber elrendelt p6tmunkdk ellen€rt6kdnek 6rvdnyesiteserc a
benyjjtott szAml6 g, a miiszaki ellen6r riltal igazolt felrndrdsi napl6 alapjAn.



5.7. Amemyiben a konlldt kivitelezesi munka sor6n elmarad6 munk6k is vannak, a szerz6dds
rdszdt k6pez6, a Vellalkoz6 6ltal betuazofi teteles kijltsdgvetds alapj6n, az elhagyott munkakra es6
kiiltsegek p6tmunka ktiltsdgre fordithat6ak rigy, hogy a p6tmunkak dsszes kiiltsege ebben az
esetben sem haladhatja meg az adott munkdra vonatkoz6 ajdnlatbur szercpl6 2 %-os tartalekkerct
iisszega.

6. PeDziigl teljesitds, Iizet6si feltetelek

6.1. A Megerdel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezdsi tevdkenysdg ellen€fidkdnek pdnziigyi
fedezetevel a kdzponti kiiltsegyetds rendkiviili t6mogatds6b6l az dnlorm6nlzat 2016. 6vi
kdlts6gvet€si rendelet szednt rendelkezik.

6.2. Szerzbdb felek meg6llapodnak, hogy Megrendel6, Vallalkoz6 erre ir.inlul6 igdnye esetdn a
munkateriilet 6tadasdt6l sz6mitott 15 napon beliil a nott6 aj6nlati 61 5 %-6nak megfelelii eliileget
fizet meg'{6llalkoz6 ftszerc. Az el6leg biztosftes feltetele, hogy a V6llalkoz6 bemutassa az
drvdnyes jelen szerz6dds szerinti felel6ss6gbiztositrist.
V6llalkoz6 tovabbi 5 % el6leget vehet igdnybe, amely el6leg-visszafizetesi biztositekhoz kdtiitt.
Az el6legk€nt kifizetett tisszeg a 2. 4s 3. r'szszdml6ban (50-50 %o) kensJ elsz6mol6sta, azaz
levondsra.

6.3. V6llalkoz6 iisszesen n6gy sz6m16t n)aijthat be. 1. dszszdmla 30 %-os k6sziilts6g, 2.
r6szszdmla 60 %-os kdsziilts€g, 3. r€szsz6mla 90 %-os kdszi.iltsdg eldr6s€t kdvet6en nyijthat6 be a
k6sziiltsdgi foknak megfelel6 teljesitds aranyos dsszeg6l. A miiszaki kdsziilts6get a Megrendel6
riltal megbizott miiszaki ellenor t€ljesltdsi igazol'ssal igazolja.

6.4. Vegszimla (minimilis dsszege l0 o/o): Y6:gsz{mla a 2. pont szerinti letesihreny b€fejezesekor,
sikeres miiszaki dtadis-etvetel 6s negyhetes pr6baiizern lez6xdsAt kdvet6en, valamilt a miiszaki
6tades-etvetel 6s pr6baiizem alatt megdllapitott hidnyok €s hibdk maradektalan megsziintet€se 6s
kijavit{sa ut.in nyijthat6 be.

6.5. A V6llalkoz6nak a sz{lnlil a Megendel6hdz minden olyan dokumentummal egyiitt kell
benyfjtania, mely sztiksdges ahhoz, hogy a Megrendel6 a szamla kibocs6t6s6nak jogossiig6t ds
osszegszedisdget meg6llapithassa, illetve ellen6rizhesse. A v6llalkoz6i dij dsszegdt tartalmaz6
szamla sziiksdgszerii 6s elvdlaszthatatlan melldklete a Teljesit€sigazolas, a miiszaki atadis-Atveteli
jegyz6kdnlnr egy eredeti pdld6nya ds a j6t4ll6si biztositdk rendelkezdsre bocset6set igazol6
dokumentum.

6.6. A sz6mla kirillit6sanr az Altal6nos forgalrni ad6r6l sz6l6 200'l.6vi CXXVll. tdrvdny (AFA
tv.) rendelkez€seit kell figyelembe venni. Az AFA tv. 142. $ (1) b) pontja alapjan ajelen szerz6dds
alapjen az eltal6nos forgalmi ad6t a Megrendel6 fizeti meg.

6.7. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szetz6des fenti rendelkezdse az An. 36/A $ (2) bekezdds
szerinti t6j ekoztatasnak mindsiil.

6.8. Megendel6 a sz6ml6t formailag ds tadalmilag ellen6rzi, ds amennyiben megfelel6nek tal6lja
azt, befogadja, 6s a befogadds d6tum6t a sz5m16n feltiinteti. Amennyiben a sztimla nem
tartalmazza b6rmely sziiksdgszerti ds elvdlaszthatatlan melldkletet, akkor Megrendel6 a szeml6t
nem fogadja be, a szdmla kifizetdse in{nt nem int6zkedik, a sz6ml6t javitesra a Vdllalkoz6nak
visszakiildi. Ha a Megrendel<i a szamla telr-le\ valamely rEszdt kifog6solja, akkor az endl s2616
drtesitest kdvet6en a Megrendel6 6s Vdllalkoz6 egyeztetni ki,teles. Nem min6siil Megrendel6
rdsz6r6l kdsedelemnek vagy mulaszti{snak, amennfben a sziimla kifizetdsdr6l azdrt nem vagy nem
halirid6ben intdzkedik, mert Vrillalkoz6 hibrisan, hidnyosan kitttltittt sz6ml6t bocsAt ki, vagy a
szdml6t a sziiksdgszerii 6s elvdlaszthatatlan melldkletek b6rmellke n€lkiil kiildi meg Megrendel6
reszere. A sz6mla alapjdn fizetesi kdtelezettseg csak akkor keletkezik, ha a V611a1koz6 61tal
ki6llitott sz6mla m
kiivetelm6r],nek.

megfelel a jogszab6lyoknak €s jelen pont szednti valamennf

d,



6.9. Az ellen6rt6k kifizet6se, amennyiben a V6llalkoz6 (iyertes ajAnlattev6k6nt szerz6d6 fel) a
teljesitdshez alvdllalkoz6t nem vesz ig6nybe a Ptk. 6:130. g (l){2) bekezddse szerint tdrtdnik.
6.10. A Kbt. 135. S (3) bekezddse alapj6n a Megrendel6 (az ajrinlatkdr6kdnt szetz()d(J f6I)
amennib€n a V6llalkoz6 (nyertes ajanlattev6kdrt szerz6d6 fdl) a teljesitdshez alvrillalkoz6t vesz
igenybe - a Ptk. 6:130. g (1){2) bekezddsdt6l elter6en a k6vetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a
szerz6ddsben foglalt ellendrtdket:

a) az aj4nlatteydkent szerz6d6 felek legkds6bb a teUesitds elismer€s€nek id6pontjrig
nyilatkoznak, hogy koztiliik melyik mekkora itsszegre jogosult az ellendrtdkb6l_

,) az itsszes ajdnlattevdkdnt szee6dd fel legkds6bb a reljestr€s elismedsdnek id6pontj6ig
nyilatkozik, hogy az dltala a teljesir6sbe a 138. S szerint bevont alvillalkoz6k egyenk6nt mekkora
6sszegre jogosultak az ellen6ft6kb61;

c) az aj'nlatket6 felhlvja az ajdnlattev6ket, valamint a ,) pont szerinti alvellalkoz6kat, hogy a
teljesitds elismer€set kijvet6en dllltsrk ki szturlaikar, egyidejfleg felhivja 6ket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az adizts rcndjedl sz6l6 2003. 6vi XCtr. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 36/4. g-
a szerinti kdztafiozAsmentes ad6z6i adatbdzisban, nyijtsdk be a t6nyleges kifizet6s id6ponrjrt6l
szamitott harminc napn61 nem rdgebbi egyiitres ad6igazoldst;

d) az ̂ j{nlatkefi az ajdnlattev6i ds az alvdllalkoz6i teljesitds ellenefiek& a sz'mlakezhezvetel't
k6vet6 harminc - vagy a Ptk. 6:130. S (3) bekezd6se szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon
beliil kozvetlentil utaUa 6t minden egyes ajdnlattev6nek 6s alvallalkoz6nak;

e) a d) pontbanfoglaftakt6l elt&6en, ha valamely ajdnlattev6nek vagy alvtllalkoz6nak a kifizet6s
id6pontjAban az egyiittes ad6igazol6s alapjAn kiiztatozdsa van, az ajel'latker' ^z ajdnlattev6i,
illetve az alvdllalkozdi teljesitds ellen€rt6k€t a kdztafiozis erejeig az Afi. 3614. g (3) bekezd6se
szednt visszatartja.

6.11. Megrendel6 fizetdsi kdsedelrne: Ha Megrendel6 a Villalkoz6 szriml6inak kifizet€s6vel
k€sedelembe esik, kesedelmi kamatot tartozik fizetni a Ptk. 6:155 g-6ban foglalt rendelkez6sek
szennt.

6.12. Megrendeld szerz6d6ses feltdtelkdnt el6ida a KbL 136. $ (1) bekezddsben foglattakat.
V6llalkoz6 kij€lenti, hogy nem fizet, illetve szfunol el a szerz<idds teljesitdsdvel dsszeffiggdsben
olyan kdlts6geket, melyek a Kbt. 62. g (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelel6 lirsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a nyertes ajadattev6 ad6ki,teles
jdvedelmdnek csiikkentdsdre alkairnasak. V611a1koz6 vdllalja tov6bb6, hogy a szerz6dds
teljesitdsdnek teljes iddtartama alatt tulajdonosi sze*ezetet az aj6nlatkdr6 szdmdm
megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 143.$ (3) bekezdds szerinti tigyletek6l az ajdnlatkdr6t
halad€ktalanul ertesiti.

6.13. Megrendel<i r{jdkoztatla V6llalkoz6t, hogy az Art.361,4.g szakaszfuak rendelkezdseit jelen
szez6d€sre is alkalmazti kell, azzal az eltdr6ssel, hogy a Megrendel6t nem terheli a visszatartesi
kdtelezettsdg a teljesitdsi biztositdka, illet6leg Megrendel6nek nem keletkezik az 1-l|,36/A,E
szerinti egyetemleges felel6ssdge.

7. A szerz6d6s teljesit6se

7.1. Jelen szerz6d€st V6llalkoz6nak, mint a kijzbeszerzesi eljdrds alapj6n nyeies aj6nlatteviikdnt
szerztld6 fdlnek, illetve kdzdsen ajAdatot tev6knek kell teljesitenie.

7.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy az epitdsiigyi szakmai el6ir6sokat, valarr,inl az alkalrnazott
aryagokra, szerkezeteke vonatkoz6 technol6giai el6ilisokat ismed, 6s azokat k6telez6 6rvdnyiien
betartja. Azokat a sz6llit6i16l, alv6llalkoz6it6l megkdveteli ds kOaemiikdd6se - a tdesit6si
segddeire is kiterjed6en - megfelel a kivitelezdsi jogosdtsagra vona&oz6 szabdlyoknak.
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7.3. A Y6llalkoz6 koteles a jelen szerztiddsben ds az annak elvalaszthatatlan melldkleteiben
foglaltakat, az €pitdsi engeddlynek, a hat6s6gi el6ir6soknak a vonatkoz6 szabvanyoknak, a
Megrendel6 jelen szerz6ddsben ds annak mell€kleteiben meghati4rozott igdnyeinek, miiszaki 6s
eszt6tikai kiivetelmdnyeknek megf€le16en, kifog6stalar min6sdgbeq a haso 6 tevekenys6get
vdgz6 szemdlyekt6l elv6rhat6, a szakmai kdvetelm€nyeknek maraddktalanul rnegfelel6
legnagasabb szintii gondoss6ggal, hiba ds hi6nymentesen, hatdrid<ire teljesiteni. A V6llalkozd a
vonatkoz6 szabviinyok €s szerkezet6pit6si, burkol6si, g6p6szeti, uszodatechnol6giai 6s elektromos
szerelesi miiszaki el6inisok m6t6kad6 el6irasai szerinti legmagasabb min6s4gi szinthez tartoz6
teljesitest vallal.
'7.4. Y6llalkoz6 a munk6t a szerz6ddssel ds a miiszaki leirassal dsszhangban kdteles- a saj6t
kdlts€gen - megval6sitani. A V6llalkoz6 kdteles biztositani minden, a Munkrik megval6sit6s6hoz
sziiksdges 6rut, anyagot, szerkezetet, v61la1koz6i eszktizt 6s minden egy6b dolgot, legyen az
ideiglenes vagy 6lland6 jellegii.

7.5. V6llalkoz6 a szeubd's teljesitdse sorfur kdteles ke116 gondossAgot fordit d ana, hogy
t€v6kenys6geve1, a munkatedilettel szomsz6dos ftird6 rendeltetdsszerii, iizemszerd miikdddsdt,
kiizmiiveinek folyamatos iizemeldsdt ne zavaxja.

7.6. A V6llalkoz6 kijteless€ge gondoskodni azokt6l az anyagok6l 6s felszereldsekr6l, amelyek a
szakszerii ds min6sdgi munkavdgzdshez ds a munka hatariddre tdrtdn6 befejezdsdhez sziiksdgesek.

7.7.Y6llalkoz6 sajitkdltseg6n kdteles a munkavegz6s sor6n, valamint a hib6k kijavitrisa folyamdn
biztosltani a munkateri.ilet 6rzeset Es az ott tart6zkod6 szem6lyek biztonseget. Sajat k6ltsdgen
kdteles kihelyezni ds megfelel6 6llapotban iartani minden figyelmeztet6 jelzdst, ani m6sok
biztons6ga €s v€delme €rdekdbor sziiksdges, 6s a kivitelez6s ideje alatt mindv6gig a Vellalkoz6
feladata azoknak a hat6s6gi el6inisohak a betartisa, amelyek a megbiz6s tArgyAt kdpez6
munkav€gz6shez kapcsol6dnak.

7.8. Amenrlben a kiizbeszerzesi aj6nlattdteli felhivrisban opci6kdnt szerepl6 hull6mkelt6
berendezdst nem a V6llalkoz6 6piti be, a kivitelezds id6tartama alatt kdteles egyiittrniik6dni a
hull6mkelt6 berendezds kiviteleziijdvel. A hullimkelt<i berendezds bedpit€sdhez a vasbeton
szerkezetbe elhelyezend6 szerelvdnyek elhelyez6se a V6llalkoz6 feladata.

7.9. V6llalkoz6 felel6s a mwftavdgzds sor.4n a munkavddelmi (a muntav6llal6k v€delmere €s a
munkafeltdteleke vonatkoz6) szabrilyok teljes kddi betartds66rt, kiildnos tekintettel az €pitdsi
munkahelyeken €s az epit6si folyamatok soratr megval6sitand6 minimalis munkavedelmi
kdvetelmenyekr6l sz6l6 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben riigzitett
munkavedelmi kiivetelmenyeke. Y6llalkoz6 kitteles biztositani a balesetmentes 6s biztonsagos
munkavegz€s felt€teleit.

7.10. A Vrillalkoz6 kitteles munkejet olyan gondosan megszeNezni, hogy minden el6rel6that6
akad6ly id6ben megsziintethet6 legyen. A V6llalkoz6 kdteles a szerz<id€s teljesitdsdt akad6lyoz6
valamennyi kdriilmdnla6l a Megrendel6t haladdktalanul irAsban drtesiteni ds egyben lehet6sdge
szerint saj6t hatdskiidben eljdmi azok elhririt6sa erdek6ben. A Vrillalkoz6 minden ollan hib6t,
ellentnond6st, kivitelezhetetlen elkdpzeldst, szakszeriitlen megrendel6i utasitAst, amelyet felismer,
inisban haladdklalanul jelent a Megrendel6nek, ds egyiittrniikitdik a megfelel6 megold6s
kidolgoz6s6ban.

7.11. Y6llalkoz6 kijteles az epit6s ideje alatt, az 4pil6ipari kivitelezdsi tevdkenysdg6l s2616
l9l/2009. (1X.15.) Korrn. rendelet €s egy6b jogszabdlyok rendelkez6seit betartani, ezek alapj6n
dpitdsi naplot vezetni ds ry
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'7.12. Y6llalkoz6 kijelenti tovdbb6, hogy az epitdsiigl szakmai el6iresokat ismeri ds
kiizremiiktiddse megfelel az 6plt6ipaxi kivitelezdsi tevdkenysdgr6l sz6l6 191/2009. (IX.l5.) Korm.
rcndelet 12. $-a alapj6n a kivitelez6 jogosults6grira vonatkoz6 szab6lyoknak, valamint alaveti
mag6t az dpit6siigyi €s dpit6sfeliigyeleti hat6s6gi eU6r6sok6l ds ellen6rzdsekrdl, valarint az
€pitdsiigyi hat6sdgi szolgAltatdsr6l sz6l6 31212012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6l-68 S-aiban foglalt
szabdlyoknak.

7.13. V6llalkoz6 kiiteles a jelen szerz6dds szerinti munk6k sor6n meg16v6, illetve el6keriil6
temdszeti, kultur6lis drdksdgi, ds dpitdszeti 6rtdkek meg6vni, meg6dzni.

7.14, VAIIaIakoz6 kijelenti Megrendel6 feld, hogy a munkateriilet megfel€16 a beruh6z6s
megval6sit6sfua 6s Vrillalkoz6 kdpes a Munka hat6rid6n beliil ds jelen szerz6ddsben rdgzitdt aro.lr
t6rtdn6 elvdgzdsdre.

7.15. A kivitelezds megkezd6se el6tt a V6llalkoz6 kiiteles feltir6ssal vagy egy6b m6don
meggy6z6dni a kiildnfdle kdzmiivezetdkek helyzet6r<il. A kdzmiivek ktizeldben vdgzend6 munkrik
megkezddse el6ft a Vellalkoz6nak a Term6lffird6 Kft.-t6l szakfeliigyeletet kell kemi a
munkav6gz6s helyen. Ha a ftildmunkdk k6szit6se sor6n a Valalkoz6 esetleg felderitetlen ftildalatti
kdzmiivezetdkeket tfu fel, a sziiksdges intdzked6s megtdtele drdekdben azonnal drtesitenie kell a
Megrendeldt, 6s meg kell tennie a baleset €s krir elkeriilEs6hez sziiksdges int6zked€seket.

7.16. Vellalkoz6 kitteles elvdgezni a fentieken tril sziiksdges kit0zdseket, geoddziai mdrdseket.
'7.17. V6llalkoz6 az eltakariisn kedil6 szerkezeteket ki,teles eltakar6s el6tt a Mesrendel6nek
bemutatni €s dokumentalni.

7.18. V6llaIkoz6 a vonatkoz6 jogszabdlyoknak megfelel6en k6teles a bort6si munkiiLk soriin
keletkezett hulladekot nflvantanani, lerak6helJre sz6llitani, a hulladdktezelesi dijat megfizetni, a
befogad6 nllatkozatot dokumentalni, 6s bemutatni Megrendel6 rdszdre.

7,19. Y6llakoz6 kdteles a kivitelezesi munkak 6tv6tel6t kiivetden az ideiglenes ds mell6k
ldtesitmdnyek megsziintetdsdre, a munkateriilet kitakariLis6ra, a munkateriiletr6l val6 levonulisra.
A V6llalkoz6 kdteles a munka befejezesdt kdvet6en a munkateriilet kdmyezetdt, 4s az iltala
haszn6lt felvonulasi teriil€teket, felvonul6si utakat az ercdeti 6llapotnak megfelel6en helyrea[itani.

7.20. A Vallalkoz6nak teljesitenie kell a Megrendel6 dsszes a Munkaloa vonatkoz6 utasitiis6t,
beledrwe a Munk6k teljes vagy reszleges felfiiggesztes6t.

7.21. A Megrendel6i j6v6hagy6s a V6llalkoz6 teu€s kddi felel6ssdgdt nem csdkkenti, ds nem
mentesiti a Vdllalkoz6t az egy€bkent sziiksEges enged€lyek €s j6v6hagy6sok beszerz€se a161.

8. Alvrilalkoz6k 6s teljesit6si seg6dek

8.1. V6llalkoz6 a Kbt.-ben foglalt szab6lyok alapj6n jogosult alvrillalkoz6t igdnybe venni.
Vrilla1koz6 ajogosan igdnybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munkdt maga vegezte volna,
alv6llalkoz6 jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felel6s minden olyan kfudrt is, amely a
jogosulatlan ig6nybe v€tel n6lkiil nem k6vetkezett volna be.

8.2. Megrendel6 vagy a nev€ben eljiir6 szemely (szer.rezet) a szetz6dds tetesitdse sordr az 6pit6si
napl6 adatai alapj6n kdteles ellen6rizni, hogy a telj€sitesben a Kbt. 138. g (l)-(5) bekezd6s€ben
foglaltaknak megfelel6 alviillalkoz6 vesz rdszt.

8.3. Megrendel6 r6jekoztatja V6llalkoz6t, hogy az az alv6llalkoz6, akinek kor.6bbi teUesitdseit a
Eazdas6g) es pdlrzngyi alkalmass6g igazol6sihoz felhasznlta, a szerz<id6s teljesitdse sodn a Ptk.
6:419. S-6ban foglaltak szednt kezeskent Glel a V6llalkoz6 teljesitese azod r€sz€nek
elmaiadas6val vagy hib6s teljesitdsdvel dsszeffiggdsben a Megrendel6t 6rr ktu megtdritds€€rt,
amelye vonatkoz6an a V
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alkalflass6gdt a korebbi teljesitesek bemutafisa igazolta.



8.4. Megrendel6 t6j6koztatja V6llalkoz6t, hogy az ad6z's rcndjeftl szdl6 2003. dvi XCII. tdrvdny
(tovabbiakban Art.) 36lA szakasza alapj6tr a kiizbeszerz6sek teuesitesehez kapcsol6d6an a
V6llalkoz6 6s az alvrillalkoz6k kdziifti szez6d6sek, valamint minden tov6bbi, a Kbt. szerinti
alv6llalkoz6val szez6d6ses viszonyban 6116 vrfllalkoz6 kdzdtt megkdtiitt alvdllalkozdsi
szerztiddsek alapj6n tdndn6, a havonta nett6 m6don sziimitott 200 000 fodntot meghalad6
kifizet6$r6l a kifizetdst teljesit6 az igdnybe vett alv6llalkoz6nak a teUesitdsdrt - visszatart6si
k6telezetts€g ndlkiil - abban az esetben fiz€thet, ha

a) az alv.fllalkoz6 bemutat,6tad vagy megkiild a tdnyleges kifizetds id6pontj6t6l szamitott 30
napn,l nem r6gebbi, nemlegesnek mir6siil6 egyiittes ad6igazol6st, vagy

b) az alv6llalkoz6 a kiflzetds id6pontjeban szerepel a kdztaxtozdsmentes ad6z6i adatbriisban.

9. Gazd6lkod6 szervezet ldtrehozdsa, Munkavillal6k

9.1. V6llalkoz6 ki,telezi magit a megrendel6 azon el6irasiinak megtartrsam, amely szednt
Megrendel6 nem kdveteli meg ds nem teszi lehet6vd a nyertes ajiinlattev6(k) 6ltal gazd6lkod6
szervezet (projektt6rsas6g), illetve szem6lyes joga szerint jogkepes szervezet letehoz6s6t.

9.2. Yillalkoz6 a v6llalt feladat t€ljesitese soiitr csak 6rv6nyes munkavrillal6i enged6llyel,
munkaszerz6ddssel rcndelkez6 munlevallal6kat foglalkoztathat. Vrillalkoz6 kdteles dolgoz6it
egys6ges, cegelzdses munkaruh6ban foglalkoztatni. Vrillalkoz6 rendelkezik dolgoz6inak
szem6l1re sz6l6 balesetbiztosit6ssal, mely olyan munkahell baleset- es rokkants6gbiztosit6s,
amely brirmely dolgoz6j6nak b6rmely kdveteleset - beleertve a TB viszontkdveteleset is - fedezi.
El6ztiek drtelmdben Megrendel6 fel6 V6llalkoz6 semmilyen kiiveteldst nem t6maszthat.

9.3. V6llalkoz6 a Munka v6gzdse sonLn olyar k€pzett €s tapasztalt vezet6ket ds ir6nyit6kat,
tovabbA szakkdpzett, betanitott ds segddmunkaer6t kdteles biztosltani, amely jelen szerz6dds
szerinti kiitelezettsdgeinek megfelel6 ds idoben tdrtdn6 ekegzesehez sziiksdges. V6llalkoz6
kdteles a megendel6sek teljesitese soriAn folyamatosan elldtni minden sziiks6ges feliigyeleti 6s
iiinyitrisi tevdkenysdget felel6s miiszaki vezet6je 61tal. A kivitelez€s ideje alatt a Munka
ilinyitris6val megbizott miiszaki vezet6nek folyamatosan a munkav€gz6s helyszinen kell
tart6zkodnia a mu1*6latok biztons6gos vdgrehajt6sa drdekdben. V6l1alkoz6 kiiteles az elvdgzend6
munkrikkal iisszefiigg€sbfl olyan gepeket, berendez6seket iizerneltetni, illetve iizem- 6s
segedanyagokat haszn6lni, amelyek megfelelnek az 6rv6nyben ldv6 ktimyezetvddelmi
el6llasoknak.

9.4. V6llalkoz6nak - a felel6s miiszaki vezet6 mell€tt - meg kell biznia a jelen szerz6ddsben
megnevezett szemdl],t, mint helyszini miivezet6t a kivitelez€s miivezet6i feladatainak ell6tris6val.
A helyszini miiszaki vezet6 (mfvezet6) szemdlydben tiirt6n6 veltozes esetdn a Viillalkoz6 ktiteles
a Megrcndel6t el6zetesen &tesiteni.

10. A murkateriiletre von&tkoz6 kiit€lezettsdgek

1 0. I . A Vrfllalkoz6 kdtelezetts€get vAllal a'ra nezve, hogy az dtadott munlateiileten a tenyleges
munkav€gzes megkezdesenek felt6teleit teljeslti.

10.2. Megendel6 kizadlag a kivitelezesi munkik 6ltal drintett teriil€tet biztosiqa, Vdllalkoz6
kdtelos az ideigleres letesitmenyeket a munka befejezt6vel saj6t kiilts6g6n elbonta.ni 6s elsz6llitani.

10.3. A V6llalkoz6 kijteles a muntateriiletet tiszta 6s biztons6gos 6llapotban tada4i, a keletkezett
epitdsi €s egy€b hulladek ekzellitasar6l a munka v6gz6se sor6n rendszercsen gordoskodni. A
Vrillalkoz6nak az epit6si 6s bontrisi hullad6k kezel6s6vel kapcsolatban, cgy€bekben az epitesi es
bontisi hulladek kezelesenek r6szletes szab^lyai6l sz6l6 4512004. (VII. 26.) BM-KVVM egynftes
rendelet el6ir6sai eljdmia. Amennyiben e kdtelezettsdgel felszolltAs ellendre sem
teljesiti, azt a M
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6lla1koz6 k6ltseg6re elvegezteti.



10.4. Vellalkoz6 kiitelessdge a sziiksdges munka- ds tiizvddeLni oktat6sr6l tdndn6 gondoskodds,
illetve megfelel6 vdd6eszkitzdk biztosilisa a munleteriilet etad6st6l a miiszaki atadris-6tveteli
eljd.is lez6r6sriig. A munkateriileten dolgoz6k csak c€gjelz6ss€l ell6tott munkaxuha haszn6lata
mellett v6gezhetik feladataikat.

11. Min6s6gbiztositdsra, ellen6126sre vonatkoz6 rendelkez6sek

11.1. Minden anyagnak, keszterm6knek 6s elvdgzett munkdnak, melyet a V6llalkoz6nak kell
beszereznie vagy elkdszitenie a Szerz6ddsben, a vonatkoz6 szabv6nyokban, valamint a vonatkoz6
miiszaki el6ir6sokban el6irt mirdsdgiinek kell lennie, tov6bb6 a min6sit6shez sziiksdges min6sdgi
tadisitv6nyokat be kell szerezni, illetve annak hiriny6baa olyan vizsgalatokat kell elv€gezni,
amelyeket a Megrendel6 el6ir a kdszitds, gyfutds vagy az el6k6szitds hely6n, vagy a bedpitdsi
helyszinen 6s mindezek megfelel6sdgddrt a V6llalkoz6nak kell hely,tillnia.
11.2. A V6llalkoz6 kiitelessdge gondoskodni azokr6l az anyagok6l ds felszereldsek6l, amelyek a
szakszedi 6s min6sdgi munkavdgzdshez ds a munla hat6rid6re tdrtdn6 befejez6sdhez sztiksdgesek.
11.3. A Vallalkoz6 a szerz<iddses munkafeladatok megval6sitasiihoz sziiksdges drvdnyes
szabv|nyokat, ag;azatl miiszaki el6ir6sokat, miiszaki irdnyelveket, vonatkoz6 el6irdsokat, tov6bb6 a
j6vahagyott technol6giai utasitasokat kiitelas a murkahelyen tartani 6s azokat ma@ddktalanul
betartani.

11.4. Minden anyagnak, 6s elvegzett munkanak, melyet a Vrillalkoz6nak kell beszereznie vagy
elkdszitenie a szerz6ddsben 6s a vonatkoz6 szabvrinyban, illetve 6gazati m{iszaki el6irasbar el6irt
min6sdgiinek kell lennie. A mincisftdshez sziiksdges tanrisitv6nyokat be kell szerezni, illetve annak
hi6ny6ban olyan vizsg6latokat kell vdgezni, amelyeket a Megrendel6 el6ir a kdszitds helyen vagy a
beepitesi helyszinetr.

11.5. A Miiszaki leidsban foglaltakt6l eltdr6 miiszaki megold6st V lalkoz6 csak a Megendel6
el6zetes hozz6jAruldsdval alkalnazhat.

11.6. Barmely vizsgalat kitltsdgdt a V6llalkoz6 viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerz6dds vagy a
szabviny el6irja vagy a szerzddds megfelel6 teljesitdsdhez nyilvanval6an sziiksdges.
11.7. B6mely - a Megrendel<i r4ltal megkivSnt - olyan vizsgdlat, amely nincs el6irva a
szerz6ddsben vagy szabv6nyban, de a Megrendel6 elrendeli, €s azt mutatja, hogy az anyagok,
termdkek vagy ̂ z elvdgzett munka n€m felel meg az ilyen el6ir6soknak, akkor az ilyen vizsgilatok
kdltsdgdt a V6llalkoz6 viseli, ellenkez6 esetben a Megrendel6 igazol6s alaplllnazilyen kitltsdgeket
a Vallalkoz6nak megtdriti.

1 1.8. Vdllalkoz6 kiitelezettsdget vAllal ana, hogy a min6sdgbiztositris tigydt kiemelten kezeli.
11.9. Vallalkoz6 a min6sdgbiztositis ker€tdben kitteles 2 pdldAny Min6sitdsi dokumentici6ban az
al6bbiakat 6tadni: a be6pitett anyagok, telmekek (tretonkever€k, stb.) megfeleliisdgi igazoldsa
(alapanyagok szfumazdsi helydt 6s fajt6jet, megfelel6sdgdt bizonyit6 dokumentumok, teljesitmdny
nyilatkozat, ds vizsgrilati j egyz6kdn).vek)

11.10. V6llalkoz6 vrillalja, hogy a reszletes (munkanapi bontrlsri) s6vos miiszaki ds szlmlitisi
iitemtervet jelen szerz6dds al6ids6t kitvetd 5 munkanapon beliil, kidolgozza 6s j6vrihagy6s
celj6b6l, Megrendel6nek 6tadja. Megrendel6 az ijtemtervet az atvetelt6l szamftott 5 munkanapon
beliil feliilvizsg6lja €s sziiks6g eseten kijavilis, vagy m6dositris celj6b6l visszakiildi
V6llalkoz6nak. Vrillalkoz6 Megrendel<i 6ltal javasolt m6dositr{sokkal kiegdsziren Utemtervet 3
munkanapon belul kdteles 6tadni Megrendel6 rdszdre.

11.11. A felek megallapodnak, hogy amennyiben V6llalkoz6 az eliiz6 pont szerinti b6rmely
kdtelezettsegenek teljesitds€vel kdsedelembe esik, fgy V611alkoz6 a k6sedelem id6tartamara a
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kdsedelombe esik, fgy azt a felek olyan sulyos szerz6ddsszegdsnek tekintik, amellte alapitva
Megrendel6 jogosult a jelen szerz6d6st6l egyoldalt nyilatkozattal e16lhi, ds Va1aftoz6 ez esetben
a jelen szerz6dds 19.4. pontj6ban meghaterozott mdrtdkii meghirjsdesi kdtbdr megfizet€serc
kdteles.

1,1.12. AYillalkoz6 az iitemtervben megadottak szerint kell, hogy vegezze a m\nk't.

11.13. Ha balmely ut6bb fekneriil6 okb6l az egyeztetett iitemten4dl Vrillalkoz6 el kiv6n tdmi, a
Megrerdel6 kiviinsega szednt kaiteles azt atdolgozni ds a Megrendel6vel j6vahagyatni. A
Megrendel6i j6v6hagy6s nem drinti a kdsedeknes teljesit€shez kapcsol6d6 esedeges megrendelcii
kdtberig€nlt.

11.15. Me$endel6 jogosult a munkat bdrmikor, de dsszedi id6pontban, miiszakilag indokolt
iddkdzdkben ellen6rizni. Megrendel6 a jelen szeE6ddsben foglalt feladatok teljesitds€t a 20.2.
pontban megjeldlt kdpvisel6je (a tov6bbiakban: Miiszaki Ellen6r) [tj6n ellen6zi. A Miiszaki
Ellendr jelen szerz<iddsben foglalt feladatok teUesit€set ellendrzi, 6s a tapasztalatait, utasitasait
iriisban a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint - az 6pitdsi napl6ban, il1et6leg jegyz6kdn)ryben rdgziti.

1 1 . I 6. A V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6 sz6miira a munkiik miiszaki ellen6Edsdt folyanatosan
lehet6v6 tenni, €s az al toz sztiksdges adatokat, valamint felvilagosit6st megadni. Vita eset6n a
V6llalkoz6 kiiteles az eltakart munkar6szt feltrimi. A felt6n{s 6s helre6llitds kdltseget az a fel
viseli, akinek a vitatott munk6val kapcsolatos 6ll6spontja teves volt.

ll.l'1. Az eltakafif/a keriil6 munkardszek6l az eltakarest megel6z<i 3 (hdrom) nappal V6llalkoz6
idsban (levdlben vagy telefaxon) drtesiti Me$endel6t, megjeldlve az eltakams id6pontjAt. Az
ellen6rzds elmulasztrsa Vrllalkoz6t a neki felr6hat6 szerz6ddsszegds jogkiivetkezmdnyei al6l nem
mentesiti.

11.18. A munkardszek megfeleliisdgdt a V6llalkoz6nak tanisitania kell. Az el6irt min6sdg eldrdse
a tov6bbepites feltetele. Vita eseten a Vrllalkoz6 kdteles az eltakart munkaxdszt felt6mi. A feltir6s
es hellae6llitas kdlts€get az a f6l viseli, akinek a vitatott munk6val kapcsolatos 6llispontja t€ves
volt.

11.19. A VAllalkoz6 kdteles egy€ztetni a Megrendel6vel minden ellen6rzds ds vizsg.flat id6portj6t
ds helydt a Szerz6dds el6lrdsai alapjAn. A V6llalkoz6 kdteles a Megendel6nek tov6bbitani a
vizsg6lat eredmenyeit hivatalosan igazolt pdld6nyokban. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen 6s
id6ben a feltdtelek nincsenek meg az ellen6rz6$e vagy vizsgelata, illewe azok eredmdnye alapj6n
nem felel meg a szerz6ddsnek, a Megrendeklnek jog6ban 6ll azokat elutasitad. Az ilyen
elutasitesr6l az okok megjeldldsdvel a V6llalkoz6t azonnal €rtesiteni kell. A Megrendel6 fenntartja
mag6nak a jogot, hogy a munkdkat sah6pr6baszedien, a Megendel6 min6sdgvizsg6lati
oszt6lyaival ellen6riztesse.

12, fpit6si napl6, Fetelds mfszaki vezet6

1,2.1. Y6llalkoz6 a munkateriilet atades-atvetelenek napjrn kiiteles a l9ll2009 (D(.15.)
kormrinltendela szerinti elekhonikus Epitesi napldt nyihi es azt magyar ny€lven folyamatosan,
laprakeszen vez€tni.

12.2. Az6pitisi, npl6ban kell a Munkrik megval6si6sAval, a Megrendel6 helyszini ellen6rzds€vel
6s vizsg6lat6val kapcsolatos bejeglzdseket megtenni.

12.3. Az Epitlsi, napl6ba bejegyz6seket a helyszini kepviselettel megbizottak kijziil csak azok
tehehek, akiknek neve az Epit6si napl6ban feltiintet€$e kedilt, illewe regiszhrilisuk az e-napl6ba
megtdrtdnt. A szerz6dds teljesit6se sorAn a kapcsolattartds az Epitdsi napl6ban tdrtenik. Az Epitesi
napl6t a 191/2009. 0X. 15.) Kom. rcndelet szerint kell vezetni.

12.4. Y6llalkoz6
rcgisztn4lj a.

bar' az elveszetl kivitelezdsi feladatokat ellen6rizhet<i m6don
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12,5. Az -Epftesi napl6ban bejegyzdsre jogosultak a Vallalkozdsi szerz6ddsben rogzitett
Megrendel6 miiszaki ellen6re 6s Vrillalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je.

12.6. Megrendel6 ds Vrillalkoz6 az Epitesi naploba ti,rtdnd bejeglzdsei kdtelesek ertesiteni
egymAst azok6l a tudom6suka jutott, a kivitelezdst 6rint6 veszdlyhelyzetekr6l, tdnyek6l 6s
kdiilmdnyekr6l, amelyek jelen szerz6ddsen alapul6 kdtelezettsdgeik szerz6ddsszeri.i teljesiteset
veszdlyeztetik. vrillalkoz6 kdteles a javitdsi tev6kenyseggel kapcsolatos esetleges akad6lyoztatast
a Megendel6vel az Epitdsi napl6ba tdrt6nii bejegyzds ds telefax ftj6n haladdktalanul ki,zitlni.
12.7, Megrendel6 a munkak miiszaki ellendrzdsdt folyamatosan v6gzi, ennek tenydt dszrevdteleit
az Epit6si napl6ba bejeglzi. A Munta teljesit6se sor6n az Epit€si napl6ban kell a Feleknek minden
a munkdk megval6sitls6val, a Megrendel6 helyszini ellen6rzdsdvel €s vizsgdlat6val kapcsolatos
6szrev€tel6t rdgziteni.

12.8. V6llalkoz6 kdteles biztositani a Megrendel6, illet6leg az Altala megjeldlt miiszaki ellen6r,
valamint a jogszabelyokban meghat6rozott hat's g/^lamilaz}at|si szem€lyek szdmAra az 6pit6si
napl6hoz tdrtdnd folyamatos hozzafdrhet6sdget. V6llalkoz6 kijteles a Megrendel6 (6s az illetdkes
szakhat6sdgok, egydb ellen6rzdsre jogosult szervezetek, szem6lyek) szamera a Munka miiszaki
ellen6rzdsdt folyamatosan lehet6vd tenni, ds az ahhoz szi.iksdges adatokat, valaminl felvil6gositiist
megadni.

12.9. A lez&t elekhonikus epitesi napl6k elektronikus form6ban keriilnek meg6rz6src. Az
archiv6l6s az Epit6siigl DokumenLici6s €s Inform6ci6s Kiizpont t{rhelyen tttrtenik.
12.10. Vdlalkoz6 a szez6dds szerinti tevdkenys6ggel dsszeffigg6 adatszolg6ltatdst Megrendel6
k6r6sere 8 (nyolc) naptiri napon b€liil megadja.

1 2. 1 1 . A Vrillalkozd kdteles a Me$endel6 az Epitdsi napl6ban bejeglzett eszreveteleit, kifogesait
kivizsg6lni 6s ennek eredmdnydr6l a Megrendel6t inisban t{jdkoztatni, hiba esetdn azt a lehet6
legrdvidebb id6n beliil elharitani.

12.12. V6llalkoz6 kdteles nyilatkozatra jogosult szemdllyel kdpviseltetni mag6t a Megendel6
kdpviselcije Atal dsszehivott munkahelyi koodin6ci6t szolgel6 megbeszdldseken, ds a sztiks6ges
intdzked6seket az oft megbeszdltek alapj6n a munkik iit€mszerii vdgrehajt isa erdek€ben megtenni.
12.13. A Vrillalkoz6nak meg kell bizma az ajlnlat|ban megnevezett szem€lyt, mint felel6s
miiszaki vezet6t az eplksvezet'i teend6k ell6trisdval, aki megfelel a 191/2009. (Ix.15.) Korm.
rcndelet el6in{sainak. A felel6s miiszaki vezet6 szemdlydben tOrtdn6 v6ltoz6s esetdn a Valaftoz6
kiiteles Megendel6t el6zetesen drtesiteni. Az rij felel6s miiszaki vezet6nek is meg kell felelnie az
aj6nlati felhivdsban el6irr felrdteleknek, melyet Vdllalkoz6nak igazolnia kell a Kbt. 138. S (2)
bekezdeseben fo glaltak megtartaseval.

13. K6szre jelent6s, miiszaki itadis - 6tv6tel 6s a teljesit6s igazolisa
13.1. A jelen szerz6dds szerinti rdszteljesitdsek hianyalan ds hibatlan, szerz6ddsszedi teliesft€se
eseten szerz6d6 felek rdszteljesitdsi jegyziikdryvet vesznek fel.

13.2. A 2. pontban meghatiirozott epitdsi beruhrzas 6pit6si tevdkenys6gdnek befejezdsekor
mfszaki dtadrs-atvdteli eljdrdst kell lefolytatni.

13.3. A V6llalkoz6 kdteles ajelen szerzdddsben meghatrirozott dpitdsi munka elkdsziiltdt a v6rhat6
befejez6s el6tt legahbb 8 nappal a Megrendel6 rdsz6re inisbaa, az 6pit€si napl6ban (e-f6napl6ban)
kezdemeny eznl az id6pont megieldldsevel. (k6szre jelent€s)

13.4. Tekintettel arra, hogy a szerzbd's szerinti befejezdsi hatdrid6 mag6ba foglalja a pr6baiizem
idej6t is, V6llalkoz6nak a miiszaki AtadAs-atvdtel kezd6 id6pontj6t a befejezdsl6l visszafetd
szAmitva legalabb ndgy hdttel korabbi id6pontra kell meghat6roznia, a miiszaki kdsziiltsdgnek
ebben az id6pontban keylltrtie a p.(lbai;zetu megkezddsehez sziiks€ges kdsztilts6gi szintet.ry2



13.5. A szab6lyos kdszre jelentdst kdvet6er a Megrendel6 a Velhkoz6 6ltal megieldlt id6pontban
a mriszaki 6tadis-6tvdteli eljerest csak akkor kdteles megkezdeni, ha a V6llalkoz6 legkds(ibb a
miiszaki atad6s-6tvdtel megkezdds€nek napj6n a Megrerdel6nek etadj a az al bbiak^t:

- Atad6si dokumerteci6 (megval6sulisi tervek, beepitett anyagok miibizonylatai, teljesites
igazol6sai, garanciajegyek, nyomAspr6ba jegyz6k0n)'vek, tizempr6ba jegyz6kitn)"r'ek,
oktatisi jegyz6kdn].r'ek, stb.) 2 pld. papir alapf, kinyomtatott foml6ban, illave CD-n
(2008-as dwg, illetve pdf formdban)

- Min6sitdsi dokument6ci6 k€t p6ld6nyban a 1 1.9. pont szerint.

13.6. A V.fllalkoz6 k€sedehrdnek min6siil az, ha a fenti dokumentumok hienya miatt a
Megendel6 a miiszaki etad6s-dtvetelt nem kezdi meg. A v6llalkoz6i k6sedelern mindaddig fenn6ll,
mig a V6llalkoz6 a fenti dokumentumok szolg6ltat6s6val kapcsolatos kiitelezettsegenek neln tesz
eleget.

13.7. A milszaki atad6si-6tvdteli elj6r6s rdsztvev6it a Yiilalkoz6 e-f6napl6ban jelzett
kezdemdnyezdsdre a Megrendel6 hivja dssze.

13,8. Megendel6 a miiszaki 6tadas-etveteli eljenis meghatrirozott idiipontjanak, az dpitdsi
engedely szrimr4nak €s az epltes helyszinenek az e-f6napl6ba tdrt6nd bejegyzdsdvel drtesiti az
illet€kes ep{t6sfeliigyeleti hat6s6got, a Valalkoz6t egy6b €rdekelteket.

13.9. A mfszaki dtadds-dtv€teli eUdras cdlja annak ellen6rz€se, hogy a Megrendel6 6s a V6llalkoz6
kitzittti vrllalkozdsi szerz6d€s tdrgya szerinti 6plt6si tevEkenysdg a szerz6ddsben ds jogszabrlyban
e16fttak alapj{n, a kivitelezdsi dokumentdci6ban meghatSrozottak szerint maraddktalanul
megval6sult-e, €s a teljesltds megfelel-e az el6irt mriszaki 6s a szerz6ddsben vdllalt egydb
kdvetelm6nyeknek 6s jellemz6knek.

13.10. A Megrcndel6 eltal megbizott €pitdsi mdszaki e11en6r ktiteles a V6llalkoz6 61ta1 megieliilt
id6pontra kitdzittt mfszaki etadds-dtvdteli eljfuds sodn megvizsg6lni az ehegzett epitesl
tev6kenys6g gel a kivitelez'si szer z6 d€sb en foglaltak teljesiilds6t.

13.11. A miiszaki etad6s-6tvdteli eljdr6sr6l elektronikus jegyz6kitn]ryet (a tov6bbiakban: e-
jegyz6kitn]ryet) kell kdsziteni 6s azt ̂ z e-ftinapl6hoz melldkletkdnt csatolni a l9ll2009. (X.15.)
Konrl. rendelet 32. $ (5) bekezdes szerinti tartalommal. Ha a Megendel6 a hibrik, hirinyok,
hianyoss6gok kijavitaset k6ri, az e-jegyz6kdnyvnek l2'rtal/l]'a \la kell a kijavitris hat6ridej6t,
valamint a kijavitrisdft es az 'fre1€lert felel(is szemdly megnevezdsdt. A Vdllalkoz6 vagy annak
fe1e16s miiszaki vezet6je a mennyisdgi ds min6sdgi hibdk, hi6nyossdgok kijavit6s6t kdvetoet M e-
teljcsitesigazol6si napl6rdszber tdgziti a szen6desben v611alt 6s elvdgzett tevdkenys€get
tartalmaz6 e-teljesitdsi dsszesit6t. A miiszaki 6tad6s-6tveteli elj6r6son felrneriilt €s az e-
jegyz6kdn).vbe vett hibrik, hi6nyoss6gok kijavit6s6t kiivet6en kiallitott a Vellalkoz6 teljesiteshez
kapcsol6d6 - e-teljesitdsigazol6s alapj6t az elektonikus miiszaki igazolis (a tovdbbiakban: e-
miiszaki igazolds) kdpezi. A Megendel5 vaqy az 6ltala megbizott dpitdsi miiszaki ellen6r a
V6llalkoz6 teuesitdsdnek ellen6tzdsdt kdvet6en e-miiszaki igazola$ ellit ki a munka
szez6d6sszedi (hiba- €s hirinlmentes) teljesiteserdl es javaslatot tesz a V6llalkoz6 6ltal
sz6mlr2hat6 iisszeg meghatfu ozdsina.

13.12. A KbL 135. $ (l) €s (2) bekezd6se alapjrin Megrendel6 a jelen szerz6dds teljesitdsdnek
elismerdsdrdl (teljesitdsigazolas) vagy az elismerds megtagad{s6r61 legk€s6bb a V6llalkoz6
(aj6r attev6kdnt szerz6d<i fdl) teljesitdsdtiil, \t^gy az er'6l sz6l6 irasbeli drtesitds kdzhezvdteldt6l
szemitott tizenot napon beliil inisban kdteles nyilatkozni. Me$endel6 amennyiben a V6llalkoz6
idsbeli drtesitesere (kdszre jelentdt a szerz6ddsben az 6'tadAs-atuAe'j eljdrds megkezdesere
meghatfuozott hatfuid6t kdvet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az 6tadds-6tv6teli eljrirrst, vagy
megkezdi, de a szerz6ddsben - a Ptk.61247. $ (2) bekezd6s6re figyelemmel - meghat6rozott
hat6rid6ben nem fejezi be, a Vdllalkoz6 kdrdsdre a teljesitdsigazoldst kiiteles kiadni.

gazol6s birtokaban tryfjthatja be a sz6mlat.13.13. V6llalkoz6 a teli

rtt ;



14. Felel6ss6gbiztositis, Ic[rt€rit6si felel6ss€g

14 1. v6llalkoz6 kdteles az epit€si beruhriz6sok, valamint az epit6si beruhazasokhoz kapcsol6d6
tervez6i ds mdmiiki szolgaltat6sok kdzbeszerzdsdnek rdszletes szabilyair6l sz6l6 322/i015. (x.
30.) Korm. rcndelet 26. g-6bar foglaltak alapj.in feleldssdgbiztosft6st kdtni, tudom,sul veszi 6s
elfogadja, hogy megfelel6 biztosiuis hi6ny6ban a munkrilatokat nem kezdheti meg, €s az ebb<il
ered6 esetleges kdsedelem6rt felel6ss6ggel tartozik.

14.2. YSllalkoz6nak a munk6k teljes kdrdre kiterjed6, a kivitelezds teljes id6taxtamara
lsgzkock6zahi (all dsks tipufll) epit6s-szerc16si biztositast kell kdtni vagy a megl6v6
felel6ssdgbiztosites6t kite{eszteni legal6bb 20 milli6 HUF/€v 6s legaldbb l0 ;i[i6
HuF,&aresemdny k6rtdritdsi limittel legk6s6bb ajelen v6llalkozasi szen6d6s alAires?dg.
14.3. A V6llalkoz6 az drvdnyes ds hatrilyos lelel6ssdgbiztosit6s fenn6ll6s6t - a jelen szerz6d6s
6ltala tdrtdnd al6irAs6nak napj6n, - v6lasztisa szerint - a kdvetkezdkdppen igazolhatja:

- a jelen szerz6des $,rgy'ta. kotiitt biztositest igazol6 biztosiasi kdtvdny egyszeni
mdsolataval, amely tartalmazza

- a megldv6 biztosit6s kiterjesztdse esetdn a biztositAsi kiitv6ry egyszerii mdsolataval 6s a
biztosit6 iltal kiadott fedezetigazolis egyszer{i m6solatiival, amely tartalmazza. azt j,s, holy
a fedezet hat6lya kiterjed ajelen szerz<idds trirgya szerinti munk6ra.

14.4. A felel6ssdgbiztositis megldte, 6s annak e1626 pont szerinti igazolasa a szeziiddskdtds
feltdtele. Amennyiben aV6llalkoz6 az l.Itala tdrtdn6 szerzddds - alailissal egyidejiileg nem adja 6t
a Megrendel6nek a teljes kdrii dpit€si-szereldsi felel6ssdgbiztositis fennrill6s6nak igazolisril fgy a
Megrendel6 nem ktiteles a szerz6dds aliirdsrira, ds az emiatt bek6vetkez6 kdsedelemdrt a
v6llalkozdt terheli a felel6ssdg. Ez esetben a Megrendel6 a vdllalkoz6nak sem krirt€rit6si
felel6ss6ggel, sem k6rtalanit6ssal nem tartozik, jogosult azonban a Viillalkoz6val szemben
drvdnyesfteni az el6ll6sb6l ered6 kdrainak megtdrit6sdt, ez egyben a v6llalkoz6 sz€z6ddsktttdst6l
val6 visszaldpdsdnek min6siil, ds a Megrendel6 jogosult a k6vetkez6 a jelen szez6dds 1.2.
ponqdban hivatkozott kiizbeszerz6si eljanisban legkedvez6bb ajedatot tev6vel szerztiddst kdtni,
amennyiben azt az iisszegezesben megieldlte.

14.5. A felek megdllapodnak, hogy a jelen szerz6dds szednti bdrmely szimla ki6llit srinak
feltdtele, hogy a felel6ssdgbiztositis fenn6ll6s6t V6llalkoz6 a szanla ki6llirisaval egyidejiileg
Megrendel6nek megfelel6en igazolja.

14.6. A Vfllalkoz6t terheli minden olyar k6rteritdsi felel6ssdg, amely a Munkd,k megval6sltds6b6l
a V6llalkoz6, alvrlllalkoz|javagy szAllit6ja tev€kenysdgdb<il fakad6an keletkezik, illetve harmadik
szem€ly jog6nak megsertdsdb6l, - brirmif6le szabadalrni jog, v6djegy, v€dett n€v, vagy egy6b
vedett jog megs&tese miatt - felneriil.

14.7. A V6llalkoz6 kdteles a Munkek kivitelezdse 6s megval6sit6sa, valamint a hib6k kijavitrisa
folyam6n megtenni az dsszes tdle elvfuhat6 16pdst a kdmyezet vddelmdre.

14.8. A Vdllalkozd tetes mdrtdkben felel6s a munkahelyi miiveletekdrt ds az altala alkalmazoft
epitesi m6dszerek6rt, amelyeket rigy kell megv6lasaania, hogy azok ne vesz€lyeztess€k m6s
epitmenyek biztons6g6t, ne okozzanak k6rt a k6myezetben.

14.9. A V6llalkoz6nak minden t6le telhet6t meg kell tennie a szemdlyi s6riildsek 6s vagyoni krirok
bektjvetkezdsdnek megel6zdsdre.

14.10. A V6llalkoz6 kdteles a szemdlyek biztons6get vagy a vagyoni drtdkeket veszdlye^Et' kiLr
lehet6sdgdnek felmeriildse esetdn haladdktalanul kdrcltxiritasi int€zkeddseket tenni 6s ̂ zok6l a
Megrendel6t azonnal drtesiteni. A V6llalkoz6 tudomasul veszi, hogy munk6j6t a forgalom
fenntarlisa mellett v6gzi, ez6rt kireharit6si kiitelezettsdge a kdzlekeddkre €s a jarmiivekre is
fennrill.
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14.11. Vellalkoz6 az Ah^la okozoti k6rokat kiiteles ktizvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t
mentositani mitrden kirigeny, kiiveteles al6l, amelyek az 6ltala okozott kerokkal kapcsolatban
meriiltek fel.

15. K6sedelmes teljesit6s

15.1. Felek rttgzitik, hogy v6llalkoz6 teUes kdrii felel6ssdggel tartozik a 3.3. pont szednti
teljesitdsi hatirid6 betart6s66rt. Annak megszegese eseten V6llalkoz6 a szerz6des tartal6kkeret
n61kiili rett6 iisszege ut6n 1,0 % / nap (899.635 Fvnap) k6sedelmi kittbert kiiteles fizetni minden
kdsedelemmel edntett r'ap nt $ Mza\ hogy a kesedelmi kiitber teljes iisszege nem haladhatja meg
a szerz6dds taxtalekkerct ndlkiili nett6 6sszeg6nek 25 Yo-6t.

15.2. A Vrillalkoz6 30 napot meghalad6 kdsedelme eset6n a Megrendel6 a szez6d6st6l eldllhat, 6s
krirt6rit6st kiivetelhet.

15.3. Amemyiben Vallalkoz6 ajelen szetz6s6ben foglalt munkdkat 30 nap kdsedelmen tilmenden
sern tudja befejezni, rigy a Megrendel6nek jog6ban 611 a munk6t harmadik fdllel befejezni.

15.4. A kesedelmi kdtber megfizet€se nem mentesit a teljesitesi kdtelezettseg a161. (Ptk.6:187. $
(1) bekezd€s)

15.5. Felek iiigzltik tov6bb6, hogy a V6llalkoz6 kiiteles a kdsedelmes teljesitesb6l ered6en
Megrendel6nek mindazon k6r6t megtdriteni, amelydrt Megrendel<i harmadik szem€ly fel€
helltalhi tartozik. (Ptk. 6:187. $(3) bekezd€s)

15.6. Megrendel6 a kittbdrt, illetve a kiitber mdrtdkdt meghalad6 drtekii ktuigdnydt - amsnnlb€n
azt Vrillalkoz6 nern vitatja - jogosult beszamitrissal drv6nyesiteni vrlllalkoz6 m6g ki nem fizetett
sziml6j6val szernben vagy a teljesit€si biztositek terhere elszAmold.

15.7. V6llalkoz6 teljesitdse nem tekintend6 kdsedelmesnek, ha azt elkeriilhetetlen vagy v6ratlan
kiiriilmenyek vagy az al6bbi t6nyek okozzrik:

- Megrcndel6 egyiithniiktjddsenek hi6nya;
- Megrendel6 r6sz6r6l riruk 6s/vagy szolg6ltarisok 6s/vagy dokumentumok 6s/vagy

infoml6 ci6 biztositasenak k6sedelme;
- Munkateriiletre va16 bel€p€s megtagadisa;

15.8. A VAllalkoz6 6ltal esedegesen hibdsan, vagy szab6llalanul dsszedllitott sz6mla k6sedelmes
kiegyenlitds6b6l eredd ker&t Megendel6 nem felel, ds kdsedelmi kamat sem terheli. A szamla
benlirjt{s6nak hivatalos id6pontja a konig6lt sz6mla 6tvdteldnek id6pontja, melyt6l Megendel6
fi zetesi kiitelezettsege fenn6ll,

15.9. Amennyiben Vrillalkoz6 hibesan teljesit, Megrendel6 a hiba kijavitisdig hib6s teljesit€si
kittbert szdmolhat fel, amelynek m6rtdke azonos a kdsedelmi kdtber m6rt6kdvel.

16. Teljesit6si biztosit6k

16.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzbdes teljesitdse elmaradAsaval kapcsolatos
igenyek biztositdkakdnt a szerz6dds - taxtalekkeret nelkiili - teljes nett6 ellen6rt6k6nek 5 7o-i!
^zaz 4,498.179 forintot kdtik ki (tovdbbiakban teljesit€si biztosit6k).

16.2. A tEeslt6si biztositeloak a 3.3. pontban ldv6 hat6rid6 + 30 napig tart6 drvdnyesithet6sdggel,
lehivhat6s6ggal kell rendelkeznie. A teljesitCsi biztositdkot a v6llalkoz6si szerz6d6s
hat6lybaldpdsdt kdvet6 5 munkanapon beliil kell a Megrendel6 resz6re rendelkez6s6re bocsdtani a
Kbt. 134. $ (6) bekezdds a) potrtjaban foglaltak szerinti valamellk forn6ban a Vrilla1koz6
vdlaszt6sa szednt.

16.3. A Megrendel6 nem teljgli\kifizetdst, ameddig a teljesit€si biztositek nem iill rendelkezdsre.

t
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16.4. Amennyiben V6llalkoz6 ajelen szerz6ddsnek mindenben megfelel6 teljesitdsi biztosltdkot a
16.2. pont szerint mega[apftott hatdridiiben nem adja 6t Megrendel6 ftszerc, yagy ad nem a
szerz6ddsnek megfelel6 tartalommal vagy form6ban adja 61, ezt felek srilyos szerzdd6sszegdsnek
tekintik. Amennyiben a szerz6dds ezen ok miatt szinik meg, Megrendel6 a k<izbeszerz€si ds egydb
polg6xi jogi jogkdvetkezmdnyek mellett a jelen szerz6d6s szednti meghirisul6si kdtb6n; is
jogosultte velik.

16.5. K€sedelmes teljesitese eseten Vrillalkoz6 a teljesit6si biztositek 6rv6nyess6gi idejet irgy
kdteles meghosszabbitani, hogy drvdnyben maradjon a v6llalt p6thatfuid6 + 30 napig.
16.6. Megrendel6 a teljesitdsi biztositdk terhdre annak drvdnyessdgi iddtartama alatt saj6t maga is
elvdgezheti, illet6leg harmadik szemdllyel elv6geztetheti azokat a - szerz6dds teliesitds;hez
sziiks6ges munkiikat, amelyek az 6let- 6s vagyonbiztons6g vedelme edek€ben azonnali
beavatkozast ig6nyelnek, vagy arnelyeket Vrillalkozd iresbeli felszdlites ellenere a meeadott
hatirid6n, de legkds6bb l5 napon beliil nem v6gez el.

16.7. A teljesitesi biztosit6k ervenyess6gi hat6ridejdn beliil V6llalkoz6nak b6rmilyen mulasztiisa
vagy szerz6ddsszeg6se onmageban megalapitja a jogot arra, hogy Megendel6 a teUesitdsi
biztositdknak a mulasztassalvagy szetz1desszegdssel ari4nyos r6sz6t lehivja. A teljesit6si biztosit6k
nem mentesiti v6llalkoz6t a szerz6ddsszerti teljesitdsb6l ered6 - a teljesitesi biztos{tek mdrt6k6t
meghalad6 - megrendel6i kiiveieldsek teljesitdse al6l.

16.8. A jelen pont szerinti biztosit6k nyirjtdsAt igazol6 okirat jelen szerz6dds melleklete.

17. Szavatossig, j6t6[ds, 6s j6tdll6si biztosit6k

17.1. Az elvegzett munklk tekintct€ben V6llalkoz6 kiiteles j6t6ll6si kdtelezetts€got villa]lrLi. Az
elv6gzett munkiika 60 h6nap j6t6ll6st kell biztosilani. A j6t6[esi id6szak kezdetdt a sikeres
miiszaki etad.is-6tvetel napj6t6l kell sz6mitani. A j6t6ll6si id6szakon beliil a Vrillalkoz6 a
Megrendel6 riltal jelzeft, a hibds tetesitdssel dsszeffigg6 munkareszek kijavit6s6t - amennlben az
iddjrfu6s ajavitdsi tecbnol6giat lehetiivd teszi - 15 napon belill ktiteles megkezdeni ds a mtszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezni.

11.2. A j6tAll6s id6tartamdnak lej6rt6r kiivet6en a Megrendel<it a V6llalkoz6k hib6s telesitdse
esetdn a Ptk. el6irAsainak megfelel6 szavatoss6gi jogok illetik meg. A Megrendel<i szavatossegi
igdnyeinek 6wdnyesit6s6re a Ptk. rendelkezesei mellett az egyes nyomvonal jellegii
dpitmdnyszerkezetek kitt€lez6 alkalnassdgi idej€r61 sz6l6 12/1958. (Xll.2't .) 6Vlf-IpV-rut-
MEM-KVM egyiiftes rendelet el<iir6sai az iirinyad6k.

17.3. J6t6lldsi biztositdk a Kbt. 134. g (3) bekezddse szerinti, biztosir€kak6nt a szerzddds -
tafialekkeret nelkiili - teljes nett6 ellendrtdk6n€k 5 oh-6t, azaz 4.498.179 forintot kdtik ki
(tovabbiakban j6t6ll6si biztosit6k). A j6tfllnsi biztositdk rendelkez€$e bocsatiisAnak id6pontia a
teljesitds igazolrs kiadrisrinak napja.

l'7.4. A i6allasi,biztositeknak a j6t6lldsi idii lejrirtrit6l szrimitott 30 napig kell hat6lyban maradnia.
A j6t6llrsi iddszak a sikercs mriszaki Atadds-6tv6teli eljfu6s lezAres6t ktivet6 napon kezd6dik.
17.5. A j6trill6si biztositdk vonatkoz6sdban Megrendel6 a Kbt. 134. g (7) bekezd€se szerinti
kiiriilmdnlt lehet6v6 teszi.

17.6. Amennlben V6llalkoz6 j6rrllAsi ktttelezettsdgeit nem, vagy nem haLiriddre teljesiti,
Megrendel6 jogosult a munl<6t m6s v6llalkoz6val elvegeztehlj,6s felneriilt ktilts6geit V6llalkoz6
feld drvdnyesiteni, amely els6sorban a J6trill6si biztositdk terh6rc keriil elszrimolasra.

17.7. A j6t6116si biztositdk el6zetes
szerkezeteke (munkanemekrc) el6irt

biztosit6knak tekintend6, igy az nem drinti az adott
szavatossagi, illetve a kdtelezd alkalmassagi iddben

J

jelentkez6 Vdllalkoz6i



17.8. A j6tAll6si id6szak vdgdn felek helyszini bejarest (ut6-feliilvizsg6lati elj6r6st) tadanak,
meg6llapit6saikat jegyz6kitn).vben rdgzitik. A rdgzitett hib6k kijavltesa ut6n, illetve a
jegyz6kdnlvben foglalt meg6llapod6snak megfelel6en a j6t6lliisi biztositekot a Megendel6 15
napon beliil felszabaditja a fel nem haszn6lt iisszeg visszautal6s6val, vagy d bankgaranci6ban
szercpl6 id6pontot ktivetoen a bankgarancia minden ktildn jognyilatkozat ndlkiil automatikusan
hat6ly6t veszti.

17.9. A j6t6ll6si id6szak alatt a V6llalkoz6nak kdtelessdge ellen6rizni, hogy a V6llalkoz6 ds
iizemeltet6 kdzdtti egyeztetdseknek megfelel6en kdsziilt-e el a t€liesit€s. Az ellen6rzds elmaradrisa
esetdn a tdliesites esetleges hi6ryoss6gaib6l ered6 kerokdrt a V6llalkoz6 a j6tallAsi felel6ssdg
v611a16sfn beliil felel.

18. Biztosit6kok rendelkezosre bocsdtds6nak m6dja

18.1. A teljesit6si 6s a j6tillisi biztositek - V611a1koz6 viilaszt6sa szeritrt - a Kbt. 134. $ (6)
bekezdds a) pontja sz€rint biztositott formiik valarnellk6ben nyijthat6. Ennek igazolSsa a
garanciaszerz6d6s eredeti p6ld6nyeval, vagy a kezessdgvrillal6si nyilatkozat, vagy k6telezveny
ereddi peldAnyeval, vagy atutahssal teljesitds eset6n banki terheldsi 6rtesit6 m6solati pdldAny6val
ti;rt€nik.

18.2. Amemlben V6llalkoz6 a biztositekot penziigyi intezmeny vagy biztosit6 riltal valalt
garancia vagy keszfizetd kezessdg biztosit6s.ival, vagy biztosit6si szerzodds alapjan kirillitott -
kdszfizet6 kezessdgv{llal'sl tafiaImaz' - kiitelezv€nnyel kiv6nja teljesiteni, fgy a levehek
illet6leg a kdtelezvdn),nek legal6bb a kdvetkez6ket kell tartralmaznia:

- Vdllalkoz6 (Aj6nlattev6) mint Megbiz6 neve, szdkhelye,
- Bankgarancia / kiitelezveny kedvezmdnyezeftjek6nt a teljesit6si biztositekn6l6s aj6till{si

biztositdk.ndi a Megrendel<it kell megnevezni.
- bankgararci6t/kijtelezveny ad6 penziigyi intezmeny/biztosit6 neve, sz6khelye,
- kiizbeszerz6si eljrir6s, szez6dds megnevezdse, mellyel kapcsolatban a biztosit€kot adj6k,
- Szerz6d6s kelte 6s trirgya,
- Ha KoMorcium, akkor az egyetemleges felel6ssdg nyilatkozata;
- biztositek iisszege,
- kifizetdsi hat6ridii (mely nem lehet titbb mint 5 banki nap),
- biztositdk kezd6 napja
- biztosit6k lejarata (a teljesit6si biztositek a letesitm6ny 6tad6s-6tvetelenek lez6ras6t kdvet6

30 napig 6rv6nyes, aj6t6ll6si biztositdk a sikeres miiszaki 6tadAs-dtvdtelt kiivet6 60 h6nap
j6tdlldsi id6szak lej&tit6l szdmitott 30 napig sz6l)

- azt, hogy a garanoia^dtelezveny felt6tcl trelKifi es visszavonlatatlan,
- azt, hogy a garancia,&dtelezveny a Vrillalkoz{si szerz<iddsben foglalt j6tr hsi

kdtelezettsegeinek biztosit€k6ul szolg6l, (6t6ll6si biztosit6k eseten)
- tov6bb6 azt a nfilatkozatot, mely szerint a kedyezmAryezett ax16l bjekoztatja, miszelint a

V6llalkoz6 biirmely okb61 nem tett eleget, vagy nem hatririd6re tett eleget a szerz6ddsben
foglal kdtelezettsdgeinek, fgy a V6llalkoz6 helyett az els6 igdnybejelentdsdre, az
alapjogviszony vizsg6lata n€lkiil (kezesi kiitelezveny eseta kiv€ve), a p6nziigyi
rnt&ndyhiztosit6 vagy brirmely m6s fel 6ltal tAmasztott kifogas 6s vita nelkiil e11en6re,
lernondva a beszdmitas jog6r61 a gararcia,&iitelezv6ny iisszeghatdrAig b6rmilyen tisszeget,
vagy dsszegeket kifizetnek a kedvezrnenyezettnek andlkiil, hogy a ktivetel6s alapj6,t, !^gy
indokat - a Ptk. 6:436. $-rinak (1) 6s (2) bekezddsein tulmen6en - bizonyitania kellene.

- azthogy az igenybejelent6s benyjjthat6 a szrimlavezet6 bankjukon keresztiil is az aliiirdsok
szamlavezet6 bank altali igazol s'val,

- azt hogy a garanci6b6l szrirmaz6 igen/ek - a Megrendeld el6zetes hozz6jriruldsa n61kii1 -
nem engedm ruhizhat66t, nem zalogosithat6 el, ds mes m6don sem kdthet6
le biztositekul.

a.v-
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A V6llalkoz6 a fenti tartalmi elemekkel renderkez6 garancia ny atkozavkdtelezvdny tervezetet a
ki6llit6s el6tt a Megrendeltivel j6vrihagyatni kitteles.
1.8.3. A teljesitesi biztosit€k garancia nyilatkozat&dtelezveny erdeti p6ld6ny6t a Megrendel6
0ogosult) reszerc kell 6tadni.

18.4. Amennyiben a biztositekot V6llalkoz6 klszp€nzbefrzetlslvel szolgdltatj4 annak <isszeget a
Megrendel6 szrlml6j6ra kell befizetde. Atutalds eseten az atulal6s kdzle;enyeben fel kell tiintetni
annakjogcimdtak6vetkez6kszerint:t,Tetjesitisi/jtittilltisibiztositik,Hulldmhedence,pftese"

18.5. Megrendel6 a biztositdk d*dnyesitdsdr<il halad6ktalanul ktiteles drtesiteni v6llalkoz6t.
18.6 v6llalkoz6 - figyelemmel a Kbt. 134. s-rinak (8) bekezd6s6ben foglaltakra - a teljesit6si
biztositekok egyes formairol a mesika 6tt6rhet azzal a feltetellel, hogy a teljesitesi biztositeknak a
j.elen szerz6ddsben foglalt dsszegnek 6s iddtariamnak megfelel6en foiyamatosan rendelkezdsre kell
alln1a.

19. Szerzdd6s id6beli hatilya, szerz6d6s megszffn6se, szerz6d6sszeg6s 6s kdvetkezmdnyei
19.1. Felek rdgzitik, hogj/ jelen szerz6dds a mindk6t f6l altali alriiis napjrin l6p haL{lyba.
19 2. Ha v6llalkoz6 kdsedelmesen teljesit, jelen szerz6ddsben meghatdrozott kdtelezetts€geinek
hatdrid6ben nem tesz eleget, illetve b6milyen m6s m6don megszegi a szerz6ddsben ioglalt
kdtelezettsdgeit, Megrendel6 a szerz6ddsszegds tdnydt az 6pit6si napl6ban ir6sban, feljegyz6sben
rtjgziti, ds hauirid6 kitiizdsdvel felhivja vriualkoz6t a szerz6d6sszegds megsziintetds6re. Ha
vellalkoz6 a Megrendel6 riltal megszabott mindenkori hatiridiiig nem tesz meg minden elviirhat6
lepest a szerz6ddsszegds megsziintetdsdre, Megrendel6 azonnali hatdllyal felmondhatja a
szez6ddst (azonnali hatilyri felmond6s) 6s kdtelezi Vrillalkoz6t meghirisul6si k6tb6r fizeGsdrc.
19.3. Az eliiirt tartalmri teljesitdsi biztositdk hat.iridtire tti dnti rendelkezdsre bocsiit6sdnak
elmaradiisa eset€n Megrendel<i jogosult a szerz6d6st felrlrondani.
19.4. Meghiusul6si kdtbdr mdrtdke a szerz6ddsben rdgzitett, tartal6l4(eret n6lkiili teljes nett6
szerz6ddses ellen6rtdk 25 vo-a rJlrszon'r szi\zal6ka), valamint drvdnyesitheti a szerz6ddsszegdsb6l
ered6' igazolt kaminak megtddtdsdt v6llalkoz6val szemben. A meghiisulesi kittbdr 6rv€nyJsitdse
a teljesites kdvetel6s6t kizri4a. (P&. 6:187. (t ) bekezd€s).

19.5. Jelen szerz6ddst brirmelyik f61 - a m6sik fdl el6zetes drtesit6se mellett - azonnali hatilvli
felnonddssal megszrintetheti, ha erle a mdsik fdl sflyos szerz6ddsszeg€se fontos okot szolg6l#,
ktiliintisen, ha jelen szerzddds teljesitesi har6rid6rc, illetve dijfizetdsre vonatkoz6 reldelkezdseit
srilyosan megszegi, vagy olyan magatartdst tanisit, amely a vele val6 tov6bbi egltttniikitd6st
vagy a szez6dds c6lj6nak eldrdsdt naglan€rtdkben veszdlyezteti.

19.6. Megrendel6 a KbL 143. g (3) bekezdds a) 6s b) pontjainak megfetel6en jogosult ds egyben
kiiteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatririd<ivel, amely lehet6v6 teszi, hogy a
szerz6ddssel drintett feladat elliLisrir6l gondoskodni rudjon - ha v6llalkoz6ban kiizvetefien;agy
kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez valamely olyan jogi szen6ly vagy
szen€lyes joga szeritrt jogk€pes szewezet, anely nem felel meg a Kbt. 62. $ 0) bekezdds i) pont
kb) alpontjiban meghat6rozott felt6teleknek, vagl Vrillalkoz6 kiizvetetten vagy k6zvetlennl25%o-
ot meghaladd tulajdoni r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem€lyes joga
szerint jogkepes szeryezetben, amely tekintet6ben fuar. ill a 62, g (l) bekezdds k) ;o"i kb)
alpontj6ban meghatirozott feltetel.

19.7. A Megrendel6 ktjteles a szerz6ddst felmondani, vagy - a ptk.-ban foglaltak szerint _ att6l
el6llni, ha a szez6dds megkdtds€t kttvet6en jut tudom6s6la, hogy a szerz6d6 f6l lekintetdben a
kdzbeszerz€si elj6r6s sor6n kiz6r6 ok 6llt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna z&nt a k}zbeszetz€si
elj6r6sb6l.

1,b - €
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19.8. Ha a V6llalkoz6t felszrimolisi eljer6s sodn fizetesk6ptelenne nflv6nitj6k, a Megendel6
inisban azonnali hatAlni lelmondissal megsziintetheti a Szerzdd6st.

19.9. A Megrendel6 a szetz6d6st felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szez6ddst6l
el6llhat, ha a Kbt.l43. $ (l) bekezd€sdben foglalt valamellk felt6tel fem 6ll.

19.10. Vrillalkoz6 kdteles a neki felr6hat6an bekiivetkez6 szerz6ddsszegdsb6l ered<i k6rok
megterites€,re, a P&-ban foglalt k6rt6ritds 61ta16nos szab6lyai szerint.

19.11. A V6llalkoz6 kdteles megfizetni a Megrendel6 sz6rn6ra minden olyan birs6got, hat6s6gi
dijat, egydb kdltsdget, amelyet a Megrendel6re a V6llalkoz6nak, illetve alv6llalkoz6j6nak, egydb
teljcsitesi segedj€nek magatart6s4 vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

20. frtesit€sek 6s k€pviseldk

20.1. Felek a jelen szerz6ddsben foglalt valamennyi hivatalos €tesit€st - vagy m6s kdzl6st -
inisban kdtelesek megkiildeni a mdsik f6l reszere szem€lyes k6zbesit€ssel; vagy postin aj6nlott
kiildem6nykent; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kdzbesft6s id6pontj6nak szemdlyes kdzbesitds
esetdn a cimzett f61 6ltali szemdlyes 6tvdtel idttpontjat, telefax esetdben a sikercs kiilddst igazol6
adAsi jelentesben szercpl6 id6ponlot, ajanlott postai ktildemdn),ndl legkds6bb a posttua ad6st
kdvet6 5. (dtddik) munkanapot, mig e-mailes &tesites eset€n a cimzett f€l szerverere tdrtdn6
megdrkezds jddpontj6l kell figyelembe venni.

20.2. Megrendel6 miiszaki ellen6re:
N6v: M6tydn Kriszti6n
N6vjeglz6ksz6m: 13-53734
Cim: 2713 Csem6, Sziiret u. 26.
Tel.: 06-20-'l'72-0767
e-mail: info@primusber.hu

20.3. Vrillalkoz6 lelekis miiszaki vezel6je:
N6v: Csorba J6nos
N6vjegyz6ksz6m: MV-E 03-5012
Cim: 6000 Kecskerna, Csong6di utca 6.
Tel.: 30/439-2'186
e-mail: cso a.iallos@heDzrt.hu

20.4. Felek az el6z6ekbet megnevezett kapcsolattrart6k szem€ly€ben vagy a megadott
eldrhet6sdgekben bekdvetkezett bfumely vAltozest kiitelesek haladdktalanul jelezni a mrisik ltlnek,
mely tiijdkoztat{ist a v6ltozist6l szimitott legkds6bb 3 munkanapon beliil irisban is kdtelesek
megismeteld.

20.5. A felek halad6ktalanul kdtelesek egym6st djekoztatm a jelen szerz6ddsben megjeltilt
meghatalmazottaik ftjan a v6llalkoz6s teuesit6sdvel kapcsolatos ldnyeges kftiilm€nyeh6l.

21. Titokt&rt6s

27.1. A szerzbd's teljesitdse sonin birmely Fdl tudom6srira jutott olyar infonn6ci6k, amelyek a
mdsik F6l milt, jelen vagy jdv6beli fejlesa6seire, iizleti tevdkenysdgeire, termdkeire,
szolg6ltatrisaira, alkalmazottaia vagy technikai ismereteirc vonatkoznak, iizleti titoknak
min6siilnek ds azokat a szerz6db felekbizalmasnak min6sitik.

21.2- Y6llalkoz6 kiitelezettseget v6llal arra, hogy a jogszab6ll kdtelezetts€gek keretei kdziitt, a
szerz6d6s id6tartama alatt - tovabba annak b6rmely okb6l titltend megsztindse esetdn iddbeli
kod6toz6s n6lkiil, a tovdbbiakban is - harmadik szern6llyel non kiizli, nem hozza nflviiLnoss6gra,
nem reprodukdlja semrnilyen fg4rdban a szerz6d6s teljesitese sor6n tudom6sra jutott - legyen az
akdr szdbeli. ak6r irdsos /mrSzakl. jogi, ilzleti infom6ci6t, tenyt, adatot, dokumentumot,

. . . ' , .
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inform6ci6t - ide€,rtve, de nem csak erre korlatozva a know-how-t, kdlts6geke, elj6r6soka,
terveke, adatrendszerekre vonatkoz6 inform6ci6kat, sz6mit6g6pes programokat - kiv6ve, ha a
kdzldshez Megrendel6 el6zetesen, ilisban h ozz|jitfitlt vagy ha azok jogszabalf, valamint bir6s6gi
vagy m6s hat6sdgi rendelkezds alapjrin kiizdrdekiinek vagy kttzdrdekb6l nyilviinos adatnak
min6siilnek.

21.3 A mdsik fdl bizahnas inform6ci6jrir6l tudom6st szezd fdl azt kizar6lag a szerzddds teljesitdse
soiin hasznAhatja fel, a m6sik fel el6zetes ilisbeli hozz6jriruldsa ndlki.il aa harmadik fdllel nem
kiiz6lheti, nllvanoss6gra nem hozhatja, nem mdsolhatja, nem reproduk6lhatja.
21.4. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen pont szednti titoktaidsi kiitelezettseg _
amenniben van(nak) - az alvriJlalkoz6(k)ra, 6s a V6llalkoz6val munkaviszonyban vagy egy6b
foglalkoztat6si jogviszonyban nern 6116 szakembereke is kiteried.

22. Nyilvrnossrig

22.1. Felek tudomiisul veszik, hogy a szerz6dds k6z€rdekb6l nflv6nos adat, azt Megrcndel6 a
Ki,zbeszerzdsi Hat6s6g 6ltal miikddtetett Kdzbeszerzdsi Adatbazisban (KBA) ds adott esetben a
saj6t horiapj6n kdzz6teszi.

22.2. A szeftades mell6kletdt kdpez6 aj6nlat nyilviinossegra hozatal6ra, amennyiben - elkiildnitett
m6don - iizleti titkot tan,almaz aKbt. 44. 6-a alkalmazand6.

23. 2116 rendelkez6sek

23.1. Jelen szerz6dds m6dosit{s6ra kiz6r6lag a Kbt. 141.$-a alapjrin van lehet6sdg
23.2. A jelen szerz6dds elviilaszthatatlan r€szdt k€pezik a sze%ddls 1.2. pontjaiban hivatkozott
ktizbeszerzdsi eljir6s soriil keletkezett dokumentumok abban az esetben is, ha azok fizikailag nem
kedilnek csatolesra a papiralapi szerzdddshez, igy ktildndsen:

- az aj6nlatteteli Glhiv6s,
- a kiizbeszerz6si dokumentumok
- ajanlat

23.3. Amennyiben a Szerz6dds b6rmely rendelkezdse 6rvdn]'telen, ez a szerzld€s egy6b
rendelkez6seinek 6rv6nyess6g6t oem drinti - kiveve, ha a felek e rendelkez6s ndlkiil a szerzdddst
nem kiitdttek voha meg.

23.4. A felek a szeniSdes drtelmezds6re ds alkalmazrisrira kikdtik a magyar jogot ds a magyar
j oghat6sdgot.

23.5. Ha vita meriil fel a jelen szerz6dds teljesitdsdvel kapcsolatban vagy ezekbdl ered6en, a
Feleknek 30 napon beliil kis6rletet kell tenni a bekes megegyez€sre, de nen vesznek ig6nybe
mediatori kdzremiikdddst, sem vAlasztott bir6sagot.

23.6. A jelerL szefl6desben nem rendezett kdrddsekben a hatalyos jogszabalyok, igy kiildndsen a
Kbt., Ptk, az dpit6ipari kivitelezdsi tev6kenys6g6l s2616 t9l/2009. (X.15.) Korn. rendelet, az
epitdsi beruhrzrisok, 'ralaminl M 6pitdsi beruhazfsokhoz kapcsol6d6 tervez6i ds memdki
szolg6ltatdsok kiizbeszerzes6nek #szletes szabilyair6l sz6l6 32212015. (X.30.) Korm. rerdelet, a
kdzbeszerzesi eljrinisokban az alkalmassag 6s a kiztu6 okok igazol6s6nak, valamint a
ki,zbeszerzdsi miiszaki leids meghatarozds6nak m6djrir6l sz6l6 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet
szabSlyar az iinyad6k.

23.'7. Jelen szerz6dds a melldkletek ndlkiil 20 oldalb6l rill, azt a Felek idedrtue a szerz6d6s
elvalaszthatatlan ftszet kepezb melldkleteit is elolvas6s 6s 6rtelmez6s utiln, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6vAhagy6lag ftti* al6. A szetzijd€s 4 db eredeti, egyrrissal teljes
egdszdben megegyez6 pdld,inyban kdsziilt, arnelybdl2 pld a Megrendel(itz2flArllllalkoz6tillatimes 
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23.8. Felek a Szerz6ddsl - mint akaratukkal mindenben megegyez6t - elolvasds €s &t€lrnez6s utrln
helybenhagy6lag alairj 6k

Cegled, 2or7 . jawtuQ. h Kecskemet, 2017. janudr ...o 4
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