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PREAMBULUM

r\ }tegtendcló ajánlatkérriként, a közbcszcrzósekról szóIó 2015, évi CXllIL tiin-énr (a
továbbiakban: Kbt.) Haflnxdik rész, ]15, § (1) bekczdés szcr.irrti nr.ílt kózbeszerzési cljáúst
borrt,olitcltt le ,,1011 Budap€st, Gyotskocsi utca 5-7, sz. alatti épület tetőfelíliílása,
bádogozási, szigetelési mrrnkák végzése, villámvédelmi berendezés kiépítésc, továbbá a
központi fiítésű kazán é§ kémény cseréie, valaínint a fííté§i rerrdszeí ré§zleges felúiítása"
tárgyábafl, \'állalkozó a kózbeszctzési eljárás ,,A" tészének nycrtcs ajánlattevó)c,

l\ szcrzóclóscs mrurkák rószletes nrűszaki tartalrnát 
^ 

rálgrbxlr lcfolrrxt()ti kiizbcszcrzésl cljfuást
meginclitó fclhívásának ós n kózbcszerzési clokumcntumol(nak á raltalínn (adon esetbcnl a he\.színi
bejárás során tnpa§ztaltnk), az aiánlatkéró á]ta] 22 aiánlattóteli szakaszban ad()tr kiegószító
információk, és a \'állalkozt! által ezek alapján bcnvirlton aiánlata hatÁtozzák meg-

Jelen szcrzriclés az ajánhttételi fellír,ás, a krizbeszerzósi dokurnerrtáció, r,alan t á D\,(lícs
xjálinttcv6 §'ál]alk()zó) ái,inl^la 

^l^Pián 
lr€fült mcgkótésrc, Á l(tJL 1.j], § (2) bckezdisónek el€gct

réyc l:clek ía;gzitik, hogl,a2 cmlitcit dokunlenturnok a jeJen szetzódós elr,álaszthatatlan, szcrves
részét képezik és a l'elekrc nézlc kötelez<l én,énlűek (nz<lk fizikai érrclcmben iclen szcrzódóshcz
nen ltcrülrrclt csatolásra),
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1. A §zetződés tátgyá:

Nlcgrcndeló rncJ+cndeli, \'áIlallozri clr,állalin a 1011 Budapest, Gyotskocsi utca 5-7. sz.
kózigazgatási cimcn lé(ó ópúlct tetófclíliirása, bádogozási, szigctelési mrrnkák elvégzése,
villámvédelmi berendezés kiépitése mrrnkák I. minóségi tlsztilvben tórtónó kir-itclczését, a
kivitclczés tárgr,ában leío]ytx()tt közLlcszetzósi cljátás során át^dott, kiviteLi
rerr'rt<llrunrenticr<iban és kiittséglctisberr, 1,1llrrnirrt a \'állal}rozó rrrtrrt nleltcs aiárrlatrcl óként
szcLz<ldó féláItal ,r kózbcszcrzési eliárásban bcnrrijtott - ós i\legrcndeló általclí<lgadon aiánlar
árazrltt I<ólrsógr.ctésóben foglalt tattabmmal,

2. Vállalkozói di|

2.I. N,ícgrendelti l szeízódós szcrinti kir.itclczés ellcnóttékéi a \'á]]alk()zónak n munliík
elt,égzését ós a leig:rzrllt teliesitóst kövenic fizeti rncli. ,\ jelcn szetzódés alapján elr,ógzésre
kerüló munkálatokra l-onatkoZtatott összcs,\-állalloz<;i űi:

Ncttl') vá|lalkoz(')i díi
AFA

28.212.81.',-Fl
7.6 .5ó8 ,- Fl

,\ láI]allozrii űi 5 "1"át ^z^z 
acttó 1.344.897,- Ft tartalékkereiet is tartalmaz, rne]r,nck

íclhasznílási fcltételci:
l\ tartalókketet kizárólag a Nícgrendclt5 elrendclóse alapján, a ]2?/2í)15, §, 30.)

Kolmáí!ícndelet (to\,ábbiakban: tsormillyrel<le!§!) 20. § (3) bekezdésc szednt az építési
bcruházás tcliesítéshcz, a rcndcltetésszenj és brztonságos lrasználathoz szükséges rrrtrnkák
cllcnértékénck etszámtllásáta használható fcl, az aiánlati id6szakbln elórc nem kalkulálhatri
munkák clr.égzésóte, tétclcs elszámolás szcrint használhatil fa| az ánzc,ltt kóltségvctósben
meghatározott díiak figvelembc vételéYcl. A tarta]ékkcret üzát(iag az ópítési bctuházás
teljcsíréséhcz, a rcndeltetésszcd és biztonságos használathoz szük§éges munkák
cllenéttékének elszámolására lrasznáIlrart! fel, összhangban a tiotmánírendelci 2l). § (3)

bckezdésélxn loglrrlrak szcdnt, 'íor,ábbá a tartalókketet a szeródés teljcsítése sorarr

szükségessó váló, a I'o§án 'l őn-énl,krirrtr,ól szóló 2013, ór,i \'. tiin,én1, ój2+'t, § (2)

lrckezdésc szerinti plitmunka elt,égzósérc is fclhasználható, fe)tóvc, ho$,a Kormánítcndclet
20. § (3) 1)ckezdósben foglaltaknak meglelc1,

,\ iclen szcrződés szcrinu vállalkozói dii általános ío€alrni ad(ija az ún.,,egr-enes adózás"
szabáll,ai szctint kenil fclszámitásra, lrgvclcmmel arta, hogt, a jelcn szerz6dós tárg,át kópezó
nrtrnka sem ópitési hntósági cngcdélyhcz, scm építési hatósági rudomásulr,éteü cliárásához
nem kötött.

Ilelek kiiclcnük, hog! a szerzóclós átaláni,áras e]számoLásúnak rninósül. ;\ 2. L. ponr szerinti
vállalkoz<ii díj a befcjezési hátándóíe plognosztizált bckelülési Löltsóg,'l'artalrnazza a

tenckben, az áiánl^ttevóként szezrjdó fél §'áI]alkozó) aiánlatában lxnr-ujtott erazorr
koltségl etósben foglalt, a kózbcszcrzési cljárás kózbcszerzési dokumcntum<lkban szcrepló
rnunkálatllk teljes ki;tű nreglal<isításálr()7, 

^ 
tclics mílsziki lxrtelom megvalósitásához

clr,égzend<i kititelczísj munkák rninden ki)ltségét és clíját, bclci,r,n,c a szülrsóges valarrrtnnr !

járulékos munkát és annak díiait. az cgr,éb 1ánr|ékos költsógeket, a megralósitássat
kapcsohttls r-alamennl,i adór ós dijat,
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],_1,

2.6.

3,1,

\'állalLozó kiieleni, hogr e közl-rcszerzési dokun, ennrrnokat ós meliókleteit
áttanutmárryozta, az abban foglnlt adatokar isficri, nrcgismerte a kózbcszcrzesi
cl<lkumcnturnolr tószckérrt rendcllr,ezésér:c bocsátotr liiviteü terr,cloktrmcntáció tatta]nlát. és

az abban, r,alanint;r kijzbcszcLzési eljátás során átadott áIazitlá,1 kóltsó15,ctésben foglalr
munkáIatok tclies ki;ni meglalllsítására vtxratkozrian tene rncg ajárrJarát, r,alarnint hog l
ti]bbletmurrlta li<lckjzatát magáfa ráltalia. l\ rendelkczósére bocsátott ten,ek és ez ár,azatlan
kiiltségvetós alapjárr az építési betuházást szecódósszenietr. ielies kijrűcn, műszaki és
minósép;l szcrrrpontl:til is kifog:istalan ill:rpotban. l lonatlroz<'l i<leszalrálvoknair, nlűszakr
szabályoknak mcgfclcl6en kószíu el, \'állalkozó kiiclcnu, hrlgr ajárhti árát rz clózóck
fudxtálran nlakitotta ki, tclics kiiúen és hiánr-talnnul váüalkozik a szer:ridés tárgyának e
ncaalósítrisára, a szcízódós teljesítésc sr:rán telrrrcrüló többlctrrunkál(at küIőn ródtés
nélirül elr,ógzi, annak cllenértékót ncm én,óntesiti, mivcl a lállalkozási díj átalánr,áron kerinr
meghatár<lzásra.

Irclck krjelcntik, hogr a töi;bletmunka értékc nem els2ámolhat(i.

Ilelek óttclrnezésébcn pótmrrnliának minósiil azon rnűszakilag szúksége§ munka, nmel,v ,l
szcrzódés alapját kópczó teljcs közbeszctzési dokumentunrokban nclrl §zerepclt, dc
alkalmazása nélkül a létesítménl tendeltetésszerűcn nem használható, íag1 a7()kat a

Ntegrendcl<i eg1,ébkónt megrcncleü, Többlctmunkának mintjsiil a ten,berr sz€rcpló, de a
kóltségvetésbó1 hiínvzó munka, l,agy a kóItséS^,clósbcn ncrn kclk; méírékl)eír megjelenitett
munka, amcl§et. \1álláJkozó köteles elvégezni, ilietólcg arnell nólliül a szerz6dés eredtrrónl,e
n€m ióhctne létre,

Níegtendel<1 a szcrzódés aláírásával kijelenu, hogi, n szcrzódéscs l<iwitelezós cllenétókónek
pénzüg_li fcdezetélel rcndelkezik. ,\ \ícgrcndeló a ncttó l-átlalkoz<ii dij 5 o*ának mcgfcleló
mértékű t^rtaléklierer fclhasznáIásának leirct6ségét biztosiriá.

3. Fizetési feltételek

Nlegrcndelr! a vállalkozói díiat a Kbt, 135, §-Ában és a 322l2015, §.30.) liorm. rerrdclctben
foglalt clóírások szcrint és az 

^dózás 
rc,rdiéról szóló 2003 \Ctl, tön,én1, (a továbbiakban:

At..) 36/,\. § (3) bckczdésébcn foglahak alkalmazására], a \'át]alkozó álta] a szánrla
kiáütására vonatkozó jogszabá\,oknak megfelclócn, szabálvosan kiállitott, ós a jelen

szelzódésl)cD foglalt rendelkczésebek nregleleló rrrelléklctekkel cllitott és bcnvúitott
szánü alapián, átutnlással fizcti meg a \'állalko7ó jelen szetzódés elsó lap|án megadott
bankszámláiára.

Jlelek mcgállapo<1nak, hogl a \'áLlalkoz<i az alábbiak szerinti szám]ázáua iogosult:

részszám]a: az építési bcruházás,{{) o,"o_ot mcghalad<i késziiltség eseién á nettó ós

t^rtalékketct llélkiiü válltlkozói rlii ,l0 % ának mcgfeleló ósszegttil;

rósszámta (,ógszámla): áz épitési befuházás ll)()o," os készültségi f<lkának c|órése, a
nrúszaki átaclás án étell cljátás siLctes és etcdmónyes lczárása, a szcrzódés szerintr
munkák mnladéktalan, lriba ós lriánvmerrtcs clr,égzósét tgazo)ri teljesítósigazolás
\ícgrcnde|ó általr ktállitását köíctóen, a írcttó é§ tarrilékkcfet nélkűlr r-áIlalktlzói díj
ó{) " rának mcgfeleló t}ssze3lóI.

lr,
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,\ \'állalkozil .]0 (raLminc) nap()s t'izcrósi határidót tartalrnazó szánrlák benl,úitására

irlgosult,

3.2. .\ írzetés allbarr az idópontbalr számít telicsítcttnek, lrrrik<rt Vállalkozó szárrrláján a kilrzetett
összeg a \'állalkozó bankja által ióváírásra keólt.

3.3. Á számla meilékletci az Att, :}6/A. § (3) bekezdésében ckjín iratr'lIr , valamirrt adon esctbcn
a 32212{)15. §-3{).) Kolnánlr,cn<lelet clóírás^i alápián bcn\-uitánl szükségcs iratoktlrr túl: a

Nlegrcndclti 1rltal aláíLt tcljesítósigazolás ós az áudás átr.ótcli jcglzókőnlv.

1,].

],5,

3.6.

,\ szánlr Níegtendcló áltat tóíténó kózheZ!ételénck napját tlokrrrnentálni kcü,

Amennl,ibcrr \'állalkozó a szá:mlálát ltz clófut mcllókletek nólküt r-agl hiárr1,osan, illen-c
hibásan kitó]ne nyítjtia be, a számlát l Nlcgrendelri ltiegészitósrc i-isszaküId! s a fizctési
Iratáridtit a kegeszitctt éslvagv javito* szárnla kóztrczr.étciétót számítja.

llizetési kósedelem csetén N,Icgrcnd€ló a Ptk. 6:155 \,llan rneglrarár,<.lzott tnóftókrl késcdc]íni
kanrxt fizetésére kötcIcs.

4. Hatáíidők és a hatáíidőket befolyá§oló tényezők

.1.1, Teliesitési véghatáíidő: 60 (hatvan) nap a munkaterület átadás ánétel idóptlntiától
számitottan, A munkatetúlet átadás áN,óicl a va5onkezelri I(ozbeszetzési és t,]llátási
l]ói9zgat<iság tcnde)kczósre álIásának füg9-énvébcn ketü1 rnegtattásre,

,\ szerzódós idótartamá a munkat€rülct átndástól számin a kerük mcgharározásra
VáIlalkozli n szetztjdés szerinti kil.iiclezést:r iclcn szerzric{ósben í<lglaltak szerinti
véghatáritlrire kötelcs elr,égezni, tllótcljesités ichetségcs,

4.2. Vállelkoz<i :t munkálatokat kiiteies o11, módon elvégczni, htlgt, a munka megkczdését
k6\.etócn a kivirelezés íolyamátosan rijlténjen és a lehetó legtör,idebb icló alntt, de
legkésóbb a mcghatározott végsó teljesitósi határidór€ befciezódii;n,

4.3. Nem L minóségi osztál],,ú tcljesirés visszautasitása esetén a Nlegtcndeló jogosult x

Vállalkoz<i költségérc a munkát (munkarészt) a VáIla]kozór,al ismét eh-ólaczrehi, l,]:l nem
ónrrti a tclicsítési l-óghatátid<3t, ,\ \'áIlalkozri ezt kiitcles az crcdeti határic]ó bctartásár.al

elvógezrri, ,\z ebbó] crcdó esctlcges határidó cltolódás a \'á]lalkozó köüóI és kártéfité§i
fclclóssógótc esik,

+.+. ljelek haladéktalanul kótclesek irásban iáiékoztami egrnást mindcn ollan könilrnón|ról
fngl, fcltótckó], 

^mclyek 
késedclmet okozhatnak a munkálatok ch-égzésóbcn.

4.5, \'állalkozri kötel€zetlséget vál]al ata, hogl, nem fizcthet, il]c§,c számoülat c] a szct,zódés
tcliesitésitel összcfiigl;ésben ollan kölrsógeket, amcllek a l.lbt. (l2, § (1) bckezdés k) pont
ka) kb) alpontja szctinn felrérelcknek ncrrr megfelclri társaság rcKntetébcn merulnek fcl, ós

amclvek n nvcrtes ajánlatteni adókóteles jiivede]mírrelr csijkkentósére allrlrlmasakl t<lr,ábbá

á §rcrzódés teljesítósérrek tcljcs idótartama atatt tuiaidonosi szcrkezetót a Nícgtcndclő
s7ámáIl mcgismerhctóíé tcsli,

#2,-



-+,6. .\ Kbt. 13ó, (i (l) bekczdés b) p()ntiának clcget té\,c l'clck megáIlapodnak, hog \'állalk<lzó
kötelcs a iclcn szctzódés tcliesítésének t€lics idófaúam^ nlan tulajdorrosi szcrkezetét
trIcgrendclti számáti megismcrhetór.ó tcnni- VáIlaIlrozó - a megslicíhctóvé tétel_íe

vonatkozó k<jtelezettsége mcllcn a jelcn szcrzódós időtaltama alatt írásban köteles
ráiékoztatni trIegfeodclót mindcn, a tulajdonosi szetkczctében lrckóvetkczcn wáIttrzástól, a

megváltoz<ltt és az új adatok, \,nlAmint 4 \,áltozás hatályának nregjelölésér,el. Vállalkozó a

ielen szetzódés teljcsítésének teljes rdtitartarr-ra alatt halac]ókta]anul fuásban kötcles
Nlegerrdcl<lt érresírcni a Kbt, la3, § (3) bckezdésébcn megielólt úg\Ierehól,

5, vállálkozó iogai é§ kötelezettségci

a-1, ,\ jelen szcrzódésbcn lrlglalt munkálattlknt \'átlalkrrzri teljes ki]lűen, szavnt<lsság és 1<ná ás

nvú|rásával végzi cl a hatáLl,rls jogszabályok, szabr.ányrlk és oríiszaki c]riirások
figlelembcvótclél-eJ és bctartásáva]. ], minrjségú osztállban,

5-2- \'állalkoz<i kötelezenséget r.állal lrra, hogr a jclen szerzóclés ketetóbeo beépitósrc keriiló
tcmékelr rnegfelelnck a ma$ar jogszabálvtlkban, a magvar szabránvokban ós:r nlűszak
cl<!írásokban fol;Jaltaknak,

5.3. Á vállalkozási munkák kjvitclczése a]an VáIlalkozrinak kötelcssége az ópitkezés lcriiletét
tisztán tallani, ,i munkákbóI adlj<l1t minden felcslcges anyagot ós hulladékot kiielöh,
clkiilönírett lrcllen tárolrri, és idóben clszállítani, \'áüalkoz<'l kótelcsségc a lratálvrls
kóml,ezcn,éde]rni cl<iírások bclattása. .\ r.áLlalkozásr munkálar<lk teljesítósól,el e9, icltíben a
\'állallrozthak kötelcssóge megti§7títánr az építkezósi tcniletct. clszáütarria az ott ]óy(í, á
tcrékenvsógből sz:irrnazó iIler,,e az azzal ósszefüggéslren kelctkczen fclcsleges
an}-2goknt, hulladékot, miíldcnféle idciglcncs épímón},t- .\ kiviteleuéssel ótintctt lrclrszint
ijsztán ós rendeltctósszerú hlsználatra alkaLnas állapotbln kell átaclnia, bclcórne az
an,vagszállítással, an;rrg deponálással érintcn útvonalakat és hclr,színekct is,

5,.l

5,5.

5.ó.

5,7.

5,1],

,\ munkavógzés engcdélyezen idejét nlzpvetó szabáll,ként Nlegrendeló behatárlllja, az
alábbiak §2crint| Lchcrséges murrkakezdós naponta 7.00 óta, bcfejezés: 17,()0 óta. FIrin,egen
és munkaszüneti napokon mLrrrkatép7és lehet§ógcs a hatállos jogszabállok bcmrrasa
melleft,

\'állalkozó kótclességc biztositanidolgozóitészéte a rnunkar,égzóshcz s?űkségcs gépckct és
szerszámokat, Ezek kiiltsége külön nem számollur<i fcl,

Vállallroz<i kötelezcttsége a tcljcsitéshez szükséges cgl,éb eszlrözók, biztonsági eszközök
arrl,agok biztosítása.

l\ mrrnkatcriiler átadás,l után a7 áradásiinóte]l eljárás teljes lczárásáig a \'állalkozt! rcszere
átadon murrkal' elvekcrl munka- és balescn,édelern, rűzvédelcrn rr'egszc§czése, betárli§i is
betartatása. az óvó rcndszabátvok bcrartása és betartatása \]á]l,dk(,zó kötclcs§ége.
\'átlalkrlzt! íeladata a munkatcrúlet olf fiódon tórténó clliiiliinitése, hog <lda illetóktelen
szernélyck rrc léphcsscn€k bc..\7 illetóLtclen szemól1,ok bcIépésóbt5l kór.etlrczó ba]csctckbó]
ós cgr,éb ti)rtónésekbril Qopás, lrátokozás) credó kár,<lk mindcrr csctbcn \'áüalkoztit tcrhcLik,
tckinrct rrólkú] annak kórijlménl,cire,

,\ fiLrnkxtcliilct árfór(lót kö\,ct(jcn a rnurrlraterii]ct őrzésc sajár ]ri;ltsógóre \'1rllalkozr'l
fcl.rdata ,\ rárol1l hcllekcn tároh (ópíilcrben r.tgr, épulctcn l<ir iil) lcralott ;rIrvqelt
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\'állrlkozrjt tertreli a ragorrllgi, vlanrint az cscdeges epr ét) káresernónlekból fakadó
íclclósség.

5,9, \'áIlalkoztjnak a munka\-é{izés §orán á b.)ntással tagt caéb porraljátó munllanű\-elctckné]
a lnunkatcrülcttel szolnszédos ópítménl,rószekct ideiglerres jellcgge! lc kcll tálasztania.

5,10. VáIla]koz<i ,r munkayógzós sofáí keletkczett törhclékct, huüadékot ós egvéb boniásj
an\lasot 7'tt rag), záthatórá tehetó konténeíbc trrtozik iisszegúiteni és kirtelcs
gondoskodni anrrak fr>lt amatos clszáütásárrll.

5.11, \'á]lalkozó kijtcles a szerzódés teljesitésót akadáI1,ozó r.alanrennl,i ki]liilménl,ról a

\lcgrendcltit haladókmlanul írásban értcsíteru ós eg,bcn lehetósóge .zerrnr .alát
lratáskörbcn eljárni aztllr elhárírására.

5.12. \'állalkozó rninden kiidlrnérrlck közixt és kizárólagosan felelós a tcliesitésben
kózreműk<idcj személvck teljesitóséért a i\íc,grendelór eI és ralam€nfii illctéke§ hát(;sá&Fl

5.1_3, \'állalkozó kizáróIagosan felelós a teliesítéshez általa rgén.tbc tett szemólvek @eieérne az
alrállalkoz<ikat is) lr€léniai és biztonsági, munka és balesenédelrni valamrnt
egészségvédelmi feltótcleirrek minden eszkózzel r,aló biztosításáért, valamint a ]ratá\,os

irlgpzabáll,rlk által mc,glraátozon lrigiéniai és biztonság szabá)l,tlk áIta]uk l,aló betattásáért,

5.1'l, \'á[alko7ónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerz6dés tárgyát képező munka
végzésélrcz szükséges anyagolr, eszközök, felszcrelósclr elhelyczését, szállítását, tÁtolását.

:\mennliben a mcgícleló úrolás az épífé§i területcn belúl nem oldható meg, \{egrcndeló
egy€ztc!és utáír, külön megállapodás alapián (feltér,e, hogt, az rnindkót fél számáta
elfogdhatr'l) biztosítja a megíelcló reóletct.

5.15. \'állalkoz<i biztosír|a annak lchctóséget, hog, az eltakaásra kcrűló munkatészck takarása,
valamint cgvéb, Ntcgíendeló által elóre meghatátozort munkAfázisok clvégzése clótt,1
(né5) munkanappal órtesíti Nlcglendelót, ho5 annnk képviselr3jc, illewc műszaki cllerrótc
idóben rnegjelcnhessen, és a munkálatokat cllcnórizhesse. Áz órtcsítésró] szó]ó
clokumentum az épittísi napló mclléklerét kell, hogt,képczze, ,\mennlibcn \'ál|a|kozó ezt
clrnulasztja, NIegrendclónek jogában áü az adott munkaté§z lI]cNc 2 munkalész tnknrásáúak
visszabontatása VáIlalkozóval, cllerrórzós céliából, l\z cbbó] crcdő kölrsógek Vállalkozót
tcrhelik és erre való lri,i?tkozás§al nem élhct a lratárid6 módositására l,onatkozó igónnvel-

5.16, Vállalkoz<! 
^ 

saiát munlrater-ülctón beliil, valamint az anl,agszáIlitás ún,oflalán, k^,ábbá
laiamennli, 

^ 
munl(a\,égzés vagl,saját dtllgozói tcvékenl,ségér,el összcfiiggósbcn ótintctt

tciilcten, tcóletekeo baleset, rnunka , túz és egészsógédelmi felelóssóg4el tartozik.

5.17, \'á alko7(; kötelcs í saját dolgoz(')inak mcgtattot. bAlcset , mlrnlta , tóz ós cgészsóp1 é delrni
oktatásról kószült icpl,zókönlrck e9 másrllati példánfát átadni }íegtcnttclónck.

5.18, \'álallrozó lrótelcs Níegrcndeló, illetve a megbízásábril eljáró munkaródcln és tűzvórlclni
nrcgbízon jtlgszabálvban mcgalaPozott ut^$itásait vógrehajtarri, .\nlennyibcn ezt ncm lra|tja

vége, úgl Ilegrendclrinek jcga lan a mrrnkar-édelrrri hiánlosságtlkat \'állalkozó ki;ltséeétc
megszűotctni,
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5.19, l\z illetékes rneg_r,ei kormánlhilatal munkavédelni és fuunkaiill i szakigazg:rtasi szene
cscdegescn jogutód szen,e - cseú vizsgálatának határozatait \'állalkozó kótelcs saját
lratásköréllcn r.égrchairaru, -{ hil,atal vizsgáletától á \rállalkozó 

^ 
fudomá§§7cr7ést kijvetőefl

kijteles hlladéktalanul értesítcni Nlegfcndclót. Rcncllrirüü esctben Vál]alkozó kőtclességc
tclefonon azonnal ielczni a rizsg;ilat ténvót trtegtendcló képrisclóiénck.

5.20, VállalLozó teljcs körű kártérítósi felelóssóggel taítozü Níegrcndeló\,el szcrnben az á]tala

1;óm be lctt dolgozr]k és alr.álialkozók iltal a rrrunkal,égzés soán a rnunkarégzéskor r,ag
azzal összcfüggésbe hozlratóan, Ntc,grendc|ónck okozon kátokótt, beleérn,e a nem va5n,oni
káIt is.

5.21. \'állalkozó saját köhségéte kötcles a szabr,án1,ossági felillvizsgálati eliárás és a ttin énl,es
el<jírásoknak meglelcl6 vizsgálatok (cllenótzések, mérések, villamos bizronsági stb.)
lcfolytatására. Á jclen pontbxfl íijgzített kötelezett§óg kite!ed a beépített betendezósekkel
kapcsolatos szúkséges ellcn6rzó mérésck elr.égzésére is. \rállalkozó a visgálatok
ctedmént,eit irásban, a saját költségórc beszctzett szakhat<isági állásfoglalávlkat /
engedélyekct eredeu példányban adja át Níegtendelónek,

5.22. ,\ kivitelezós egeszc alrn a \'állalkozónak a hatáiy,os jogszabál1,ok elóí{sai szerinti építési
naplór (, n {.ábblakbxn: EDítési Naptó) kcll vezetni. ,{z escti beieglzésckról (nem a napi
rrrunkavégzósre voflatkozó bejegyzések) Vállalkozó kőtelcs flrxon valy €-mrrlben
Nlegrendclót tájékoztatni a be jegvzést kövctóen haladéktalanul.

5-23, Vállalkozó, a munkák megkezclése elótt, a munkaterülerer ópítési naplóbejeglzés urlan
Nícgrendcló képviselójétóI átveszi kir.itclezési nrunkákra aikalrnas ftunkxrenilcikéDt.
\'állallrozó kőteles a munkáját úgv végezni, hogr a mdér,ó szetkczeteknck, beépitett
anyagoknak és a kiépit€tt kőfn}ezetnek a ielen szepódés tárgyár,al ncm érirrten részeit,

elemeit rnegówja és az<;kban scmmifélc kárt nc okozzon.

5.24. ,\ munkálatokhoz szükséges és r hatátlos jogzabálvok szerint a Vállalkozó tcvékcnl,ségi
kórébe tartozó engedólyek megszecése VáIlalkozó feladata és költsége. llelek rögzítik, hogy
a szúkségcs crrgedélyek meg§zezésében együttrnúltödnek, cgymást scgitik- Váll^lkozó
feladata a munMlatok elr,égzéséhez szükségcs és a hatál1,os jogszabályok szerint a

tetékenlsógi körébc rendelt iclenté§i köt€le7enségck te)iesitése az érintett hat(isá!]ok,

szenezetek.l. .zemilrek rrinliba

5.25. \'á[alkozó a kilrtclczés folyamán csak N[agyatországon honosított é§ minósitctt
technológiákat alkalmazhat, és anyagokat ópíüet bc,

5.2ó. l\ Vállalk<lzó kóteles a ielen szerzódós szerinti tc]'esítés bi7tosítékalrónt a teljcs nettó
vállalkoz<ii díj 5 (ót) o"án^k megíclcl6 bankgaranc.ia s7ok]áltatása legkósólrb a

szetódéskótésLor,
5,26.1, mclinck én órrvességi rcleie 1egalább a szerzridés szerinti teljesitósi lutáridót lrör,etó

ó(). napig tart|
5,26-2. mcl! a szcrz<idés ncm szetzódósszcrű rclicsirése miátt fclrncrir16 megrcndetói

kötbér és kár,igényclr biztosításárl szolgál;
5.26,3. mc]l a jótáUási bankgarancil határ,iclóben vlló szolgiltatásának clrnulasztása csctén

igfu\b€ rehctó azzal, lropl,a lehí\,ort összeg a iótáIlási idószak alatt ó\adékkénr
sz()lgá] a n}ert€s aiánl"ttc\,ó iótá ási kót€lezcltségénck ncnr lngr nem
s2ctzódóss7crű teljesitóse rrriatt felmcniló ajárrlarkérói igénr,ck llizttlsrr.isar:r

/,L, 
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6. Megreodelő iogai é§ kötelezettségel

6.1. Níegtcndelcí jogosult atta, hogr indokolt csctben a \'á alkozótó1 cgl,es szcrnélveknek a
cseróiót lagl a munkatcrületról raki lisszatrlnásár kólc,

6.2. Níegtcndeló a VÁ]lalkozó dolgozói részórc a teljesítósi telephell,cn csak r,ószlegesen a

lendelkczésIe állt! lrely fugg,érri,ébcn tudjrr biztosítani a szetződós úrgyát képczó munka
végzóséhez szűkségcs anl,agok, eszkóz<ik, felszerelósek elhelvezését. ,\z crre szolgálti
teriiictekct a szerz<idés megkótését kór,etri bciárás során ielóL ki közi;§elr Ntegrendeló ós

\'állalkozó képr.iscló je,

6.3. Ntegrerrdcló kötclczettségct vállal ana, ho6 a munkar-égzés id<jtartamára tliztosítja a
\lállalkozó dolgtlzóinak gl alogosan az épitósi hellszíntc tiirtónó akarlálvtalan és biztonságos
beiutását,

(t.4. i\{egrendctó biztosítja, hogl,a Nlegrcndeló általelórc rncglratározott rnunkarészek beépítésc
el6n r Vállalkozri clózetes (calább 4 [nég1l munkanappal clótte iórténó) értesitésc alapján

a szükséges ellent;rzés elvégzésétc illerékcs kép\.isclóje idóben mcgjelenien. N,Iegrendeló a

munkák megfeleJó rninóségű elvégzését műszaki ellerrót igénybe r,ótele útján eüenórzí.

6-5-

6.6.

Nlegrendel6 igénl csetén a tcn,ezói műT,ezctést a tcnezó bevonásá\,al bi7tosítia, köItségci

vállalkozót terhcük,

N{cgrendeló a kivrtetezés sotán Vál]alkozti Észére a mcglévó tcndszeréfl keíesztiil viz es

áramcsadakozásokat biztosít, \'á[alkozó kirltségére mérót szereltet fei, és az encrgia iJlen,c

lizf,,9 aszrá*r kiszáml_ázza Vallalloz^ íelc,

Á Nlcgrcndelónclr l,ag.v nregbiz(,ttjának jogában áll rnegvizsgálni l Vállalkozó által beépíteri
lóvánt vagy a teljcsités során már bcépírctt anyagolrat és berendczési táíRákat, hog/ azok
megíclelnek c a szetzódésben foglalt feltótclcknek, t,l tizsgáIarok clvégezhetók száIlítás e|6n

a $,áttó telephelrén és/vagt,a szállítás után az anlr^g beépítési helvén, i enc mndkét
alkalonrmal is. .\mcrrnyibcn a me§,izsgált rermékek bátmely szcrrrpontból ncrn felelnek

mcg a jogszabáJlllkban és/vap1, a közbeszcrzés; dokutncntumoklxn, iiletóleg a ren,ekben
meghatározott kóyetelrnén!,cknck, ú9 a tríegrendeló azok beépitését mcgtilthaqr, n

bcépírett vagl leszáütott rcrmékekct visszaurasíthatja, és a Vál]alkozó ki;teles

télítósmentescn vngy kicserólni a visszautasított temlÓlicket, vagv megtenni A szükséges

módositásokat, lrogv a temlékck megfcleljcnck a mcghatárr)zott fcltételeknek. \'á]],]koz(i

kötctes a termék bcapítése clórr 
^nnak 

rninósé$t igazoló dokumcnrumait \íegrcndeJónek
cló2ctescn át^dni,

6.,l.

(l.í]. i\íe,arcndclónek j<lgában ál1 a vÁllalkozási mulLáIatok folyamán szalrszerú rcnclelkezéseket

és utasiuisokat adni a \'állalkozó részóre. valemint dóntésekct lrozni a \'áIllrlkozási

Szcfzódésbcn rögzitert munkák ronatkozásában- \z illcn utasításokat, döntéscket Felek az

Építési Naplóban rögzítik,

6.9. NícArendeló rnegl)izottja a szcrzócté, t<l]esirc.c \oran ],, I]pltc$ NiPI, adatal a]aPián kötclcs
ellcn6rizni, hogr a teliesítésbcrr a libt. l3tt, § ában frlgla]taknak rnegfeleló alr,áIlallozó lz
elóírt méftékben ves7 részt.
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6.10. Nlcgfendeló jogosult \'á alkoxjnxk a iclen szctzódósbcn r,állalt leladatai ellátásár,al

kapcsolatos tevókcnvsóget, ktilönósen a szecódés tcljesitésótc \-onatkó?ó, á Klrt,-hcn
meghaár<lzott szal:állok teljcsúlését ónállóan va$ képtiselójc róvén ellcnódzni ollan
módon, ho!l, \'állalkozó teljesítését Níegrcndcló ez iránlri ter,ókenlsége ne akadályo7Zx,

Nem nrinósúl az ellerr<lrzési iog glakodása akadáJ1,oz<irrak, ha a közpénzekkel vaió íelclós
gazdáIkodás elr.ónek szetzódés tcljcsitése során r.eló érvénvesitósc céljábril történik (Iibt.
1.t2, §),

ó,11, Nícgtcndeló íelhívii n ilgrclnret atta, ltr:g a libt, ]42, \ (,l) bekezclóse alrpján a

Iiözbeszclzósi fIartlság is jogtlsult a szerzridós teljesítósórc regl nótlositásím ronatktlzó
Iol <tclmcnlel, tcltcsule(l,,llcn,irrzni,

7. Iiányítás, kooídináció, kapcsolattartás

A \'állalkozó által mcgbízott Felelós \Iűszaki Yczetó a r,ál]alkozási munkálatok
vonatkozásáben teljcs felelóssógg€l ját el ós nyrlatktlzik. Kötclessége, hogv a helr.zinen
telics köúen cglünn, úkódjón a N,tegrendclti képvisekijóvel,

I"elek az Építési Naplóban rögátett idópontokban, legaübb hcti e1','r,alkalommal
kooperÁciíx értekc7l€tet tartanak, mclyról jegyzókönlwet vesznek fel. Á kooperácitis
éftekezlctte mindlrét fél meghívhaEa saját szcrzódcitt partnercit: száütókat, tellrezól(ct,
szakértóket. Árncnlryiben bármillen ollan esemérrl,metül fel, melv a kooperaciós
megbcszélés idóptlntját befolrásolia, anól az éfintettcknek le€plább 36 (harminchat) ótávat
az órrekezlet e]ón informáLriuk kell egmást és más idópontban kell megegr,czniük,

A szcrz<ídésben f<lglakak teljesitésér,et kapcsolatban a Níegrendcló és \'áilalkozó megiclóü
a kivitelczésscl kapcs<llatos ioghatályos nt,ilatkozat mcgtételére iogosult személ}"eket,

Megtendető kapcsolattáftá§ta iogosult megbízottiá:
Név: Kovács György
Cim: 1117 Budapcst, Fehén,ári út 70.

i.l.

;.2.

1.3.

l tlefrlt: + ]ó.]05,1()|J{ llJ |,:s:+ jó] 2090:lí)4

Megtendelő telicsitésig2zolá§ kiadá§áía iogosult megbizottia:
Nér-: Puhr Adám
Cím: l ] 17 BudaPcst, Fehérvári út 70,
'l'elefon:+3(l]209(),l()() l;ar: +36l2090.10.+

Megtendelő míiszaki ellenőrc:
].Yé\.: Sipos Getgely
Cífi: 1] ó2 BudaPest, I)iófa u. 25,
\'.\ il\. intartási számal t) 1 ..+87()

Jo8osuli§i8a: ]\tF--l1-1-IíÉK 1)l 0,+870

NL!l 3{)ó660775
'l'elcfl]n: ()ó 10/911-|193 l,ax:

vállalkou ó kapcsotattartásra iogosult meBbízottia:
Név: Sánta Imre
Cím: 212() DuDxkcszj, Nnto,]a ], u, 59-
'| clcíon: (ltr j0/j l-_5051 í,,lr:

#_,,, ,/ t*
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1.1.

l5

Vállalkozó felelős műszaIü vezctőie;
NÁ- Pu§kás István Zoltán
(-im: 2l9.1 -Iuía,.l(',zsef 

.\ riila u, l(),

Nt! szárn: 69.+ó3022,+

Nülr,ántartási sz;lm: 1 ]-65]73

.|ogosultság: II\'-t]P/_\,1 3-65]7]
'felefonl ()6 20l3],l .]00,1 l;ax:

Fenti személyck jogosultsáee a szcrzódés módositására, rncgszúnrctéséte ncrn re9e<1 ki (e

körbcn kizárólag a Feick tönént,cs kópvisclói iogosultak eljátni), kivévc, ha a fenti
személl,ck cgr ben a Felek tőn-énl,es képliselói.

N{inden, a szerzódés kctctében a ]lelek áltál esmásDák küldirtt éíre§itósnek ított formában
(ajánlon lcvélben, tclefaxon, vagt, az épitési naplólran) kcll törtónnre. F-zcrr érresitósek
lratálya a cimzett áltaLi árvételkor, illen e neki róténó kózbesítésckor á bc, Postán való
kézbesítés esetón a kézbcsítés rnc€iöíténnck minósilLl a kózbesítós rnegkisérlóse rrap;án
akkor is, ha a küldcménr- ,,címzett ismcre en", ,,elkö|tiizőtt", ,,a cím clógtelen" tag1,
lrasonló megjcglzéssel érkezik vissza; illctve a másodtk kézbesítós megkisórlése n.rp;án
akkor is, ha a küldemény ,,nem kcíeste" iclzéssc) érkezik r.issza. Az elektronikus úton
töténó ler.elezós nem elft;gadott, kn éve az elektronilrus éPítési naPlót,

8. Műszaki átadás-átvétel, teliesité§igazolás

8.1. \ícgrendeló a műszaki átadás áBétcl és telje§ítés igazolás vonatkozásában a Kbt, 135. §
rcndelkezósi szerint iár el,

8.2, ;\ vál]alkozási munkák tekintetébcn a vegtcliesítéstc voriatkozó jegyzókönF,ct kelt f€lv€nni-
r\ műszaki átadás,átvétel és a teljesítésrgazolás tényét rógzítenl k€ll 

^2 
Epítósi N^plóbán is.

8.3, Á teliesítés befciezettnck teklntcndó a vé5ó múszaki átadás-átvétclt igazoió iegzrikönrl
aláitásáyal.

8..1. .\ műszaki átadás-á§,étciróI jegrzókönw készül. ir,íegrcndelónck lriánros r-ap1 hibás
tel)csités esctében jog,iban áll a múszaki átadás - áNótcli ie$76könt'r.bco a hiánt ok és/vag
hibák nre gszüntctésétc vonatko2óán p(lúntáíjdót mcgieló]ni. ]\ telicsitési hAtáddón
ttrlnt,úló pciüatári<ló mcgil|apitása ncm jclcntr líegrcrrdeló kötbérigónl,ról vak'l lemondását.
A Víllalkozó áhali tén\tcgcs ieljcsítós idóp(nrrja a szcrzódós szerintimaradéktalan telicsírés
idópontja azzal, ho9 az eredcti teljesítési lratáridón rúlnvúló póthatátidó idcjélc n
\'általkoZót ki;rbérfizetósi körclc2cttség tctheü.

8,5. i\ műszaki átadás án étcli icazókónlr. fch,étcléíe á \,'á1l2ll(ozó távrlllótében is sorke ilhet.
lra \'állalkozó cklzctes érrcsítés ellcnére ncrn ie|cnik meg áz eliáús(,n. Áz ígv fellcn és a
\-állllkozónak haladélaalanu] megkúldi)tt jegzókőny,vbcn rög7itett mcaálápítá§okn
\rá]lallrrlzónak 3 ftáton) munlranapon bcl n,ásban kell tcagálnia. Ennck e]ntrIasztása
csetén ílg\ kell tckinteni, hogl \'állalkozó clfogadja a jegl,ztikönllllcn foglakakar,

8.6. ,\ \'ál]alkozó a múszakj átadás-át!étel ós üzenlbc lrc\,czósi cliátás si]<ctcs lcbonr rllitása
órdekébcrr, kótcles a nrriszaki átadás án,érclhez szükségcs iratokat és okmárrlokat átadni
a Níegtentlcló rószóre.
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8,7,

i],t].

9,],

9,5,

r\ műszalri át:rdás - ánétcl sotálr a \/állaürozó által átadnndó rlatoL, okmány,ok a

kóvetkc2ók:
8,7,1- sikeres átadás csetén Nlegtendcló részérrll aláúr rrrűszakr átadás án,ótcli

icgl,zókönlr,.
lt.7.2. hiárrytalan áladási dokr,rrncntáció.
8.7,3. Nlcgrendeló részéról aláírt teIjesitósigazolris.
8-7.,l. sihertclen átar]ás esetén a hibákat, és azok kijavításánlk határidcjét tarrahrlazó

jcgvzókóll.,,

;\ szerzódés teljesítósénck feltételc a múszaki átadá§ - áh,ételi cljáás sikcrcs lezárása. .\
szerzódés tárgt,ával kapcsolatos kán-eszélr-r,iselés a munkák hiánv - és hibamentes átadás
ás.ételét igazoló jeFi,2ókónlw aláúását kiivctóen száll át a Vállalkozóló1 Nlegrendei<5rc,

9. Kötbéí, kíltédtés

A \/á]lalliozó késcdelrnes tclic§ítése esctén a \iállalkozóra a k&etkező szantciók alka]rnazandók:
késedclmi kótbér, mcghiúsulási kötbér ós a késedclemmel okozon kár megtérirésc.

9.1. l\rnennvibcn a Váüallrozó e]ínulasztje á szerzódésberr vállalt kijtclezettségcinek teljcsitését
r szerzór]ésben r,áIlalt haúridón beIüI, úg1 a lltegtendcló késcdelrni kötl:érre iogo§ult. A
kósectelrnes teliesítés csetén a kótbér métóke az erednrénr telenül eltelt tcl|csitési lratáridót
köveró minden késcdelrnescn eltelt nap után a teljcs netró r,,áIlalkozói dij 0,5 "/",a. de

mindösszesen 1egfeljcbb a teljes nenó vállalkozói űj 20 (húsz) %, a, Váltal]<lztj a késedclnes
teliesirésból faladó, a fizetendó kötbór méftékét mcghaladó kár összc,get is kőteles
i\tcgrendclónek megtéritefu a kósed€lrni kötbéren felül,

9.2- A \rá alkclzó a teljc§ítési hatándót 30 (harminc) nappal mcglraladó késedelme esctén
rtcgrendcl6 iogosult elállrri a szerz6tlést6|- Ebbcn a7 esetbcn \'állalkozó a kósedelmi
kötbéren fclül meghiúsutási kótbér fizetésérc is kötclcs. Á mcghiúsulási kótbér mértóke a
teljes ncttó r.áLlalkrlzói díj 20 (}úsz) %-a, N{egtcndeló a kötbérck összcgét meghaladó
ósszeg! kárát is én,ónycsídreti a \'áilalkozóval szemben.

9-3- Amcnny,iben N,íegrendeló a \/átlalkoz<]nak fekóható okból (ásd: szerzódéstól r,aló elállás
10.3. Potlt szenntj esetei) eIáIJ a szerzór]óstól, a \tállnlkozó mcghiúsulís] kötbéít kiiteles
Frzetni. l\ meghiúsulási kötbér mértéke a tclies Dettó r.áIJalkozói díj 20 (rírsz) "1,-a. Á
l\Iegrendcló a kötbór összegct meghala<iri iisszegri káIát is én,ón!,esítheti n \'állalkozrx,al

l\mennl,ibcn a szcrzódés teljesítése során bárrniktlt a VáIlalkozó (vagl,alrállalk<lzója)
számára rllyan ki;úlmén!,áll cló, amell akadál1,<lzza az idóbcn törrénó tcliesíté§t. ug\ a

Váltalkozónak haladéktalanrrl órtcsítenie kcll fuásban a Nlcgrentlclót a kósedelem tént,éróI,

alrnak r.átlrat<':l elhúzíldásáról és okait<il, r,alamint ósszerű póthatáidót kell tűznic a

tcljesítésrc,

A szerzódós szetinti váüalkozás tcljesítésc sotán \'áIlalkozó elr'jtt ismert az a kirfűlmén),,
bti6, a Nlcgrendeló ter,ékcnr,ségének cl]átásában i szctzódós tágl,át képező munkák
késedc|rncs tcliesitésc súllos fennakadásrlkat é5 károkat okozhat, ezért \'á alia, h(,E^ a

szetzódós tcljesírésc solán í()kozott gondossággal iát el, ós mindent megt€s7 annak
étdckébcrr, lro9 hatátidóbcn teljesítserr,

1"(
' '. 
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10. A szctződés megszüntetése, elállás a szeíződéstől

l0.1. :\ szerzódós cQloldalú rnegszüntctésére a jo€§zabáhon xlapuki elállási itlgon nilmcnóen
- csak súlyrls szerzódósszegés csctében lan lehetósóg a jelen szcLzódésbcn meghatátozonak
szcrint. Áz clállásra olrot adó tón],Iól elózctesen a másik fclct írásban fel kell hívni és a

illgcltenes rnagatartás nregszulltctésae hatátidót lrcl] rűzni, Á je]en szerzt]déstó] történó
cgr oldalú clállás eselón az arra okot adó fél kőteles rnegtérítcni a másik félnek az ebból
ercdó teljes kárát,

10,2. l\ \.állalkozó azonnali hatáll1,al jogosult a szerzódést6l elállni, ha
l().2.'l. Níegíendeló a ielen szerzódésben vállalt kiitclczettségcit írásbcli felszóütásra, a

felszólitásbarr rr' egjelőlt határidóte sem teljesiti,
1 0,2.2. N,tcgtendeló \'állalkozó fuásbeli fig elneztetése ellcnéíc szakszetútlcn utasitást ad,
1(),2.3. Á fizetés teljcsítése a l\legrendcló hibáiábóI, 30 (harmtnc) nápot mcghaladó

késedclmet szenr.ed,

10.3. .\ lrtegrcndeló a7oonali hatálllal io!í]sult a szerzódéstóI eüItni, ha
10,3,1. \'állalkozó nem szolgáltatia az 5,2ó, pont s7ennti tc|jesitési bankgarancüt a iclen

szerzódés aláírását kövctó 5 (öt) trapon belül,
l (),3.2. Vállálkozó a teljesítési véghatáridó vonatkozásában 3{) (harminc) napot rncglraladó

kósedelemlx esik.
10,3.3- \'állalkozó ellen csód- vap1 íelszámolási cljárás kezdeményeznek,
1(),3.,+, vá]hlkozó megszegi a ritoktarrási, ós/vagy adanédelmi kóteleettséget.
10,3.5. \rállalkozó tcljesítése várhatóan hrbás lesz Yag"l,a \'áilalkozó teíekenl,ségenck

eredmónye egl órtelnűcn károkozáshoz vezet,

10,4, Á Níegrendcló a szetzódést felnondhatja, r,agi - a Ptk,-ban foglaltak szedrrt
szerzódóstól elállhat, ha:

10,4.1, fcltétlenül szüksóges a szetzódés olyan lényeges módosítása, amcly esetébcn a Kbl
111, § alapiáű úi közb€szczési eljátást kcll lefolytatrri

10,4.2. a \'állaltozó nem bizttlsitia a Kbt. l38, § ban foglalrak bctartását, vag1 a \'állalkozó
szerzódó fél szemé|l,ében én,énycsen olvan iogutódlás kór-etkezcft bc, áme]í nem
felcl meg a l(bt, 139, §-ban foglaltaknak; r,ag1,

10.4.3, a2 F,L]N{SZ 258, cikkc alapján a kózbeszepés szabályainak megszegó§e miatt
kötclezettségszegési eljárás indutt rag1, az Flutópai Uruó Bíróságn az I:L']\íSZ 258.

cikkc alapján indíton eljátásban kimondta. hog1 zz liutóp.d Llnió jogából credó
valnmel}, kötelczettség tckintetébcn kötclezeit§égszegós tórtént, és a bit<iság által
mcgáltaPítort iogséítés miart a §zcrzódé§ Denr scmínis.

10,5, r\ N{egícncleló köteles a szeízóclóst felínondani, vagy a Ptk,-ban foghltak szerint - attó1

clálhi, ha a szetzódés n)cgköté§ót követócn iut tud()nrására, ho$ a \rállalkozó tekintetébcíl
a kirzbeszcrzési eliárás sotrln kizátó ok állt fenrr, és ezórt kr kellett rolrra zámi a

közbeszerzési cliáúsból.

10.(l. l\ Kbt. l43, § (3) bek€zdé§énck eleget tér.e N{cglendcl6 jogosLrlt és cgt,ben kliteles a

szetzódést fclínondani - ha szüks{ps olran határidóvcl, am§lr lehekj\,é reszi, hogr a

§zelzódóssel éintett fcladata ellátísától gondoskr-,dni tudjon -, ha

1().6,1. a nveítes ajánlattevóbcn (a Vállnlkozó tátsaságban) kiizvetetlcn vag).- ki;Zvetleíiil
25"n ot meghaládó tulajdoni rószcsedóst szcrcz ralamclr ollan jogi szernélt vag!u _,,( , _),<- / rv-



szcnrél\,§§ iogá szeftlli iogkópcs szen,ezet, amel\ tckintctóben fcnnÁ n l\br. ó2. §
(1) bekczdés k) pont kb) a$ontjálrrrn meglratÁrozott fcltéicl;

l0.ó.2, a nyettcs ajánlanevó (a \'álla|kozó társaság) kiizr-etctten r-agr köz\etlcnúl 2500 ot
mcghaladó tulaidoni részcscdóst §zercz vahrnclv olvan jogi szenróli.bcn vag1
szcrnéllcs jog szetint jogképcs szen-ezctben, amel\ tekiíltctóben fenná|la Kbt. ó2,
§ (1) bekczdés k) pont kb) alpontjában nreghatámzott fcltétel.

](],7, szcr2ódéS!í5] r.alti elállás esetén a l,elek€t clszÁnolási kötelczertség terhcü. ,\nrcnnl,iben
\{cgrcndeki \'áIlnlkoz<i szerzódésszcgésérc tórtónó hi\.atkozással áll cI a szerzódéstól, úgl
Váüalkozó a fl},Liitott szolgáltatás ellcnétékét csak a joga]ap nélkiili gazdagod:ls szabl\ar
alapián kórhcti.

10.8. A Fcl€k áltnl gyakorolt cüIlisi 1og nenr érinti a kártéitési igén,v én érrvesítósérc r.onatkozó
jog gvakorlásának lehctóségét,

11, Jótá[ás

11.1, Yállalkozó a2 általa elvégzett munkákt^ a2 át^dág-áBrételi jegyzőkön!.v lezárásárrak
dátumától számiwa 60 (h.tven) hónaP telies köíú ióálást vált.l.

11,2. :\ Níegtendeló kóteles haladóktalanui értesiteni a \Iáliatkozót írá§b^n a iótáltási idó soán
feLnedló bármilvcn jótátlási/szavatossági igénytól.

11,3, Á j&áUási idótartam alatt a hibajclentést köverri 48 (neglr.cnnvolc) órán belül \ráUaikozó
r.agr megbizottja kótelcs a jarítást térító§metrlescn megkczdeni, vagy a Jribás ternréket
kicserélni.

l1,'1. Ámennyilren \'állalkozó az éncsitést kör.etócn trem tcliesíti kötelezcttségerr, úg1 a
Níegrendelő eljárhat a lriba kijavitása étdekében a Vállalkozó ltockázatáta ós kőltségére,

1 1,5. Á termók kicsetólése a jótáIlási idótatamot meglrosszabbítjl,

l1-ó. Áz átádás átwétcl után Vállnlkozót a hatályrls jogszabályokbln tögzilett szavatossági
kótelczcttség terhelr,

l l,7. Ábban az csctben, ha \'állalkozó hibásán, .i.€1, nem l. min6sógi osztál!, szerint teliesít és a
hiányosságokat a Nleglendeló írás<ls felsz<llítása cllenérc nem jar,ítja ki megfelcló
rninóségbcn és idóbcn, N{egtcrrdek5nck jogában ál] rnás l-állalkozóvál 2 hibákat kiia\,íttatti
és ennek tcljes kii]tségét Vállalkozrira hárítani,

11,8, Felek a jiltáIlási idó leiÁrtakor utó fclülr.izsg,álattx tartanak, ahol a kivitetczósi munkákat és
a beépítctt anvagokat ellcnórzik, és clkészíuk a gararrciáüs bejátás jeglzőkönr.r.ót, arrelvben
foglalt hibákat a \'állalkozó l5 (tlzcnijt) napon beltil köteles saiát költségón kijavitani,

11.9. ,\ \'állalkozó a jelen szerz<idés szctinú jótállási kötc|czettségck biztosítékakónt a
rartalóLk€íet nélkül Száhitott ncttó vállalko7óidij 5%,ának nregfelcló bnfikgx$nciát kijteles
lcgkésóbb n teliesitési bankgarancia leiáratakor a \{egtcndeló rerrdclkezésérc bocsátani,
11.9.1. mclynek órvényességi ideic lcgalább 

^ 

jótállási idószak lejáratát kó\,ctó ó(), naPig tart;
1].9,2. a ntenes aiániatte\ó jótállási kixclczettségenek ncm \.ng\i flem szerzódésszcrű

teljcsítése miatt feImeniló ajánlatlrérói igónyek biztositására szolgril.
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12, vis Maior

121 ,\ Vál]r]kozó nem szankcionálható kötbérrcl lagl a szerzódósszegésic alapított elállással,
t()\.ábbá ncrn súitlrató káttótítéssel, Afienn\.it]en a késede]rncs teljesítcse vis rnrjor
crednréot,c,

12,2..\jclcnpontértelrnczéseszempontjábóla"vrsmai<lt"olvanesetcktevonatkozi}.mclvegr,ik
fóI érdekkt)tóbe sern tartozó, elhátítlratadan krilsó okbtil köl.etkczilr be. Il,vcn csetekl sztrájk,
háboru lagr, forradal<xn, nizcsct, árvíz, ián,árr1,, karantén korlátozások ós szállítási crnlrargó.

12,3, \'rs majorta l Vállallrozó csak akkor hrl,:rtkozhar. h:r l1inlc,rt levétben. l'.pitési Naplóban
éttesíti a ,\legrendclót a r.is major tfuyétól, okától és r.a]ószínú idrjtartamáró], Árrrerrnviben
a i\tegendeló egt,ób iránr.rr írásos utasítjst rrenr ad, a \/állalkoz<inak ro.,ább kell teljesítcnie
szer7ódés€s kötelezcttsógeit, amennl.iben az ésszerűerr lehctséges, és meg kell keresnie
minden éssz€ó altcnutív mód(,t a teliesítésle, me\,ct a vis maiot esete nem gátol,

12,4, A szerzódésben ft5lalt határidók a lis maior i<lótarramával meghö§§?ahhdán.].
r\mennyiben a r.is majol idótartama mcghaladja a 30 Qlarminc) napot, a Ntegrendclónek

iogában áll a szerzódós nem telicsiten részótól elállru a háttán1,os )ogkövetkezmények nélkül
otv módon, hog1 a Vállalkozóhoz cffól érte§itést küld. Ebben a2 €setben a \'állalkozót nern
terheL korbérfi zerésr kotelczensóg.

12,5, Vis n-raiotra N,íegtendeió abban az csetbcn hivatkozl'at, lra a szeződós úesó részének
teliesitésc olt,an akadál1,okba ütkiizik, mcllck gátolják \'állalkozó szerzódéscs teliesítósét.

13. Egyéb feltételek:

13,1, A Kbt. 13ó, § (2) bckezdése szcrint a külíöldi adóilletóségi nyeltes 
^iánlatte,i,ó 

kötel€s a

szelzódóshez arra r.tlnatkozti meghatalmazást csatolni, hogy az illctósége szerinti
adóhatóságtól a magl,ar adóhatóság kijzr.edenül beszerez]ret a nl,ertcs ajánlatter,óre

§oíatkozó adatokat a7 országok közöni iogsegeh, igcnl,bevére|c nélkül,

13,2, A jclen szctzódésbcn nem szabályozott kérdésekbcn, vagv iáttaLmi ellenüIondás csctén
c|sósotban a szerzódés Lirsában lefoh,tátott közbeszetzési eliárást meginditó felhír,ásában
foglaltak, másodsorlxn a ki;zbeszetzési eliátás Iiözbcszerzési dokumcorumaiban íoglaltak
a métékadóak,

13.3, ,\ Nlegrendeló nvilatkrlzi\ lrog1 aKbt. 133, § (1)bekczdését fifl,elembe lette közbes7crzési
cliálás eltikészítésc sotán,

13.4. ,\ \rál]alk<lzó a Nícjlendelő clózetes ításos bozzálárttlása rrélkül az cljátás íolvarnán
rudomására iutott informáci<ikat krzárólag a szerzódós teliesítésérc használhatJá fel.

13,5, Á szctzódés fe]tótcleire vonatkozóarr N{agrarotszág P()lgári Tö§rénykön\vc éS

Nlag_r,atclrszág hat,ál1,<ls jogszabáltai az itánladók.

13,6, Jelcn szcrz6dés mticlrrsítására kizárólag a l{bt- elóírásai szerint lchetséges,

/.,

'_u /,x



13,7, l.i,sctieges |rl5n itáikat a l,elek igl,ekeznek cglcztetó táí$,alások lí€retébcD rcndczni, a2onbán
ha ez nem lczetrre ercdmérrlrc, ú9,iog\,irájuk ellríá|ása tckintetébcn aláretik magukar a

plllgáti pcrtcndtattásrril szóIó 1952. él,i ITL tön,én1 szetint illerékes bírtiság eljárásának,

Iclerr szcrzódés 4 clcdeti péI<lánvban kószűlt.
,\ jelen szcrzódésr a Ilelek cltrlvasták, ónelmeziók, és Inint akaratukkal mindcnbcn egl,czót ífták
aIá.

I.,elt: Buclapest,20ló, ér,szeptcmber hti 13, nap

Képtiscü: Sánrn lmre Gábtlr űgtlczctri
v rillalkoz t'

illllH:;,,;,.*,u,*:
Il17 B,Jdapest, Fehervári irt 78
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