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PREAMBULUM

A Megrendeló ajánlatkérőként, a kőzbeszetzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) Hatmadik űsz, 715. § (1) bekezdés szerinu nyílt kőzbeszerzéd, eliátást
bonyolított le ,,Duna Bizottság budapesti Székház (1068 Budapest, Benczút u. 25.) szám alatti
épiilet fiítési tendszer rekonstrukcióia és kapcsolódó tertiúetek felú|ítási munkái" tátgyábat
Y állalkoző a közbeszetzési eljárás nyertes aiánlattevőie.

Á szerzódéses munkák tészletes műszaki tanalnát a táígyban lefolytatott közbeszetzési e|jáást
megindító felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak a taralma (adott esetben: a helyszírrr
bejárás során tap^szt^ltak), az ajánJarkétő által az a,lánlattételi szakaszban adott kiegészít6
információk, és a Yál7alkoző álta| ezek alzpján benyúi tott alánlata |ntÁtozzák meg.

Jelen szeződés az ajánlattéte|ll felhívás, a kózbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes
ajánlattevó (Vállalkozó) aján7ata a|aplán kerii{t megkötéste. Á Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget
téve Felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok a 1elel szetződ,és elválaszthatadan, szeíves
tószét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényúek (azok ftztkat értelemben ielen szetződéshez
nem kerülnek csatolásta).
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1. A szeződés tátgya:

Megrendeló megtendeü, Vál]alkozó elvállalja a 1068 Budapest, Benczúí u. 25. szám alatti
köztgazgatási címen lévő Duna Bizottság budapesti Széld:Láz fűtési rendszet
íekonstfukcióia és kapcsolódó területek felúiítási munkíi I. minőségi osztál}öan történó
kivitelezését, a kivitelezés tátgyában lefolytatott közbeszetzési eljátás során az átadott kiviteü
tervdokumentációban és kóltségvetésben, valamint a Vállalkozó mint nyettes ajánJattevóként
szetződő Íél által a kózbeszetzési eliátásban benl,ujtott - és Megtendeló által elfogadott ,
aján|at átazott kőltségvetésében foglalt tattalommal.

2. Yállalkozői díi

2.1. Megendeló a szerződés szerinti kivitelezés ellenértékét a Yál]akozőlak a munkák elvégzését
és a |eigzzo|t teljesítést követően fizeti meg. A jelen szerződés alapjál elvégzésre kerüló
munkálatokra vonatkoztatott összes válialkozói díj:

Nettó vállalkozói díj
Altalános fotgalmi adó mértéke

87.159,760 ,-Ft
2r.533,135 ,- Ft

2.2.A Megtendeló biztosí§a a vállakozői űj legfeljebb 5 ok-át eléó Lz^z í\ettó 4.357.988,- Ft
tartalékkerct felhasznáását, amelynek felhasználási feltételei:

Á tartalékketet Wátőlag a Megtendel6 ekendelése a|apján, a 322/2015. 6. 30.)
Kormánytendelet (továbbiakban: Kormánytendelet) 20. § (3) bekezdése szerint az építési
beruházás teljesítéshez, a tendeltetésszeó és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenéttékének elszámo!ásáta használható fel, az ajánlal időszakban elóte nem kalkulrálható
munkák elvégzéséte, tételes elszámolás szerint használható fel az átazott költségvetésben
megha!ározott űjak figyelembe vételével. Á tatalékketet kizátőlag az épitési beruházás
teljesítéséhez, a tendeltetésszetű és biztonságos has ználathoz szi7kséges munkák el]enértékének
e|számolására haszlálható fel, összhangban a Kormányrendelet 20. § (3) bekezdésében
foglaltak szednt. Továbbá a tartalékketet a szerződés teliesítése során szükségessé válő, a
Polgád Törr,énykón1,,vtől szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerrnti pótmunka
elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a Kormánytendelet 20. § (3) bekezdésben
foglaltaknak megfelel.

A tattalékketet felhasználásának a feltétele, hogy a Vállalkoző a közbeszetzési eljáús
dokumentumaiban előte nem látható munkák tekintetében a munkanem felmerriLlését
követően haladéktalanu| de legkésőbb 3 (három) munkanapon belü ielzi azt a Megíendelő
kapcsolattattója iu.ányába, és a munkanem elvégzésének szükségességét a kapcsolattattó
legkésóbb 5 (öt) munkanapon belü megvizsgálja, és annak elvégzését jőváhagyjz aYá]lakoző
ilrányába.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkoz ő álal elvégzett, de a Megtendelő részére nem jelrzett ésfvagy
a Megtendelő által 7óvá nem hagyott munkák ellenértékeként a tata]ékkeret nem használható
fel!
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2.3. Felek kijelentik, hogy a szetződés átúányárus elszámolásúnak minósül. A 2.1. pont szednu
vál]alkozői űj a befeiezési hatáddőte ptognosztizált bekeriiLlési kő|tség, Tattaknazzz a

tervekben, az ajánlanevőként szeíződő fél §állalkozó) ajáLnlatábatt benyíitott árazott
költségvetésben foglalt, a közbeszerzési eljátás közbeszetzési dokumentumokban szetepló
munkálatok teljes kórű megvalósításához, a teljes műszaki tartalom megvalósításához
elvégzendó kivitelezési munkák minden költségét és díját, beleértve a valamennyi szükséges
járulékos munkát és annak üjut, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos
valamennyi adót és díjat.

Yállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és mellékleteit áttanulínányozta,
az abban foglalt adatokat ismeri, megismeíte a közbeszerzési dokumentumok részeként
tendelkezéséte bocsátott kiviteü tervdokum entaciő t^fiÁmaL és az abban, valamint a
közbeszetzési eljátás sotán át^doít áí^zad^n kóltségvetésben foglalt munkálatok teljes körű
megvalósításáta vonatkozóan tette meg aiánllát, valamint hogy a többletmunka kockázatát
magára v )alja. A rendelkezésére bocsátott tervek és az átazat]ankőltségvetés alapján az építési
beruházást szerződésszerűen, tel)es körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifog,ástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, múszaki szabályoknak megfelelően készíti el.
Yál]zlkozó kijelenti, hogy l1ádaú átát az előzőek tudatában a7akitotta kr, teljes köden és
hiánytalanul vállalkozik a szezódés tárgyának a megvaiósítására, a szetzódés teljesítése sotán
felmerii{ő többletmunkákat külön tédtés nélkiiLl elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesíti,
mivel a váI]alkozási üj átzÁnyáton keriiit meghatározásra.

Felek kijelentik, hogy a többletmunka értéke nem elszámolható.

Felek értelmezésében pótmunkának minősül azon múszakilag szii{<séges munka, amely a
szetződ,és alaplát képező teljes közbeszerzési dokumentumokban nem szerepelt, de Lzokat 

^Megtendeló egyébként megrendeü. Többletmunkának minősül a tervben szeteplő, de a
költségvetésből hiányző mlnka, vagy a költségvetésben nem kel]ő mértékben megielenített
munka, amely nélkü a mú rendeltetésszerű használata alkalmas megvalósítása nem tóíténhet
meg.

3. Fizetési feltételek

Megtendeló a vállalkozói díjat a Kbt. 135. § ában és a322/2015. §.30.) I{orm. rcndelet 32/B.
§-ban foglalt előírások szerint a Yállakoző á|tal a szárr]a l<táűtásáta vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szeződésben foglalt
tendelkezéseknek megfeleló mellékletekkel ellátott és benyújtott szárria a|apján, árutalással
fizeti meg a YáI|akoző jelen szerződés elsó Iapján megadott banksz árnlájáta.

Y á]lalkoző az a|ábbi részszámlázásra jogosult:

a) 1,. észszár:lla: az épitési beruházás 20 o/o-ot meghaladó készütség esetén a nettó és
tartalékketet nélküü vállalkozói űj 20 oh-álzk megfelelő összegtól;

b) 2. részszám7a: az épitési beruházás 40 o/o ot meghaladó késziiLltség esetén a nettó és
tartalékkeret nélkiiü vállalkozói űj 20 o/o-álak megfelelő összegtől,

c) 3. tészszámla: az építési beruházás 60 o/o-ot meghaladó készii{tség esetén a nettó és
tattalékkeret nélküIi vállalkozói díj 20 o/o-álak megfelelő összegtől;
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5.3.

3.4.

d) 4. résszámla: az építési beruházás 80 %-ot meghaladó késziiltség esetén a nettó és

tatalékketet nélkü vállalkozói űj 20 o/o-álak rnegfeleló összegról;
.) 5. résszám]a (végszámla): az építési beruházás 100%-os készii{tségi fokának elétése, a

műszzÁ átadás áwéteh eljátás sikeres és eredményes lezátása, a szerződés szerinti
munkák maradéktaltn, }uba- és hiánymentes elvégzését igazoló teljesítésigazolás
Megendeló á\tab, |<tálr]itását követően, a nettó és tatalékketet nélküü vállalkozói díj
20 ok-ának megfeleló összegtől.

Á Váülkozó 30 (harminc) napos Frzetési ha táidőt tarta\maző számlák benyujtásáta iogosult.
Az ellenszolgáltatás kifizetéséte csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás l<láűtását követően kerülhet sot. Megrendeló a közt^ttozást :,rrut^tő

adőigazoás átaüsa, bemutatása vagy megküldése után a köztattozás ereiéig visszatania a

kifizetést

A)ánlatkétó biztosítja előleg igénylésének lehetőségét. AjánJattevó az tgérlye|t előleggel
köteles a végszámla benlijtásáig elszámolni. Áz előleg mértéke a legfeljebb a tatalékkeret
nélkiiü nettó vá|la|kozói ű1 5 oh-a. Az ajfularkérő u előIeg kifizetését nem köti biztosíték
nyőjtásához, de felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában
meghatátozott kiz átő okta.
Ámennyiben Yá]lalkoző az előleg krfizetését kéri, az előleget Megtendeló elő|egszámla
ellenében a 322/2015. §.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
legkésóbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belij], átutalással fizeú
meg, a Vállalkozó jelen szerzódés els6 oldalán megadott bankszámláláta. Á kifizetett előleg
összege a szám]rából kerül levonásta.

Amennyiben a Yáűakozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, ngy a 322/2015. §-.3O.)
korm. tendelet 32/A § alapján a Ptk. ó:130. § (1) (2) bekezdésétől eltéróen a következő
szabályok szerint keri.il sor az ellenétték kifizetésére:

3.5.1.amennlrben a szetződés megkötéséte közös aiánlattevőkkel kerül sot, úgy a
ajánlattevőként szetződő felek (,,Vállalkozók", továbbiakbart Yá|lakozőra vonatkozó
szabályok mindkét, közós ajánlattevőként szerződó vál]akozőta közósen értendőek)
legkésőbb a teljesítés elismerésének idópontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a

N{egrendelőnek, hogy kóziiLlük melyik mekkota összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;

3.5.2, a Yál7akozó legkésőbb a teljesítés elismerésének idópontjáig köteles nyilatJ<ozatot

tenni, hogy az á|tab a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkota ósszegre

iogosultak az el7elszolglltatásból, egyidejúleg felhívja az a|vál]akozőkat, hogy állítsák
ki ezen számláikat;

3.5.3.aYál]afkoző a teljesítés eüsmerését követően áütja ki számláját, a szám)ában tészletezve
az a|vál]a|kozój teljesítés, valamint u aiáriattevői teljesítés méttékét;

3.5.4.a 3.4.3. pont szefint a szárnlában feltüntetett alvál]akozói teljesítés ellenértékét a
Megrendel6 tizenöt napon belü átutalja aYá]]akozó úszéte1'

3.5.5.a Vállalkozó haladéktalanul kregyenüti az alvállakozók számt]alt, agy az alváIa,lkozóval
kötött szerzódésben foglaltak szeint az a|vállakozői di1 egy tészét isszatartla;

3.5.6.aYáIlalkozó átadja a 3.5,5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
3.5.7.a Yá]]alkoző álta1 benyújtott számlában megjelölt, íővállakozói teljesítés ellenértékét a

Megtendelő tizenöt napon beliil átutalia aYállakozó részérc;

3.5.
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3.5.8.ha a Yállakoző a 3.5.5. vzgy a 3.5.ó. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmandó tészét a Megtendelő őni, és az akkot illeti meg az
Vállalkozót, ha a Megrendeló részéte igazo|1a, hogy a 3.5.5. vagy a 3.5.6. pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt étdemló irattal igzzolja, bogy az alvállalkoző vzgy
szakember nem jogosult az ajánlanevő által a 3.5.6. pont szefint beielentett összegte
vagy annak egy részére.

3.6. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vállalkozó szánláján a kifizetett
összeg a Vállalkoző barkla áltd jováításra keriiLlt.

3.7. A számla mellékletei 322/2015, §.30.) Kormányrendelet elóírásai alapján benytrjtani
szÜkséges iratokon tril: a Megtendelő által a]Áittt teljesítésigazolás és az átadis átvéteh
jegyzőkönl.v.

3.8. A számla Megrendelő által tötténő kézhezvételének napiát dokumentálrri keü.

3.9. Amennl'iben Válla]kozó a s zárrláját az előírt mellékletek nélkü vagy hiányosan, illetve hibásan
kitöltve nyúitja be, a szárnlát a Megrendel6 kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési hatáÁdőt a
kiegészített és/vagy iaűtott számla kézhezvéte|étő| számítja,

3,10. Fizetési késedelem esetén Meglende16 a Ptk. 6:155 §-ban meghatátozott métékú késedelmi
kamat fuetéséte kóteles.

4. Határidők és a határidőket befolyásoló tényezők

4.1. Teljesítési véghatáddő: 110 munkanap a munkatefiiíet átaüs_átvétel időpontjától
számítottan.
Á szezódés idótatama a munkaterület átadástől számitva került meghatátozásta.
Yál]llkoző a szetződés szerinti kivitelezést a jelen szerződésben foglaltak szerinti végh ztáidőte
köteles elvégezni. Előteljesítés lehetséges.

4.2. Yál]a|koző a munMlatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését követően
a kivitelezés folyamatosan történien és a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a
meghalátozott végs6 teljesítési határidőre befeieződjön.

4.3. Nem I. minőségi osztályú teljesítés visszautasí!ása esetén a Megíendelő jogosuit a Vállaikozó
költségéte a munkát (munkatészt) a Vállalkozóval ismét elvégeztemi. Ez nem érinti a teljesítési
véghatáridót. Á Vállalkozó ezt köteles az eredeti hatándó betartás ávzl elvégezni. Áz ebből
ered6 esedeges határidő eltolódás aYállakoző kötbér- és k{ttédtési felelősségéte esik.

4,4, Felek haladéktalanul kötelesek irásbal tájékoztami egymást minden olyan kötülményről vagy
feltételról, amelyek késedelmet okozhamak a munkálatok elvégzésében.

4.5. Yál]alkoző kötelezettséget vá|lal ata, hogy nem fizethet, illetve szímolhat e], a szetződ,és
telesítésével összefiiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. ó2. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpon§a szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében meólnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteies iövedelmének csökkentésére alkalmasak; továbbá a
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szerzódés teljesítésének teljes időtattama alatt nrlajdonosi szetkezetét a Megrendeló számáta
megismethetóvé teszi.

4.6. A Kbt. 13ó. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Yállalkozó
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 számáta megismethetóvé tenni. Vállalkozó - a megismerhet6vé tételte vonatkozó
kötelezettsége mellett - a jelen szetződ,és időtartama alatt írásban kóteles táiékoztatni
Megendelőt minden, a tulajdonosi szetkezetében bekövetkezett változástőI, a megváltozott
és az ij adatok, valamint a változás hatáiyálak megjelölésével. Yál]a|koző a jelen szetződés
teljesítésének telies időtartama alatt haladéktalanul íásban köteles Megrendelót értesíteni a
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

5. Vállalkozó iogai és kötelezettségei

5.1. A jelen szetződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szayatosság és jőtállás
nyuitásával végzt e| a hatályos jogszabályok, szabványok és múszaki előírások
figyelembevételével és betartásával, I. minőségú os ztályban.

5.2. Yál]a|kozó kötelezettséget válla| atta, hogy a ielen szetződés keretében beépítésre keriiLló
termékek megfelelnek a magyat jogszabályokban, 

^ 
rnagyat szabványokban és a múszaki

el6írásokban foglaltaknak.

5.3. A vál]a|lkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessé ge az épitkezés területét tisztán
árani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített
helyen tátolni, és időben elszáütani. Yállalkoző kötelessége a hatályos kómyezewédelmi
előírások betattása. Á vállalkozási munlrálatok teljesítésével egy idóben a Vállalkozónak
kötelessége megtisztítani az építkezési teriiietet, elszállítania az ott lévő, a tevékenységből
szátmazó ._ i]letve az azza| ősszeliggésben keletkezett _ felesleges anyagokat, hulladékot,
mindenféle ideiglenes építményt. Á kivitelezéssel érintett helyszínt tisztán és rendeltetésszerú
hasznáLzrta, alkalmas állapotban kell átadnia, beleértve az anyagszáIitassal, anyag deponálással
érintett útvonalakat és helyszíneket is.

5.4. Á munkavégzés elgedé|yezett idejét alapvető szabályként Megendeló beharárolia, az aÁbbiak
szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7.00 óra, befejezés; 18.00 ón. Hétvégén és
munkaszüneú napokon munkavégzés lehetséges a harályos jogszabályok betartása mellett,

5.5, Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói tészéte a munkavégzéshez szükséges gépeket és
szerszámokat. Ezek költsége kiiLlön nem számolható fel.

5.6. Yállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági eszközök
anyagok biztosítása.

5.7. Á mrrnkaterület áadása !t^n az 
^íldás-áwételi 

eljárás teljes Iezátásátg a Yállalkozí tészére
átadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és
betaít^tása, az Ővő rcndszabályok betatása és betartatása Yállalkozó kötelessége. YÁl'luJrkoző
Íeladata a munkaterüet oly módon tötténó elkiiLlönítése, hogy oda i]letéktelen személyek ne
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséből következó balesetekból és egyéb
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történésekből Qopás, károkozás) eredó károk minden esetben Vállalkozót terheük, tekintet
nélkül annak köriilményefue.

5.8. Á munkateriiLlet átvételét kóvetőeír a munkateriilet őtzése saját költs égéte Y álla|koző fe|adata,.
Á tároló helyeken t{tolt (épiiletben vagy épületen kíviiLl) letakott anyagéttYá|lalkozót terheli a
vagyoniogi, valamlnt az esetleges egyéb káreseményekból fakadó felelősség.

5.9. !álla|kozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb pofta], i^tő munkaműveleteknél a
munkaterüettel szomszédos építménpészeket ideiglenes jelleggel le kell vá|asztlnja.

5.10. Vállalkozó a munkavégzés sotán keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási anyagot
zátt \í^gy zátbatóvá tehető konténerb e t^ítozik összegyúiteni és köteles gondoskodni annak
folyamatos elszállításától.

5.1 1. Vállalkozó köteles a szeződés teliesítését aka dá|yoző valamennyi kötülményről a Megrendelőt
haladéktalanul írásban éttesíteni és egyben lehetósége szetint saját hatáskórben eílámi azok
elháútására.

5.12, Yállakozó minden körülrnények között és klzárólagosan felelős a teljesítésben köztemúködő
személyek teljesítéséétt a Megtendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.

5.13. Yíl]alkozí kizatő|agosan felelós a teljesítéshez általa igénybe vett személyek @eleétve az
alvállalkozókat is) higiéniai és brztonsági, munka- és balesewédelmi valamint egészségvédelmi
feltételeinek mÁden eszkőzzel való biztosításáétt, valamint a hatályos iogszabályok által
meghalátozott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

5,14. Yá|lalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szetződés tátgyátképező munka végzéséhez
szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, száűásáq tÁtolasát Ámennyiben a
megfelelő tárolás zz építési terüeten belül nem oldható meg, Megtendelő egyeztetés után,
külön megállapo dás alzpján (feltéve, hogy az mindkét íéI számáta elfogadhatQ biztosítja a
megfelelő tefii{etet.

5.i5. Vállalkozó biztosítja annak lehetóségét, hogy az eltakarásra kerüő mrrnkatészek takatása,
valamrnt egyéb, Megrendeló által elóre tneg|tatÁtozott munkafázisok elvégzése előtt legkésőbb
4 (négy) munkanappal énesíti Megendelót, hogy annak képviselő)e, illetve múszakj ellenóre
idóben meglelenhessen, és a munkálatokat ellenődzhesse. Az étesítésről szóló dokumentum
az e-naplő mellékletét kell, hogy képezze, Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja,
Megrendelónek jogában ál1 ^z ^dott 

munkarész illetve a munkatész takarásának
visszabontatása Yálldlkozóva|, ellen6zés céljáből. Az ebből etedő költségek Vállalkozót
terhelik és etre való hivatlrozással nem élhet a határidó módosítására vonatkozó igénnyel.

5.16. Vállalkozó a saját munkaterületén belül, valamint az anyagszá|lítás útvonalán, továbbá
valamennyi, a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységével összefiiggésben érintett
területen, terüeteken baleset-, munka_, tűz- és egészségvédelmi felelósséggel tartozik.

5.17. Yál]akoző kóteles a saját dolgozóinak megtattott baleset-, munka-, túz- és egészségvédelmi
oktatásról késziillt jegyzóköny.vek egy másolad példányát áadni Megrendelónek.
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5.18. Vállalkozó köteles Megrendelő, rlletve a megbízásából eljátó munkavédelmi és tűzvédelmi
megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végtehajtani. Amennyiben €zt nem haitia
végte, úgy Megendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Yál]akozó költségére
megszüntetni.

5.19. Az illetékes megyei kormánl.hivalxl munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szefve -
esetlegesen jogutód szerve , eseti wizsgáIatznak határozatut Vállalkozó köteles saját
hatáskötében végtehajtani. A hivatal vizsgá|atfuől a Vál]alkozó a tudomásszezést követóen
köteles haladéktalanul étesíteni Megtendelót. Rendkívü esetb€n Vállalkozó kötelessége
telefonon azonnal jelezni a vizsgálat tényét Megrendeló képviselójének.

5.20. Yáj]alkozó teljes körű káttédtési felelósséggel tartozik Megrendelóvel szemben az által-'a

igénybe vett dolgozók és alvállalkozók által a munkavégzés sotán a munkavégzéskot vagy azzal
összefuggésbe hozhatóal, Níegtendeiónek okozott károkért, beleétve a nem vagyoni kárt is.

5.2'l. Yá\]a|kozó saját költségére köteles a szabványossági felüvizsgálati eljátás és a jogszabá|1i

elóírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések, villamos biztonsági stb.)
lefolytatásáru. Á jelen pontban rögzített kötelezettség kiterjed a beépíten betendezésekkel
kapcsolatos szükséges ellenőrzó mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vlzsgálatok etedményeit
írásban, a saját költségére beszetzett szakhatósági állásfoglalásokat / engedélyeket eredeti
példányban adja át Megrendelónek.

5.22. A kivitelezés egésze alatt a Vál]alkozónak a haályos jogszabályok elóírásai szerinti elektonikus
építési naplót (a továbbiakban: e-naplót) kell vezetni. Áz rendkívifi beiegyzésekől (nem a

napi munkavégzéste vonatkozó bejegyzések) Yállzlkoző köteles faxon vagy e-mailben
Megtendelót tájékoztatri a bejegyzést követóen haladéktalanul.

5.23, Yállalkoző, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet e-flaplő bejegyzés útján Megendelő
képviselő)étól áweszi kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó köteles a

munkáiát űgy végezn, hogy a meglévó szerkezeteknek, beépített anyagoknak és a kiépített
kömyezemek a jelen szetződés tztgyíval nem érintett részeit, elemeit megóga és azokban
semmiféle kárt ne okozzon.

5.24. A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a Yá|Ia|kozó tevékenységi
körébe tartozó engedélyek megs zenése Y á|]alkoző íeladata és költsége. Felek rögzítik, hogy a

szükséges engedélyek megs zetzésében együttmúködnek, egymást segítik. Yá|la|koző fe|adata z
munkálatok e|végzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szer-int a tevékenység körébe
fendelt ielentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és személyek
iárlyába.

5.25. Yá]lakoző a kiütelezés folyamán csak Magyarotszágon honosított és minősített
technológiákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be.

Megtendelő iogai és kötelezett§égei

Megrendelő jogosult arta, hogy indokolt esetben a Vállalkozótól egyes személ,veknek a csetéjét
vagy a mun}atediletről való visszavonását kérje.

6.1.

--'-
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b..1.

6.4.

Níegrendelő a Vállalkozó dolgozőt részére a teljesítési helyen csak részlegesen a fendelkezésíe
álló hely függvényében tudia biztosítani 

^ 
szetződés táryyát képező munka végzéséhez

szükséges anyagok, eszközök, felszetelések elhelyezését. Áz erre szolgáló teíületeket 2
szerzódés megkötését követő bejátás sotán jelöli ki közösen Megtendelő és Vál]alkozó
képviselóje.

Megrendelő kötelezettséget vá|la| attz, hogy a munkavégzés időtaítam áta biztosiqa a
vállalkozó dolgozóinak gyalogosan az építési helyszínte történő akadálytalan és biztonságos
bejutását.

Megendeló biztosítia, hogy a Megtendelő által előre meghatátozott munkatészek beépítése
előtt a vállalkozó előzetes (egalább 4 [négy] munkanappal el6tte töténő) énesítés e alapiár, a
szükséges ellenótzés elvégzéséte illetékes képüselóje id6ben megjelenjen. Megendel6 a
munkák megfeleló minőségú elvégzését múszaki ellenőt igénybe vétele .,igán ellenílzi.

Megtendelő a tem.zőí művezetést a tervező bevonásával blztosítia, költségei Megrendelőt
tethelik.

Ó.6. Megrendelő a kivitelezés soún Yállakoző tészéte a meglévó tendszetén ketesztül víz_ és
átamcsatlakozásokat biztosít, Yálla|kozí költségéte métót szeteltet íel, és az enetgia- illewe
vzfogy asztást kiszátrt]ázza Y állalkozó felé, amelyet viselni köteles.

6.7. Á Megtendelőnek vagy megbízottjának 1ogábal áll megvizsgálrri a Yál]alkoző által beépíteni
kivánt vagy a teljesítés sotán mát beépített anyagokat és berendezési tátgyzkat, hogy azok
megfelelnek-e a szezódésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szál]itás előtt a
gyátó telephely én és/vagy a száűtás utál lz atlyag beépítési helyén, illewe mindkét
alkalommal is. Ámennyiben a megvizsgált termékek bátmely szempontból nem felelnek meg
a jogszabáyokban ésfvagy a közbeszerzési dokumentumokban, illetóleg a tervekben
meghatározott követelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítését megtilthatja, a beépített
vagy leszálÜtott termékeket visszáutasíthatia, és a Vál]alkozó köteles tédtésmentesen vagy
kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a
termékek megfelelienek a meghatáfozott feltételeknek. Vállalkozó köteles a termék beépítése
elótt annak minóségét igazoló dokumentumait Megtendelőnek elózetesen átadni.

6.8. Megtendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok fo|yamán szakszerú tendelkezéseket és
utasításokat adni a yállalkoző úszére, valamint döntéseket hozni a vállalkozási szetzódésben
tógzített munkák vonatko zásában. Az iiyen utasításokat, döntéseket Felek az e-naplóban
tögzítik.

ó.9, Megtendelő megbízottja a szetződés teliesítése során az e-napló adaai alapján köteles
ellen6rizni, hogy a teljesítésben a I(bt, 138. §-ában fogtaltaknak megfele\ő a|vál]alkozó az e|őtrt
mértékben vesz részt.

6.10. Megendeló jogosult Vállalkozónak a jelel szetződésben vállalt feladatat dl]átásával
kapcsolatos tevékenységét, kiilönösen a szetződés tel|esítéséte vonatkozó, a Kbt. ben
meghaátozott szabáiyok teljesülését önállóan vagy képüsel6je tévén ellenőrizni olyan módon,
hogy Vállalkozó teljesítését Megendelő ez tányrl tevékenysége ne akadályozza. Nem minősűl
az el]előtzési jog gyakorlása akadályozónak, ha a közpénzekkel való felelős g^zdátkodás
elvének szezódés teljesítése sotán való érvényesítése céliából történik (Kbt. 142. §).
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ó.11. N{egrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142, § (4) bekezdése a|apján aKözbeszetzési
Hatóság is iogosult a szetződés teliesítéséte vagy módosításáta vonat]<ozó követelmények
teliesülését ellenórizni.

6.12. Felek ezennel megállapodnak, hogy Megrendeló jogosult a Vállalkozó valamennyiftszszámlája
összegeből a számla. nettó végősszege 2 Sét) oh-ár.o.k megfeleló összeget visszatartan_i

Vállalkozónak a Szetződés teljesítéséte vonatkozó kötelezettségének biztosítására.

A teliesítési biztosítékot a Yálldkoző jogosult a Megrendelő által előzetesen írásban
jóváhagyott szövegezésű, Megtendel6 által elfogadott hitelintézet által kiadott bankga nncÁval
kiváltani. Á teljesítési biztosíték összegét a Megrendel6 jogosult igénybe venni a Vállalkozó
terhéte felszámított kötbér és /vagy a Vállalkozó költségére elvégzett munkák ellenétékének
részbeni vagy teljes megfizetéséle.

7.2,

Itánfltás, kootdináció, kapcsolattartás

A Vállalkozó által megbízott Felelós N{úszaki Yezető a vá'l7alkozási munkálatok
vclnatkozásában teljes felelósséggel ját el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a helyszínen teljes
köden egnittrrrúködiön a Megtendelő képvisetójével.

Felek az e-naplóban íőgzitett id6pontokban, legalább heti egy alkalommal koopetációs
értekezletet tafian^k, melyről jegyzőkönlwet vesznek fel. A kooperációs értekezlete mindkét
fél meghívhatja saját szetződött paítneíeit: szál]itőkat, tervezőket, szakértőket. Ámennyiben
bármilyen olyan esemény meriiLl fel, mely a koopetációs megbeszélés időpontját befolyásolja,
at6l az érjntetteknek legalább 3ó (rarminchat) 6tával az értekezlet előtt informálruuk kell
egymást és más időpontban kell megegyezniük.

Á szerződésben foglaltak teliesítésével kapcsolatban a Megrendeló és Vál]alkozó megielöli a
kiviteiezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételér€ jogosult személyeket.

Megtendelő kapcsolattartásta iogosult megbizottip:

7.

7.,l.

7.3.

Név:
Névjegyzéki száma:
Névjegyzéki jele:

Nü;:
Cím:
Telefon:

Név:
Nü';:
Cím:
Telefon:
e-mai]:

Kovács György műszaki tgazgató / íelelős miíszaki vezető
11-0796
MV-É
571772009
1033 Budapest, Hajógyár tca Hajőgyfut-szigel 132. ép.
+36-30-540-841 8 ; F ax + 3612090404

Jákub Beáta projektvezetó
572634933
1033 Budapest, Hajógyát wtca Hajőgyái-sziget. 132. ép.
+36-70-508-0233; Fu: +3672090404
iakub.beatat2kil,rns.hu
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Megtendelő teljesítésigazolás kiadásáta iogosult megbízottja:

Név: Puhr Ádám üg;.vezető, vagv

Cím: 1033 Budapest, Hajógyár utca Hajőgyán-sztget. 132, ép.
Telefon: +36 1-209-0400; Fax:+3ó12090404

Megtendelő műszaki ellenőtök:

1. Magasépítési műszaki ellenőr
Név: Lakos Etzsébet Edka
Cím; 1024 Budapest, Kis Rókus u. 41 .

Névjegyzéki száma: 01-56;5.39

Néviegyzéki jele: N{E-E
NaTI: 463303201
Telefon: +36-1-481-1146, +36,30-619 6802
Fax: +36-1-481-1147
e-mail: negantk@nega.hu

Epitménygépészeti műszaki ellenőr:

Névjegyzéki száma: 07-0508; 07-51 198

Névjegyzéki jele: ME-G

2.
Név:
Cím:
Névjegyzékiszáma: 01-57637
Névjegyzéki jele: ME-V
NL!:
Telefon:
Fax:
e-mail:

3.
Név:
Cím:

NúJ:
Telefon;
Fax:
e-mail:

4.
Név:
Cím:

NUJ:
Telefon:
Fax:
e mail:

Epítménygépészeti műszaki ellenőí:

Névjegyzékiszáma: 7-01282,07-51700
Néviegyzéki jele: NíE-G

Epitményvillamossági műszaki ellenőí:
Kormos Imre
1023 Budapest, Széplak u.l3.

460398705
+ 3 6- 1 - 481 - 1 1 46, + 36-30 -63 1-7 07 7
+36-1 481-1147
necatitk6-neqa.hu

Ny-ul Ántal
2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszlry u.l ó.

461111495
+ 3 6- 1 - 481 - 1 1 46, + 36 -30 -9 49 -09 3 6
+36-1-481-1147
nesatitk(anesa.hu

Nlrrl Getgely
2060 Bicske, Kisfaludy u. l9lB.

249943276
+ 36- 1 -48I, 1 1 46, + 36 -30 -233 -4 1 1 3
+36,1-481-LI47
negatitk@nega. hu

---,z,_
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Vállalkozó kapcsolattartásta iogosult megbízottja:

Név: Kovács Lajos
Cím: 1034 Budapest, Tímár utca 22. 2, eme|et 15. ajtő
NüJ: 984623402
Telefon: +36-20-363-0587; Fax: +36-1-250_5555
e-mai]: kovacs.laios@emeí.hu

yállakoző felelős műszaki vezetői:

1. Épitménygépészeti felelős műszaki vezető:
Név: dt. Lengyel Lászlóné
Cím: 1034 Budapest, 'I'ímát utca 22. 2, eme|et 15. ajtő
Névjegyzéki száma: 01-6327,0"1-57837
Névjegyzéki jele: Ép/e,C t
NUJ; 984623402
Telefon: +36 30/ 9'19-9613
e_mail: leng} elne@freemar].hu

2. Egészségvédelmiésbiztonságikooídinátoí:
Név; Zalay MiHós
Cím; 1034 Budapest, Tímár utca 22.2. emelet 15. aitó
Nú1: 27s89044O
Telefon: +36-30/933-4907

].4. Fenti személyek jogosultsága a szetződés módosításáta, megszúntetéséte nem teqed ki (e

kötben kizárólag a Felek törvényes képviselői jogosultak eljánu), kivéve, ha a fenti személyek
egyben a Felek törvényes képviselói.

7.5. Minden, a szetződés ketetében a Felek által egymásnak kii.ldött étesítésnek írott formában
(aiánlott levélben, telefaxon, vagy az e-nzplóban) kell történnie. Ezen értesítések hatalya a
cimzett á|talj, átvételkor, illetve neki tórténő kézbesítésekor áll be. postán való kézbesítés esetén
a kézbesítés megtörténnek rnnósül a kézbesítés megkís&lése napján akkot is, ha a kiildemény
,,cítnzett ismetetlen", ,,elköltözött", ,,a cím elégtelen" vagy hasonló megjegyzéssel érkezik
vissza; illetve a második kézbesítés megkísérlése napján akkor is, ha a kiildemény ,,nem
kereste" jelzéssel érkezik üssza. Az elekuonikus úton történő levelezés nem elfogadott.

8. Műszaki átadás-á*étel, teljesítésigazolás

8.1. Megrendelő a múszaki átadás áwétel és teliesítés igazolás vonatko zásában a Kbt. 135. §
rendelkezési szerrrrt jár el.

8.2. Á vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítésre vonatkozó jegyzókönywet kell felvenni. Á
rlűszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét tögzíteni kell az e-naplóban is.

J,-
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8.3.

8.4.

Á teljesítés befejezetmek tekintendó a végsó műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönlw
z|áírásáva,|.

A múszaki átadás-áwételról jegyzőkönl,v készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés
esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönpben a hiányok és/va§ hibák
megszüntetésére vonatkozóan póüatáfidőt megjelólrri. A teljesitési hatátidőn tulnytrló
póthatáfidó meg,állapíeísa nem jelenti Megrendeló kótbérigényről való lemondását. A
Vál]alkozó általi tényleges teljesítés időpon1a a szetződés szerintr matadéktalan teljesítés
idópont)a azzal,hogy az eredeti teljesítési hatándón tulnl,rrló póthatáddő ideiéte a Vállalkozót
kótbérfizetési kötelezettség terheü.

A múszaki átadás - áwéteh jegyzókönl,v felvételére a Yállalkoző távol]étében is sor kerülhet,
ha Yál]akozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eílátáson. Áz így felvett és a
Vállalkozónak haladéktalanul megkiiLldött jegyzókönyvben rőgzített megállapításoka
Vál]alkozónak 3 (hátom) munkanapon belii{ írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén
úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönl,vben foglaltakat.

Á vállalkozó a műszaki átadás,ár,étel és üzembe helyezési eliárás siketes lebonyoütása
étdekében, köteles a műszaki átadás - átvéte]hez szükséges iratokat és okmányokat átadni a

Megtendeló tészéte.

A műszaki átadás - átvétel során a Vállalkoz ó álta| áadandő intok, okmányok a következók:
8.7.1. slketes átadás esetén Megtendelő tészéól a|áírt műszakj átadás - áwéteü jegyzőkónyw.

8,7.2. Iiálytal'al átadási dokumentáció.
8.7.3. Megrendelő részétől aláfut teljesítésigazolás.
8.7.4. siketelen átadás esetén a hibákat, és azok kijavításának hatáddejét tartalmaző

)egyzókönyv.

A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás - átvéteü eljárás siketes |eztása. A
szetződés tátgláva| kapcsolatos kárveszélyviselés a munkák hiány - és hibamentes átadás
átvételét gazoló jegyzőkőlyv aláítását követően szá|] át aYdlalkozóról Megrendelőte.

Kötbéf, káftéfítés

Á Vállalkozó késedeimes teljesítése esetén a Yállalkozőn a következő szankciók
alkalmazandók; késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbét és a késedelemmel okozott kár
megtéfítése.

Ámennyiben a Y 7alkoz6 elmulasztia a szetződésbcn vállalt kötelezettségeinek teljesítését a
szeződésben vállalt határidőn beliiLl, úgy a Megrendeló késedelmi kötbéne jogosult. Á
késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az etedménytelenül eltelt teljesítési hatáÁdőt
követő minden késedelmesen eltelt nap után a telies nettó vállalkozói E 0,1 o/o-a, de
mindösszesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozői díj 20 (húsz) o/o-a. Yállakozó a késedelmes
teljesítésből takadő, a frzetendő kötbér mértékét meghaladó Mt összegét is köteles
Megtendelónek megtétíteni a késedelmi kötbéten felül.

Ámennp,ben Megtendelő a VáIlalkozónak felróható okból (ásd; szetződéstól való elállás 10.3.

pont szerinti esetei) eláll a szetződéstő|, a Yáűakozí meghiúsulási kötbért kóteles fizetni. A

8.6.

8.7.

9.

9.1.

9.2.

_--'2,
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9,3.

9.4.

meglrrúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói űi 20 ftrúsz) %-a. Á lríegtendelő a kötbér
ősszegét meghaladó összegri kárát is érvényesítheti a Y ál]alkozőva| szemben.

Ámennyiben a szerződés teliesítése sofán bármikoí a Vállalkozó (vagy alvállalkozó 1a) számán
olyan körii,lmény áll eló, amely akadáIyozzz az idóben történó teljesítést, úgy a Vállalkozónak
haladéktalanul éttesítenie kell írásban a Megtendelőt a késedelem tényéről, annak várható
elhúzódásátó1 és okairól, valamint ésszerű póthatátüőt kell tűznie a teljesítéste.

A szetződés szerinti r,állalkozás teljesítése sotán Vállalkozó előtt ismen az a köriiLlmény, hogy
a Megtendeló tevékenységének el!álásában a szetződés tárgyát képező munkák késedelmes
teliesítése súlyos fennakadásokat és kátokat okozh^t, ezért vál7zlja,hogy a szerződés teljesítése
sotán fokozott gondossággal jár el, és mindent megtesz annak étdekében, hogy határidóben
teljesítsen.

10. A szetződés megszüntetése, elállás a szerződéstől

10.1. Á szerzódés egyoldalú megszüntetésére _ a jogszabá|yon alapuló elállási jogon tulmenően -
csak sűyos szerzódésszegés esetében van lehetőség z je|en szerződ,ésben meghatározottak
szednt. Az ehllásra okot adó tényról elózetesen a máslk felet írásban fel kel] hívni és a
jogellenes ín^g^t^ítás megszüntetésére hztáidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történó
egyoldalú elállás esetén a2 atta okot adő fél köteles megtédteni a másik félnek az ebből eredő
telies kárát.

10.2. A Vállalkoző azorlIlalihlál7yal jogosult a szerződéstól elállni, ha
10.2.1. Megrendeló a 1elen szetződésben vállalt kötelezettségeit tásbelt felrszólttásra, a

felszóütásban megielólt hatátidóte sem teljesíti.
10.2.2. Megtendelő Vállalkozó fuásbeü ítgyelmeztetése ellenéte szakszetúden utasítást ad.
10.2.3. Á fizetés teljesítése a Megrendelő hibáiából, 30 @arminc) napot meghaladó

késedelmet szenved.

10.3. Á Megendelő azonnalihatállyal iogosult a szerződéstő| elál]rri, ha
10.3.1, Vállalkozó a teljesítési véghaáidő volatkozásában 30 (lrarminc) napot meghaladó

késedelembe esik.
10.3,2, Yállakozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményeznek,
10,3.3. Yálla]kozó megszegi a titoktattási, és/vagy ada*édelmi kötelezettségét,
10.3.4. Yállalkoző teljesítése váthatóan hibás lesz vagy a Vállalkozó tevékenységének

etedménye egyértelműen károkozáshoz vezet

10.4. A Megtendelő a szetződést felmondhatja, vagy - a Ptk. ban foglaltak szerint - a szerződéstól
elállhat, ha:
10.4.1. feltédenül szúkséges a szetz6dés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapián új közbeszerzési eljátást kell lefolytami
10.4.2. a Yál]z|kozó nem brztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betatását, vlgy a Yállalkoző

szetződő fél személyében éwényesen olyan jogutód}ís következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

10.4.3. az EUMSZ 258. cikke z|apján a közbeszezés szabályaÁak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Euópai Unió Blrósága az EUMSZ 258. cikke
alapján inűtott eLlátásbal kimondta, hogy az Európai Uruó iogából etedó valameiy
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kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapiton
jogsértés miatt a szetződés nem semmis.

10.5. Á Megendeló köteles a szerzódést felmondani, .vagy - A Pt]<.-ban foglaltak szerint _ attól
eiállrri, ha a szetződés megkötését követóen )ut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszetzési eijátás során kjzáxő ok állt fenn, és ezét ki kellett volna zámi a kőzbeszetzési
eljátásból.

10.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Megrendeló jogosult és egyben köteles a szerzódést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetóvé te szi,hogy a szctződéssel érrntett
felldata, ell^tásáról gondoskodni tudjon _, ha
10.Ó.1. 2 nyertes ajánlattevőben (aY la|koző társaságban) közvetetten vagy közvetlenül

2sok-ot rr'e9b^l^dó tulajdoni részesedést szetez va\amely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szefvezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. ó2. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatatozott feltétel;

10.6.2. a nyettes alánlattevő (a Yállalkozó társaság) közvetetten vzgy közvetJenil 25o/o-ot
meghaladó tulaidoni részesedést szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
ioga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. ó2. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghalátozott feltétel,

10.7. Szetzódéstől való elállás esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheü. Amennyiben
Megtendelő Yál]alkozó szetzódésszegéséfe történó hivatkozással á11 e| a szetződ,éstől, úgy
Vállalkozó a nyujtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélkiiü gazdagodás szabályat
alapján k&hed.

10.8. Á Fe]ek által gyakorolt elállási jog nem érintj a kártédtési igény érvényesítéséte vonatkozó jog
gyakorlásának lehetőségét.

71. Jótállás

11.1, Yállalkoző az általa elvégzett munkákía 
^z ^tadás-átvételi 

|egyzőkönyv lezátásának
dátumától számíwa 24 (hwszonnégy) hónap teljes körű iótállást vállal.

11.2. A N{egtendelő köteles haladéktalanul étesíteni a Vállalkozót irásbatl a iótállási idó sotán
felmerüló bármily en jőtálJási / szzv atossági igénytől.

11.3. A iótállási időtaft^m 
^latt ^h]bajelentést 

követő 48 (negyvennyolc) őrán belül Vállalkozó vagy
megbízottja köteles a jaűtást tédtésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket/szolgáltatást
kicsetél,ni.

11.4. AmerrnyibenYállakoző az értesítést követóen nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megtendeló
eliárhat a hiba kijavítása érdekében a Yál]alkozó kockázatán és költségére.

11.5. Á termék kicserélése/szolg,áltatás ismételt elvégzése a jotállási időtattamot meghosszabbítja.

17.6. Az átadás-átyétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági
kötelezettség terheü.
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11.7. Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan, vagy nem I. minóségl osztály szerint teljesít és a
hiányosságokat a Megtendelő írásbeü felszóütása ellenére nem javítja ki megfeleló minóségben
és időben, Megrcndelőnek jogában íű más vállalkozóval a hibákat kiiavíttatni és ennek teljes
költségét Vállalk ozőra háÁtartl,

11.8. Felek a jótállisi id6 leiártakor utó-felülvizsgálatot tattaírak, ahol a kivitelezési munkákat és a
beépített anyagokat elienőrzik, és elkészítik a garanciáüs beiátás )egyzóköny,vét, amelyben
foglalt hibákat a vállalkozó 15 (tizenöt) napon belűl köteles saját költségén kijavítani.

11.9. Megtendeló jogosult a teljes a tartalékkeret nélkiil számított nettó váUalkozói dt1 2 ok-ának
megfelelő összeget visszatartani a nyetes aiánlattevő jótállási kötelezettségének nem vagy nem
szetzódésszerű teljesítése miatt felrnerüló ajádatkétői igények biztosítá sára a jőtállási idő
leiáratát követő 60. napig.

A jótállísi biztosítékot a Vállalkozó jogosult a Megren delő által elózetesen írásban jóváhagyott
szövegezésú, Megtendeló által elfogadott hitelintézet által kiadott bankgatanciával kiváltani, ha
annak érvényességi ideje legalább a jótáMsi idószak lejátatát követó 60. napig tart.

12. Vis Maiot

12.1. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbénel vagy a szetződ,ésszegésre alapított elállással,
továbbá nem sújtható kártéítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis maiot etedménye.

12.2, A jelen pont értelmezése szempontiából a "vis ma)ot" olyan esetekre vonatkozik, me\ egyik
fél étdekkórébe serr' t^ttozó, elhádthatatlan kiilsó okból követ]<ezik be. Ilyen esetek sztrájk,
háboru vagy fotadalom, útzeset, áwíz, jáwány, karaltén kotlátozások és száüási embargó.

12.3. Vis múoít^ a Yál]alkozó csak akkot hivatkozhat, ha ajánlott levélben, e_naplóban éftesíti a
Megtendelőt a vis majot tényéről, okáról és valőszínű időtxtarrrátől'. Amennyiben a
Megtendelő egyéb ir.ányű írásos utasítást nem ad, a Yá]]akozonzk tovább kell tel)esítenle
szerzódéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell ketesnie rninden
ésszerű altematív módot a teliesítéste, melyet a üs maiot esete nem g,átol.

72.4, A szerződésben foglalt határidók a vis majot idótatamával meghosszabbodnak. Amennyiben
a vis maior id6tartama meghaladja a 30 (rarminc) napot, a Megrendelőnek jogábal áIl a
szerződés nem teljesített részétól elállni a háuányos jogkövet}ezmények nélkü oly módon,
hogy a Vállalkozőhoz erről' étesítést kiild. Ebben az esetben a Yá7lzlkozót nem terheli
kötbérfi zetési kötelezettség.

12.5. Vis maiotta Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, ha a szetződés ráeső tészének
teljesítése olyan akadáyokba ütközik, melyek gátoliák Vállalkoző szerzídéses teliesítését.

1j. Egyéb feltételek:

13.1. Yállalkoző kijelenti, hogy egy magyxorczági székhelli és múködésú Biztosítílá| az építészeti
kivitelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is mag,ában foglaló tevékenységre) az ajárúai
felhívásnak megfelelő kondíciójú felelósségbiztosítással rendelkezü, \í^gy a munkateíiilet
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átadásáig rendelkezni fog. A kötvény másolatát a munkaterii,let átadását követóen, a munka
megkezdése elótt a megtendelónek átadja.

13.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletóségű nyertes ajáriattevő köteles a

szetződéshez atta vonatkoző meghatalmazást csatolrri, hogy az illetósége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyettes a)ánlattevőte vonatkozó
ldetokat az offizágok kózótti jogsegély igénybevétele nélkül.

13,3. A jelen szetzódésben nem szabályozott kétdésekben, vagy taítalni ellentrnondás esetén
elsósorban a szetződés tátgyában lefolytatott közbeszerzési eljátást meginűtó felhívásában
foglaltak, másodsorban a közbeszetzést el)átás Közbeszerzési dokumentumnbal íoglLa|tak az
itányadóak.

13.4. A Megrendeló nyilat}ozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését frgyelembe vette közbeszerzési
eljárás elókészítése során.

13.5. A Vállalkozó a Megrendeló előzetes írásos hozzájátv|ása nélkil az elláás fo|yamán tudomásáta
jutott lnfotmációkat kszáóIag a szetződés teljesítésére használhatja fel.

73.6. A szerződés feltételebe vonatkozóan MagyatotszágPolgád Törvénykönyle és Magyatotszág
hatá|y o s j o gs z ab ály at az ttárry adők

13,7. ]elen szetződés módosításán klzárőlag a Kbt. előírásai szerint lehetséges.

13.8. Esetleges jogvitáikat a Felek rgyekeznek egyeztetó tátgyalások ketetében rendezni, azonban ha
ez ílem vezeme etedményre, úgy iogviüíjuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a polgári
pefiendtar|ásíól sz6|ő 1952. évi III. törvény szeint illetékes bfuóság ellfuásárnk.

Jelen szeződés 4 eredeti példányban késziilt.
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

'íták ̂ lá.
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