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PREAMBULUM

A Megtendeló ajánlatkétóként, a közbeszetzésekól szóló 2015. éá CXLIII. töwény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nyflt közbeszerzési eliátást
bonyolított |e ,,6722 Szeged, Boldogasszony sugánit 44. szem 

^l^tti 
épületben (20285 / 3

htsz.) található Diákotthon kazánház és hőközpont felúiítása és kotszedisítés e" t^ígyáb^n,
Yál]a|kozó a közbeszerzési eijátás nyertes ajánlattevője.

A szetzódéses munkák tészletes múszaki tanalnát a tátgyb^n lefolytatott közbeszetzési eliátást
megtnűtó felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak a tartalma (adott esetben: a helyszini
bejárás sotán tapasztaltak), az ajánlatkéó á|tal az alán|attételi szakaszban adott kiegészítő
információk, és a Vál]alkozó áItal ezek zlapján benyrljtott ajántata hatátozzák meg.

Jelen szerződés az ajáriattételt felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes
alánlattevő (r'áilalkozó) ajánlata alapjárt kerúlt megkötésre. A Kbt, 131. § (2) bekezdésének eleget
téve F'elek rögzítik, hogy az em]itett dokumentumok a ielen szetződés elválaszthatat]an, szerves
részét képezik és a Felekre nézve kötelez6 érvénlúek (azok Eztkai ételemben jelen szetződéshez
nem keriilnek csatoiásra).
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1. A szeződés tátgya:

Megrendelő megtendeli, Vállalkozó elvállalja a 6722 Szeged, Boldogasszony sugáfut 44.
szám alatti köztgazgatási címen lévó Diákotthon kazárlház és hőközpont felúiítása és
korszerűsítési munkáinak I. minóség osztályban történő kivitelezését, a kivitelezés
tátgyában 1efolytatott közbeszetzési eljárás során átadott krr,rteli tervdokumentációban és
költségvetésben, valamint a Yál] koz6 mint nyeítes ajánlattevőként szeuőd,ő fél áIta| a
közbeszerzési eljárásban benpíjton - és Megtendel6 által elfogadott - 

^jái7at 
ánzott

költségvetésében foglalt tartalommal.

2. Yállalkozői díi

2.1. N{egrendelő a szetződés szednti kivitelezés ellenértékét a Y ál|akozőnak a munkák elr,égzését
és a leigazolt teljesítést követóen fizeti meg. A jelen szetződés alapján elvégzésre kerüló
munkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj:

Nettó vállalkozói űi
A]talános fotgalmi adó mértéke

36.549.482,- ,- Ft
9.868.360,- ,- Ft

2.3,

A Megendel6 btztosiga z vál]alkozőí díj legfeliebb 4 ok-át e|étő Lzaz nettő 1.467.979,- Ft
taftalékkeíet felhaszná|ását, amelynek felhasználási feltételei:

A tartalékkeret l<:zátőlag a Megtendeló elrendelése alaplán, a 322/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban; Kormányrendelet) 20. § (3) bekezdése szerint az építési
beruházás teljesítéshez, a tendeltetésszerű és brztonságos bzsznál'arhoz sákséges munkák
ellenéttékének elszámo|ásáta használható fel, az ajánlaá idószakban előte nem kalkulálható
munkák elvégzésére, tételes elszámoiás szerint használh 

^tő 
fel 

^z 
átazott kőltségvetésben

rne1hatátozolt díjak figyelembe vételével. Á tatalékkeret kizátőlag az építési benlházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használaüoz szűkséges munkák
el]enértékének e\számolására haszná|hatő fel, összhangban a Kormányrendelet 20. § (3)

bekezdésében foglaltak szerint. Továbbá a tattaléWetet a szetződés teliesítése során
sziikségessé válő, a Po|gái Törvénykönrytó| sző|ő 2013. évi V. törvény 6:244. § Q)
bekezdése szednti pótmunka e|végzéséte is felhasználható, feltéve, hogy a Kormányrendelet
20. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

Á tattalékketet fe|haszná|ásának a feltétele, hogy a Vállalkoző a kőzbeszerzési el,1ánás

dokumentumaiban elóre nem látható munkák tekintetében a munkanem felmeriiLlését

kóvetóen haladéktalanu| de legkésóbb 3 (rátom) munkanapon belül jelzi azt a Megrendeló
kapcsolattanója 't:ályábz, és a munkanem elvégzésének szükségességét a kapcsoiattartó
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belü megvizsgá|ja, és annak elvégzését jóváha,gyja a

YáIalkozó lr6nyába,.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkoz ő á|tal elvégzett, de a Megrendelő tészére nem je|zett és/vagy
a Megendeló álta| lővá nem hagyott munkák el]enértékeként a tartalékkeret nem használhatő
fel!

Felek kijelentik, hogy a szerződés át ályáras elszámolásúnak minősül. Á 2.1. pont szerrnti

vállalkozói díj a befejezési határidőte ptognoszilzált bekeriilési kóItség. Tartabnazza a
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tervekben, 
^z ^ián|^tteyőként 

szerződő fél §állalkozó) ajánlatábzn benl,ujtott árazott
kóltségvetésben foglalt, a közbeszezési eljátás közbeszetzési dokumentumokban szetepló
munkálatok teljes körű megvalósításához, a telies műszaki tartalom megvalósitásához

elvégzendő kivltelezési munkák minden költségét és díját, beleéttve a valamennyi szükséges
játulékos munkát és annak űjait, zz egyéb jánrlékos költségeket, a megvalósítással
kapcsolatos valamennyi adót és űjat.

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszetzési dokumentumokat és mellékleteit áttanulmányozta,
az abban foglalt adatokat ismeri, megismefie a kőzbeszerzési dokumentumok részeként
tendelkezéséte bocsátott kiviteü tervdokumentáció taítalmát, és az abban, valamint a

közbeszerzési eliátás során átadott ltazzt]xt költségvetésben foglalt munkálatok teljes körű
megvalósílására vonatkozóan tette meg ajártJztát, valamint hogy a többletmunka kockázatát
magata vállzJrja. A rendelkezésére bocsátott tervek és az ítazadan költségvetés a|apján az
építési beruházást szetződésszeóen, teljes körűen, műszaki és minóségi szempontból is
kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően
készíti el. Vállalkozó kijelenti, hogy aiánlati átát az e\őzőek tudatában alakította ki, teljes

körúen és luánytalanul vállalkozik a szetződés tfugyának a megvalósítására, a szerződés
teljesítése során felmeriiLló többletrrrunkákat külön tédtés nélküI elvégzi, annak ellenétékét
nem érvényesíti, mivel a válialkoz ási űj átalányáron keriilt meghatározásra.

Felek ki|elentik, hogy a többletmunka értéke nem elszámolható.

Felek énelmezésében pótmunkának minősiiLl azon műszakilag szükséges munka, amely a

szetződés alapját képező teljes közbeszetzési dokumentumokban nem szetepelt, de azokzt a

Megtendelő egyébként megrendeli. Többletmunkának minősül a tervben szeteplő, de a

költségvetésból luányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megjelenített

munka, amely nélkül a mú rendeltetésszeó használatra alkalmas megvalósítása nem történhet

meg.

2.5.

2.6,

3. Fizetési feltételek

3.1. Megtendeló a, yállalkozói űjat a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. Qi.30.) Korm. tendeletben

foglalt előírások szerint, kiilönösen annak 32/B. §_ban foglaltak figyelembevételével a
Yálla|koző á|tal a szátn]a kiálütására volatkozó iogszabályoknak megfelelóen, szabá|yosan

kiáütott, és a jelen szeződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és

benyújtott szárnla alap.lán, átutalással 6zeti meg a Yá]Lalkoző jelen szerzódés els6 laPján

megadott banksz ámlájára.

3.2. Yá|la|koző zz alábbi részszámlázásta iogosult:

a) !, észszárn7a: az építési beruházás 25 oh-ot meghaladó késziiltség esetén a nettó és

tartalékkeret nélkü váIa|kozói, díj 25 oh-álak megfelelő összegtól;
b) 2. tészszárrla: u épitési bensházás 50 o/o-ot meghaladó készÜtség esetén a nettó és

tattalékketet nélkiili vállalkozói üj 25 o/o-ának megfeleló összegtól,
c) 3. tészszám.lt az építési benlházás 75 o/o-ot meghaladó késziiLltség esetén a nettó és

taralékketet nélkű vítl]alkozíí dij 25 ok,fuak megfeleló összegtól;

d) 4, tésszámla (végszámla): az építési beruházás 100%-os készii,ltségi fokának elérése, a

mőszakj átadás áwéteü eliárás siketes és eredményes |ezátása, a szerződés szerinti

!^I



3,3.

_).+.

munkák matadéktalan, hiba_ és hiánl.rnentes elvégzését igazo'\ő teljesítésigazolás
Megendelő á]taü l<lál]ítását kővetően, a nettó és tartalékkeret nélküh vállalkozői ű1 25
7o-ának megfeleló összegról.

Á Vállalkozó 30 Qrarminc) napos íizetési hatáÁdőt tartaklaző számlák benpíjtásáta
jogosult. Áz ellenszolgáltatás kifizetéséte csak az adott munkáta, munkatészte vonatkozó
teliesítésigazolás kiáütását követóen keíülhet soí. Megrendeló 

^ 
közt^rtozást ml]t^tó

adítgazolás átadása, bemutatása vagy megkiiLldése uán a, kőztattozás etejéig visszatartja a
kifrzetést

Ájánlatkétó biztosítla előleg igenylésének lehetóségét. Ájánlattevó az tgénydLt elóleggel
köteles a végszámLa benlrrjtásáig elszámolni. Az előleg mértéke a legfeljebb a tartalékketet
nélkiiü nettó vál]alkozői dij 5 ok-a. Az ilánlatkétő az előleg kifrzetését nem kötr biztosíték
nyűjtásához, de felhívia u ajánlltteltők figyelrnét a Kbt, 62. § (1) bekezdés p) pontiában
meghatározott ki zátő oba.
Amennyibcn Vállalkozó az eLőleg kifizetését kéri, az elóleget Megrendelő előlegszámla
ellenében a 322/2015. §.30.) Kotm, rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
legkés6bb az építési munkatetüet átadását követó 15 (tizenöt) napon belii], átutalással lrzeti
meg, 2 Vállalkozó jelen szetzódés első oldalán megadott bankszámlájára. A kifizetett elóleg
összege a számlából keriiLl levonásta.

Amennyiben a Yál]alkozí a teljesítéshez a,|vállakozőt vesz igénybe, űgy a 322/20L5. 6..30.)
kotm. tendelet 32lA § alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétól eltéróen a következő
szabályok szerint ketül sor az ellenérték kifi.zetésére:

3.5.1 .amennyiben a szetződés megkötésére közös ajánlattevókkel kerii,l sot, úgy a
a)ánlattevóként szerződő felek (,Vállalkozók", továbbiakban Vállalkozóra vonatkozó
szabályok mindkét, közös ajánlattevókélt szerződő vá|7alkozóru közösen étend6ek)
legkésóbb a teliesítés elismerésének idópontjáig kötelesek nyilat}ozatot tenni a

Megrendelőnek, hogy kózülük melyik mekkota összegte jogosult az
ellenszolgáltatásból;

3.5.2. a Yil]alkozó legkésőbb a teljesítés elismetésének időpontiág köteles nyi.latkozatot
tenni, hogy 

^z 
áItal^ 

^ 
teljesítésbe bevont alválialkozók egyenként mekkota összegte

jogosultak az ellenszolgá|tatásból, egyidejűleg íe|hivja az a|vá||alkozőkat, hogy áütsák
á ezel számlátkat;

3.5.3.a Yál]a|kozó a teljesítés elismerését követően áütia ki számlálát, a szám]ában
részletezve az alvállakozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

3.5.4,a 3.5,3. pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói tel)esítés ellenértékét a
Megtendelő tizenöt napon belül átutalja aYálJzkozó tészére;

3.5.5.a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alya'llakozők száír.láit, vagy az Árt.) 3ó/A. §
(3) bekezdése szeÁlt azt vagy annak egy tészét v:'ssz^t^rtja, ll7etve lz alvállalkozóval
kótött szetződésben foglaltak szeÁnt az alvál]ajkoz,ői dij egy tészét isszatzttla;

3.5,6.a Yállalkozí átadja a 3.5,5. pont szerinti átutalások igazolásainak máso|atait vagy az
aJwőtnalkozó köztattozást mutató egyűttes ldőtgazoÁsálak rrrásolatát a Megrendelő
tészéte (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíüassa, hogy a Vállalkozó
iogszerúen nem rzette ki a tel)es összeget az alváIalkozónak);

3.5.7.aYállakozó által benyújtott szárnlában megjelölt, íőválla]kozői teljesítés el]enétékét a
Megrendelő tizenöt napon belü átutalia a YáIla|koző részéte, ha ő n zlvá|]akoző|<ka|
szembeni Ezetési kötelezettségét az Art. 36/Á. §-áta is tekintettel teljesítette;

3.5.

lt



3.5.8.ha a Vállalkozó a 3.5.5. vagy a 3.5.6. pont szednti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendeló ótzi, és az akkor illeti meg az
Vállalkozót, ha a Megtendelő tészére igazolrja, hogy a 3.5.5. vagy a 3.5.6. pont szefinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdem]ő rrattal igazol1a, hogy az alvá]lalkozí
vagy szakember nem jogosult az alánlattevő á|tal a 3.5.6. pont szerint bejelentett
összegte vagy annak egy tészéte.

3.6. A fizetés abban az időpontban számít teljesítetmek, amikor Yállakozí szátn]Ái^fl a kifuetett
összeg a Vállalkozó banlqa által jóváftásta került.

3.7. A számla mellékletei a iogszabá|yokban el6írt iratokon-, adott esetben z 322/2015. Qi.30.)
Kormányrendelet elíitásat alapján beny,rtjtani szükséges iratokon nil: a Megtendelő áltz| aláltt
teljesítésigazolás és az átadás átvételi jegyzőkönyw.

3.8. A számla Megtendeló által töténő kézhezvételének napját dokumentálrri kel].

3.9. Amennyiben Vállalkozó z számlá)át az e|őitt mellékletek nélkü vagy hiányosan, illetve
hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Megtendeló kiegészítésre vrsszakiildi, s a fizetési
haáÁdőt a kiegészített és/vagy javitott szám7a kézhezvételétől számii^.

3,10, Fizetési késedelem esetén Megíendelő a Ptk. ó:155 §-ban meghatátozott mértékű késedelmi
kamat fizetésére köteles.

4. Hatátidők és a határidőket befolyásoló tényezők

4.1. Teliesítési véghatáridő: 80 munkanap a munkatefület átadás-áwétel időpontjától
számitottan.
A szetződés időtzrtama a munkaterület átadástól szárnítva kedilt meghatározásra.
Yállakoző a szerzídés szednti kivitelezést a ielen szerzódésben fogialtak szennti
vég|tatáidőte köteles elvégezni. Elóteljesítés lehetséges.

4.2. Yállalkoző a munkálatokat kóteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését
követően a kivitelezés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő alan, de legkésóbb

^ 
ír'egh^tátozott .végső teljesítési határidőte befejezódiön.

4.3. Nem I. minőségi osztál}ni teliesítés visszautasí!ása esetén a Megtendelő )ogosult a Yál]a]koző
költség&e a munkát (munkarészt) a Yá|lz|kozőval ismét elvégeztemi. Ez nem érinti a
teljesítési véghaáridót. A Vállalkozó ezt kőteles az eredeti határidő betartásával elvégezni. Az
ebből etedó esedeges határidó eltolódás a Y ál|alkozó kötbét- és kártédtési felelősségéte esik.

4.4. Felek haladéktalanul köte]esek ításbal tájékoztami egymást minden olyan kóriiLlményról vagy
fe]téte]ről, amelyek késedelmet okozhamak a munkálatok elvégzésében.

4.5. Yállalkoző kötelezettséget válla| zta, hogy nem fizeüet, illetve számolhat el a szexződés
teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tátsaság tekintetében merülnek fel, és

amelyek a nyetes ajánlattevő adóköteles )övedeimének csökkentésére alkalmasak; továbbá a
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szctzódés teliesítésének teljes időtattama alatt tulajdonosi szetkezetét a Megrendelő számÁra
megismerhetővé teszi.

4.6. Á Kbt. 136. § (1) bekezdés b) ponqának eleget téve Felek megáltapodnak, hogy Vállalkozó
köteles a jel,en szerződés teljesítésének teljes idótanama alatt tuiaidonosi szetkezetét
Megrendelő számára megismethetővé tenni. vállalkozó - a megismethetővé tételre
vonatkozó kÖtelezettsége mellett - a jelen szerzódés idótartama alatt írásban köteles
tájékoz,tatal Megrendelót minden, a trrlajdonosi szerkezetében bekövet]<ezett vá|tozástőL, a
megváltozott és az Ítj adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Yá|lakoző a
jelen szerződés teljesítésének telies időtanama alatt haladéktalanul írásban köteles
Megtendel6t értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

5. VáIlalkozó iogai és kötelezettségei

5.1. A jelen szetződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás
nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabványok és múszaki előírások
figyelembevételével és beartásával, I. minőségű os ztályban.

5.2. Yál]alkoző kötelezettséget vál7al atta, hogy a jelen szetződés ketetében beépítéste kertilő
termékek megfelelnek a mzgyar jogszabályokban, 

^ 
m^gyat szabványokban és a műszaki

előírásokban foglaltaknak.

5.3. A vállalkozási munkák kivitelezése z]att Yállalkozőrlak kötelessége az építkezés terii{etét
isztán tzrtani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt,
elkülönített helyen tárolrri, és időben elszáütani. Yál]akoző kötelessége a hatályos
környezetvédelmi előírások betanása. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy idóben a
Vál]alkozónak kötelessége megtisztítani az épitkezési területet, e|szál]itarna az ott |éyő, 

^tevékenységből szátmazó - l]]ewe az azza| összefüggésben kelet_kezett _ felesleges anyagokat,
hul]adékot, mindenféIe ideiglenes építrrrényt. Á kivitelezéssel édntett helyszínt tisztán és
tendeltetésszerű használatta alkalmas állapotban kel] átadnia, beleértve az anylgszáIllással5
anyag deponálással éontett útvonalakat és helyszíneket is.

5.4. A munkavégzés engedélyezett ide|ét alapvető szabályként Megtendel6 behatáro|ja, az
alábbiak szerint: Irhetséges munkakezdés naponta 7.00 óta, befejezés: 18.00 óta. Hétvégén
és munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges a hatályos )ogszabályok betartása mellett.

5.5. Vállalkozó kótelessége biztosítaru dolgozói tészéte a munkavégzéshez szükséges gépeket és

szerszámokat. Ezek kőltsége külön nem számolható fel.

5.ó. Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonságr eszközök
anyagok biztosítása.

5.7. A munkaterüiet átadása utál az átadás-árvételi eljátás te|les lezfuásűg a Yál]alkoző tészérc
átadott munkahelyeken munka- és balesewédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és
betartatása, az óvó rendszabályok betatrása és betartatása Yál]akozó kötelessége. Vállalkozó
feladata a munkateólet oly módon történó elkülönítése, hogy oda illetéktelen személyek ne
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséból következő balesetekból és egyéb
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történésekből Qopás, károkozás) eredó károk minden esetben Vállalkozót tethelik, tekintet
néIkiil annak körii{ményerre.

5,8, Á munkateriilet áwételét követően a munkaterület őtzése saját kóltségére Vállalkozó feladata.
A tátoló helyeken tátolt (épületben vagy épiileten kíviil) letakott anyagétt Vállalkozót tetheü
a vagyonjogi, vallmitt az esedeges egyéb káreseményekből fakadó felelósség.

5.9, Yál]akozőnak a munkavégzés sotán a bontással vagy egyéb ponal iáró munkamúveleteknél a
munkateriilettel szomszédos építménytészeket ideiglenes ielleggel le kell választania.

5.10. Vállalkozó a munkavégzés sotán keletkezett törmeléket, hulladékot és egléb bontási anyagot
zán vzgy zárbatővá tehetó konténetbe taftozik összegl,riiteni és köteles gondoskodni annak
foIyamatos elszálütásáról.

5.11. Vállalkozó köteles a szetződés teljesítését akadáIyozí valamennyi körülményról a

Megtendelót haladéktalanul fuásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben
eljámt azok elháÁtására.

5.12. Yáj]a|koző minden körülrnények között és kizárólagosan felelós a teljesítésben köztemúködő
személyek teljesítéséért a Megrendelóvel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.

5.73. Yáüalkozó kizátőlagosan felelős a teljesítéshez általa igénybe vett személyek (beleérwe az
alvállalkozókat i.) higiéniei és biztonsági, munka és balesewédelmj valamint
egészségvédelmi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáét, valamint a hztályos
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk valő betatásáért

5,74. Yá|lakozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szetződés rárgyát képező munka
végzéséhez sziii<séges anyagok, eszközök, felszetelések elhelyezését, száIitását, árolását
Amennyiben a megfeleió tátoÁs az építési területen beliil nem oldható meg, Megtendelő
egyeztetés után, küön megáliapodás alapián (feltéve, hogy az mindkét fél számán
elfogadható) biztosítja a megfeleló teóletet.

5,15, Vállalkozó bbtosiqa annak lehetóségét, hogy az e|takarásta. kerüő munkarészek tlkatása,
valamint egyéb, Megtendelő által előre meghatátozott munkafázisok elvégzése elótt
legkésőbb 4 (négy) munkanappal értesíu Megrendelót, hogy annak képviselóje, illewe
műszaki ellenóte időben megjelenhessen, és a munkálatokat ellenórizhesse. Áz értesítésr6l
szóló dokumentum az e-napló mellékletét kell, hogy képezze. Ámennyiben Yál]alkozó ez,t

elmulasztja, Megtendelőnek ,1ogában álJ az adott munkatész il]etve a munkatész takatásának
visszabontaása Yá]]akozőval, ellenórzés célláből,. Az ebból etedó költségek Vállalkozót
terheük és erte való hivatkozással nem élhet a hatíridó módosításáta vonatkozó igénnyel,

5.16. Yállalkozí a saját munkaterületén beliiLl, valamint az aoyagszáüitás útvonalán, továbbá
valamennyi, a munkavégzéssel vagy saját dolgozói tevékenységével összefiggésben érintett
területen, tetületeken baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi felelősséggel tartozik.

5.17. Yál|akoző köteles a szját dolgozónak megtáftott baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelrni
oktaásról készült jegyzőköny,vek egy másolati példályát átadnt Megrendelónek.
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5.18. Vállalkozó köteles Megtendelő, illetve a megbízásából eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi
megbízott jogszabályban meg^l^pozott utasílásait végrehajtani. Ámennyiben ezt nem haitiz
végte, úgy Megtendelónek ioga van a munkavédeimi hiányosságokat Vállalkozó költségére
megszüntetni.

5.19. Áz illetékes megyei kotmányhivatal munkarrédelíni és munkaügyi szaklgazgatásí szerve -
esetlegesen jogutód szerve - eseti vizsgáIatálak haátozatait Vállalkozó köteles saját
hatáskótében végteha)tani. Á hivatal vbsgá|atáről a Yálla|koző a tudomásszerzést követően
köteles haladéktalanul értesíteni Megtendelót. Rendkívüü esetben Vállalkozó kötelessége
telefonon azonna| jelezti a vlzsgálrat tényét Megrendelő képwisel6iének.

5,20. Yá|]zlkoző teljes körű kátédtési felelósséggel tartozik lúegtendelóvel szemben az á|ta|a
igénybe vett dolgozók és alvállalkozók által a munkavégzés sotán a munkavégzéskor vagy
lzzal összeiúggésbe hozhatóan, Megtendelőnek okozott kátokét, beleétue a nem vag1.oni
kárt is,

5,21. Yá|la|koző sa)át költségéte köteles a szabványossági felüvizsgálati eljárás és a jogszabá|yl
előfuásoknak megfeleló wizsgálatok (ellenőzések, métések, villamos biztonsági stb.)
lefolytatására. Á jelen pontban rögzített kötelezettség kiteled a beépített berendezésekkel
kapcsolatos szükséges ellenőrzó mérések elvégzéséte is. Vállalkozó a vizsgálatok eredményeit
'tásban, a saiát költségére beszerzett szakhatóságr ál7ásfoglaásoklt / engedélyeket etedeti
példányban adja át Megtendelónek.

5.22. Á kivitelezés egésze alatt a Vállalkozólak a hatályos iogszabályok elófuásai szerinti
eleküonikus építési naplót (a továbbiakban: e-naplót) kell vezemi, A rendkívüü
bejegyzésekről (nem a napi munkavégzésre vonatkozó bejegyzések) Yállakoző köteles faxon
vagy e,mailben Megtendelót tájékoztatns, a bejegyzést követően haladéktalanul,

5.23. Yál]alkoző, a munMk megkezdése elótt, a munkaterületet az e-napló bejegyzés útján
Megrendeló képviselőjétől átveszi kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként.
Yá|la|koző köteles a munJ<áját így végezn, hogy a meglévő szerkezetekírek, beépített
anyagoknak és a kiépített környezemek a 1elen szetződés tárgyáva| nem éfintett íészeit,
elemeit megóvja és azokban semmiféle kát le okozzol.

5.24. A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szeÁnt a Yállakoző tevékenységi
kőtébe tattoző engedélyek megs zetzése Yál]alkoző feladata és költsége. Felek tögzítik, hogy a
szükséges engedélyek megszerzésében együttmúkódnek, egymást segítik. Vállalkoz o íeladata
a munkálatok elvégzéséhez sziikséges és a halályos iogszabályok szerint a tevékenységi
kötébe tendelt jelentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és
személyek ltányába.

5.25. Y ál]alkoző a kivitelezés ío|yamán csak Magyarországon honosított és minósített
technológiákat alkalnlazhat, és anyagokat épíüet be.

Megrendelő iogai és kótelezettségei

Megtendeló jogosult arra, hogy lndokolt esetben á Yál]alkozótól egyes szeméIyeknek a
cseréjét vagy a munkaterületről való visszavonását kérie.

6.1.
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6.5.

6.Z.

6.3.

6.4.

6.8.

6.9.

Níegendeló aYá]lalkoző dolgozői űszéte a teljesítési helyen csak részlegesen a rendelkezésre
álló hely fiiggvényében tudja biztosítani a szetződés tátgyát képező munka végzéséhez
szúkséges anyagok, eszközö\ felszetelések elhelyezését. Az ene szolgál.ó terüIeteket a
szerzódés megkötését követő beiátás sotán ielöli ki közösen Megrendeló és Vállalkozó
képviselóje.

Megtendeló kötelezettséget vállzí ata, hogy a munkavégzés tdőtzttamáta biztosítja a,

Yállalkozó dolgozóinak gyalogosan az építésl helyszínre töfténő akadályt"lqn és biztonságos
bejutását.

Megrendeló biztosítja, hogy a Megendelő által elóre meghatáíozott munkatészek beépítése
elótt a Vállalkozó előzetes (egalább 4 [né9] munkanappal előtte tótténő) értesítés e a|aplál a
szükséges ellenőtzés elvégzéséte illetékes képviselője időben megjelenjen. Megtendeló a
munkák megfelelő minóségu elvégzését műszaki ellenőt igénybe vétele útján ellenőrzi.

Megtendeló a kivitelezés sotán Vállalkozó részéte a meglévő rendszerén keresztiiLl víz- és
átamcsatlakozásokat biztosít, Vállalkozó költségéte métőt szeteltet íeL, és az enetgia- illetve
vizfogy asztást kiszám\ázza Y ál7alkozó íe|é, melyet az viselrri köteles.

Á N{egrendelőnek vagy megbízottjának jogában, ál1 megvizsgáIni a Yállalkoző által beépíteru
kívánt vagy a teljesítés sotán mát beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy- azok
megfelelnek e a szeződésben foglalt feltételeknek. E wizsgálatok elvégezhetók száütás előtt
a gyánő telephelyén ésfvagy a száütás után az anyag beépítési helyén, illetve mindkét
alkalommal is. Ámennyiben a megvizsgált termékek bármely szempontból nem felelnek meg
a jogszabályokb an és /vagy a kőzbeszerzést dokumentumokban, il]etó]eg a tervekben
meghatározott követelményeknek, úgy a Megendeló azok beépítését megtiithatja, a beépített
vagy leszállított termékeket visszautasítha§a, és a Yá|7a|koző kóteles tédtésmentesen vag},
kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a

termékek megfeleljenek a meghatározott feltételeknek. Yál]alkoző köteles a termék beépítése
előtt annak mrnőségét lgazolő dokumentumait Megtendelőnek elózetesen átadni.

Megtendel6nek jogábal ál1 a yá]]akozási munkálatok fo|yamán szakszetű tendelkezéseket és
utasításokat adni a vállalkoz5 részéte, valamint döntéseket hoznj a váüalkozásr
Szeződésben tőgzitett munkák vonatkozásában. Áz ilyen utasításokat, döntéseket Felek az
e-naplóban rögzítik.

Megrendeló megbízottja a szerződés teljesítése sotán 
^z 

e-napló adatai alap)án kóteles
ellenőtizni, hogy a teljesítésben a l(bt. 138. §_ában foglaltaknak megfelelő a|vállalkozó az
előítt méttékben vesz tészt.

Megendeló iogosult Vállalkozőnak a jelen szez6désben vállalt íeladatai ellátÁsáva|
kapcsolatos tevékenységét, különösen a szetződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt.-ben
meghatáíozott szabályok teljesülését önállóan vagy képviselóje révén ellenőrizni olyan
módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez bírryű tevékenysége ne a.kadá|yozza.
Nem minósiil az ellenőtzés| |og gyakorlása lkadáLyozának, ha a közpénzekkel való felelős
gazdálkodás elvének szetzódés teljesítése sotán való érvényesítése céljából történik (Kbt. 142.

§).

6.6.

6,7.
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6.10. I\íegtendelő felhívja a figyelmet atta, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alaplán a

Közbeszerzési Hatóság is jogosult a szezódés teljesítéséte vagy módosításán vonaüozó
követelmények teliesülését ellenődzru.

6.11. Felek ezennel megállapodnak, hogy Megrendel6 iogosult a Yállakoző valamennyi

részszárrlája összegébóI a szám7a nettó végösszege 2 (<ét) 7o-ának megfelelő összeget

visszatartani Vállalkozónak a Szetződés teliesítésére vonatkozó kötelezettségének

bbtosíasára.

A teliesítési biztosítékot a Yá]]a]koző jogosult a Megtendeló által előzetesen írásban

ióváhagyott szövegezésű, Megrendeló által elfogadott hitelintézet által kiadott
bankgaranciával kiváltani. Á teliesítési biztosíték ósszegét a Megtendeló jogosult igénybe

venni a Vál-lalko z6 terhéte felszámított kötbét és/vagy a Yá|lalkozó költségéte elvégzett

munkák ellenértékének részbeni vagy telies megfizetésére.

1 Iúnltás, koordináció, kapcsolattartás

A Vállalkozó által megbízott Felelós Műszaki Yezető a vál]alkozási munkálatok
vonatkozásában telies felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessóge, hogy a helyszínen teljes
kötűen együttműködjön a Megtendeló képüselőiével.

Felek az e-naplóban rőgzített idópontokban, legalább heti egy alkalommal koopetációs
énekezletet tattanak, melyről jegyz6könyvet vesznek fel. Á kooperációs éttekezlefte mindkét
fél meghívhatja saját szetződött pattrreteit: száűtókat, tewezőket, szakértóket. Amennyiben
bátmilyen oiyan esemény meriil fel, mely a kooperációs megbeszéIés idópon§át befolyásolja,
axtőI az énntetteknek legalább 36 ftarminchat) 6táva| az étekezlet előtt informáIrriuk kell
egymást és más idópontban kell megegyezniük.

A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megendeló és Vállalkozó megjelöli a

klvitelezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételéte jogosult személyeket.

Megrendelő kapcsolattatásta jogosult megbfu ottia:

7 .1.

7.2.

7.3.

Név;
Néviegyzékr száma:
Névjegyzéki jele:

NL|:
Cím:
Telefon:

Név:
NüJ:
Cím:
Telefon:
e-mail:

Kovács György műszaá igazgatő / felelős műszaki vezető
71-0796
Mv-É
571772009
1033 Budapest, Hajőgyár utca Halígyái-szQet. 132. ép.
+3ó-30-540-841 8; F ax: + 3672090404

Jákub Beáta projektvezet6
572634933
1033 Budapest, Hllógyfu utca Hajőgyái-sziget. 132, ép.
+36-70 508 0233; Flx: +3672090404
iakub.beata(Ekrvino.hu
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Megíendelő teliesitésigazolás kiadásám iogosult megbízottia:

Név:
Név:
Cím:
Telefon:

Megtendelő műszaki ellenőtök;

Puht Ádám űgyw ezető , vagi
Kovács György múszaki igazgatí
1033 Budapest, Hajógyát utca Halőgyái-sz\et. 132. ép.
+3612090400; Fax:+3612090404

Epítménygépészeti műszaki eüenőt:

Névjegyzéki száma: 07-0508; 07 -51198
Né9egyzéki jele: ME-G

7.

Név:
Cím:
Névjegyzékiszáma: 01-57637
Névjegyzéki jele: ME-V
NUJ:
Telefon:
Fax;
e-mai]:

,,

Név:
Cím:

NUJ:
Telefon:
Fax;
e-mail;

3.
Név:
Cím:

NL'1:
Telefon;
Fax:
e-mail:

Név:
Cím:
NLJ:
Telefon:
e-mail:

Epítménygépészeti műszaki ellenőt:

Néviegyzéki száma: 7 -01282, 07 -517 00
Négegyzéki jele: ME-G

Yállakoző kapcsolattartásta iogosult megbízot§a:

tt

Epítményvillamossági műszaki ellenőr
Kotmos Imre
1023 Budapest, Széplak u.13.

460398705
+ 36-1 -481 -1 1 46, + 36-30 634-7 07 7
+36,1-481,1147
negatitk@nega.hu

Nyrn Ántal
20ó0 Bicske, Bajcsy-Zsilinszlry u.16.

4611,11495
+36 1 481-1146, +36-30-949-0936
+36-1-481 1147
negatitk@nega.hu

Nl,r:l Geryely
2060 Bicske, Kisfaludy u. l9lB.

249943276
+ 36 - 1 - 481 - 1 1 46, + 36-30 -233 - 41 1 3
+36-1-481-1147
nesrtitk@nega.hu

Kovács Lajos
1034 Budapest, Tímát utca 22.2. emelet 15. ajtó
984623402
+36-20-363,0587; Fax: +36-1-250-5555
kovacs.laios@emef.hu
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Epítménygépészeti felelős műszaki vezető:
Név:
Cím:
Névjegyzéki száma:
Névjegyzéki jele:

Nü;:
Telefon:
e-mail:

8. Műszaki átadás-áwétel, teliesítésigazolás

8.1. Megendelő a műszaki átadás áwéte| és teljesítés igazolás vonatJ<o zásában a Kbt. 135. §
rendelkezési szerinr iár el.

8,2. Á vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítéste vonatkozó |egyzókönywet kell felvenni.
A műszaki átadás átvétel és a teljesítésigazolás tényét tögzíteni kell az e-naplóban is.

8.3. A teliesítés befeiezetmek tekintendő a végső múszaki áa&ís-átvételt 1gazoló ,1egyzőkönl.v

alíÁtásával.

8.4. Á múszaki átadás-átvételr61 iegyzőkönl,w készül. N{egtendelőnek hiányos vagy hibás teliesítés
esetében 1ogábaa ál1 a műszaki átadás - áwéteh jegyzőkönywben a hiínyok és/vagy Ltlbák
megszÜntetéséte vonatl<ozóan póüatátidőt megjelólni. Á teljesítési határidőn tulny,r:tó
póthatátidó megílltpi1,!5x nem jelenti Megendelő kötbérigényről való lemondását. Á
Yál]alkoző áitali tényleges teliesítés idópon§a a szetződés szerinti maradéktalan teljesítés
időpontja azzal, hogy az eredeti teljesítési határidőn tuIny,uló póüatáridó idejéte a
Vállalkozót kötbétfizetési kötelezettség terheli.

Yállalkozó felelős múszaki vezetőiei

kováts Róbert
1034 Budapest, Tímát utca 22. 2, emelet 15. ajtó
04-1348
Ép/Éc/
1L7084733
+36-20/ 957-4492
kovats.tobert(Oemef.hu

7.5.

2. Egészségvédelmi és biztonsági kooíűnátot:
Név: Zalay Mi*Jós
Cím: 1034 Budapest, 'I'trrlár utca 22. 2. emelet 75. ajtőNú;: 278s90440
Telefon: +36-30/ 933-4907

Fenn személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki (e
kórben kizárólag a Felek törvényes képviselói jogosultak eljámi), kivéve, ha a fenti személyek
egyben a Felek törvényes képviselói.

Minden, a szetződés keretében a Felek által egl,rnásnak kúldött éttesítésnek írásbeli formában
(ajánlott levélben, telefaxon, vagy az e-lzplóban) kell tórténnie. Ezen éttesítés ek hatálya a
cimzett általt átvételkor, illeffe neki történő kézbesítésekor áll be. postán való kézbesítés
esetén a kézbesítés megtörténnek mrnősül a kézbesítés megkísérlése napján akkor is, ha a
küldemény ,,címzett ismeteden", ,,elköltözött", ,,a círr. elégtelen'' vagy hasonló megjegyzéssel
étkezik vissza; illetve a második kézbesités megkísérlése napján akkor is, ha a küláemény
,,nem kereste" jelzéssel étkezik vissza. Az elektonikus úton történó levelezés nem
elfogadott.
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13_5. Á műszaki átadás - átvételi iegyzőkönlw felvételéte a Válialkozó távollétében is sor keri.ilhet,
ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem ielenik meg az e\járáson. Az így felvett és a
Vállalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzókönyvben tőgzített megállapításokra
Vállalkozónak 3 (hátom) munkanapon belül fuásban kell reagálnia. Ennek elmulaszlása
esetén úgy kell tekinteni, hogv Vállalkozó elfogadja a iegyz6könywben foglaltakat.

A Vállalkozó a múszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolitása
érdekében, köteles a műszakr átadás - átvételhez szükséges iratokat és okmányokat átadni a
Megtendelő részére.

Á műszaki átadás - átvétel során ayáI)alkozó által átadandő katok, okmányok a következók:
8.7.1 . sikeres átadás esetén Megtendelő részétő| alákt nrűszd'ú átadás _ átvéteü jegyzőkönyv.
8.7.2. Iiánytalan átadási dokumentáció.
8,7.3. Megrendelő úszéól aláírt tel)esítésigazolás,
8.7.4. sikertelen átadás esetén a hibákat, és azok krjavításának hatáddeiét t^ít^lm^ző

jegyzőköny.v.

A szezódés teljesítésének feltéteie a műszakr áadás - átvételi eljátás sikeres |ezátása. A
szetzódés tátgyáva,| kapcsolatos kárveszéll,viselés a munkák hiány - és hibamentes átadás_
á*ételét igazolő jegyzőkőry,v a|áításával kóvetóen száll át a Yá|]a]kozóról lvíegrendelőre.

Kötbét, kánédtés

Á Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Yá|]alkozőta a következó szankciók
alkalmazandók késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbét és a késedelemmel okozott Mr
megtédtése.

Ámennyiben a Yá]]alkozó elmulaszt)a a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a
szeződésben vállalt határidőn belül, úgy a Níegrendelő késedelmj kötbére jogosult. A
késedelmes teliesítés esetén a kötbér mértéke az etedményteleniil eltelt teljesítési hatáidőt
követő minden késedelmesen eltelt nap után a teljes nettó vállalkozói díi 0,1 o,/o-a", de
mindösszesen legfeljebb a telies nettó válialkozói díj 20 (trúsz) o/o-a. Yál)a|koző a késedelmes
teljesítésből fakad,ő, a fizetendó kötbét mértékét meghaladó lrár összegét is köteles
Megtendelónek megtédteni a késedelmi kötbéten felúl.

Ámennyiben Megrendeló a Yál]akozínak felróható okból (ásd: szerződéstől való eláIlás
10.3. pont szerint_i esetei) elál] a szetződéstőL, a Yál]akoző meghiúsulási kötb&t köteles
fizetni. Á meghiúsulási kötbét méltéke a tcljes nettó vál]akozój űj 20 Qtísz) o/o-a. h
Megtendelő a kötbér összegét meghaladó összegú kárát is érvényesítheti a Yá|lalkozóva|
szemben,

Ámennyiben a szetződés teljesítése sotán bármikor a Yá]]alkoző (vagy alválta"lkozőja,)
számáta olyan köriilmény áll elő, amely akadá|yozza az idóben töténó teljesítést, úgy a
Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell ításban a Megtendelót a késedelem tényéóL,
annak várható elhúzódásától és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tílztúe a
teliesítéste.

ö,/,

8.8.

9.

9.1.

9.2.

9,3.
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9.4. A szetződés szerinti vállalkozÁs teljesítése során Vállalkozó elótt ismert az a köriiLlmény, hogy
a Megrendeló tevékenységének ellátásában a szetződ.és tátgyát képező munkák késedelmes
teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezétt válJalja, hogy a szerződés
teljesítése során fokozon gondossággal jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy
határidóben teljesítsen.

10. A szetződés megszünteté§e, elállás a szerződéstől

10.1. A szerződés egyoldaiú megszüntetésére _ a jogszabályon alapuló elállási iogon tulmenóen -
csak sűyos szeződésszegés esetében van lehetőség a je|el szetződ,ésben meghatátozottak
szerint. Áz elállásra okot ad,ő ténytől elózetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a
jogellenes magataftás megszüntetésére hatáidőt kell tűzni. Á jelen szerződéstól történó
egyoldalú elállás esetén az ata okot adó fél köteles megtéíteni a másik félnek az ebból etcdő
teljes kárát.

10.2. A Vállalkoző azonaű hatállyal jogosult a szenődéstőI e|álhi, ha
10.2.1. Megrendelő a jelen szezódésben vál]alt kötelezettségeit írásbeü felszólításra, a

felszóütásban meg)elölt határidőte sem teljesíu.
10.2.2. Megrendelő Vállalkozó írásbeü figyeIrneztetése el]enére szakszerűden utasíást ad.
10.2.3. A Frzetés teljesítése a Megtendeló hibáiából, 30 ftarminc) napot meghaladó

késedelmet szenved.

10.3. Á Megrende|6 azonna|lhatállyal )ogosult a szerzódéstól elállrri, ha
10,3.1. Vállalkozó nem szo7gáltatla az 5.26. pont szerinti teljesítési bankgatanciát a ielen

szerződés aláírását követő 5 (öt) napon belül.
10.3.2. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában 30 @arminc) napot meghaladó

késedelembe esik.
10.3.3. Vállalkozó ellen csód- vagy felszámolási eljárás kezdeményeznek,
10.3.4. Yállakozó megszegi a utoktanási, ésf vagy ada*édelmi kötelezettségét,
10.3.5. Yál]alkoző teliesítése váthatőatl hibás lesz vagy a Vállalkozó tevékenységének

etedménye egy-értelmúen kátokoz áshoz vezet.

10.4. Á Megendeló a szerzódést íelmondhatja, vagy - a Ptk.,ban íoglaltak szerint - a szerződéstól
elá]]hat, ha:
10.4.1. feltétlenül szűkséges a szetződ,és olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján úi közbeszezési el)átást kell lefolytatnl
10.4.2. a Yá|]alkoző nem biztosítia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betattzsát, vagy a Yállalkoző

szetződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a l{bt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

10.4.3, zz EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése mian
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bfuósága az EUMSZ 258.
crkke alapján indított ellárásban kimondta, hogy az Euópai Unió jogából eredó
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bítóság által
megállapított jogséttés miatt a szerzódés nem semmis.

10.5. Á Megrendeló köteles a szetződést felmondani, yagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szetződés megkötését követően jut tudomás ára., hogy a Yál]a|koző tekintetében a

,--"'t
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közbeszetzési eljárás sotán k:zárő ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zátti a kőzbeszerzést
eIjárásból.

10.6. Á Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve i\íegendeló jogosult és egyben köteles a

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a

szerzódéssel érintett feladata ellátásától gondoskodni tudjon -, ha
10.ó.1. a nyertes ajánlattevőben (a Vállalkozó társaságban) közvetetten vagy közvedeniiLl

25o/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
szemé]yes ioga szednt jogképes szervezet, amely tekntetében fennáll a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
10.6.2. a nyeltes ajánlattevó (a Yálla|kozó társaság) közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot

meghaladó tulajdoni tészesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképcs szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpont)ában meghatáfozott feltétel,

'l0,7. Szetződést6l való elál]:ís esetén a Feleket elszámolási kötelezettség tetheü. Amennyiben
Megrendelő Yál]akoző szetzódésszegéséíe tötténó hivatkozással áD, el a szetződéstól, úgy
Yállalkoző a nyújtott szolgáltatás ellenéttékét csak a jogalap nélkiiü gazdagodás szabáIyi
alap|án kérheti.

10.8. A Felek által glakotolt eláIlási jog nem éfinti a kártédtési igeny érvényesítéséte vonatkozó iog
gyakorlásának lehetőségét.

fl. Jótállás

11.1. Yál]alkoző az á|t^l^ elvégzett munkákra Lz átadás4§ételi legyzőkönyv lezátásának
dátumától számíwa 24 (huszonnégy) hónap telies körű iótállást vállal.

11.2. A Megtendeló köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót tásbal a jótállási idő során
felrneriilő bármilyen jótáMsi f szavatossági igényről.

11,3. Á jótállási idótartam alatt 2 hibaielentést követő 48 (negl.vennyolc) ótán belül Yíl]akoző
vagy megbízonja köteles a jaátást téítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás
terméket/szolgáltatást kicsetélni.

11.4. Ámennyiben Vállalkozó az értesítést követóen nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a
Megtendelő e|lárhat a hrba krjaűúsa érdekében a Yá|lakoző kockázatára és költségéte.

1 1.5. Á termék kicserélése/szolgáltatás ismételt elvégzése a )ótállási idótattamot meghosszabbítia.

11.6. lyz átadás,átvéte| után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban tögzített szavatossági
kötelezettség tetheli.

11,7. Abban az esetben, ha Yá]la|kozó hibásan, vagy nem I. minóségi osztály szerint tel)esít és a
Iuányosságokat a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére n€m 

'a\,ítia 

ki megfeleló
minóségben és időben, N{egtendelónek jogában ál1 más vál]alkozóvzl a hibákat kijavíttatni és

ennek teljes költségét Vállalko z6n háÁtali.

l5

lt



11.8. Felek a jótállási idő leiáttakot utó-feliilnzsgálatot tattanak, ahol a lirütelezési munkákat és a
beépített anyagokat ellenőnik, és elkészítik a gatanciális belárás iegyzőkönl.vét, amelyben
foglalt hubákat aYá|lakoző 15 (tizenöt) napon belül kóteles saját kóItségén kijavítani.

11.9. Megrendeló jogosult a teljes a tatalékketet nélkúl számított nettó vállálkozói dl1 2 ok-álak
megfelel6 ósszeget visszatartani a nyertes ajánlattevó jótállási kötelezettségének nem vagy
nem szetződésszerú teljesítése miatt felmerüló |ánlatkéríi igények biztosításáta a 1ótiüási
idó leláratát követó 60. napig.

Á jótáliási bztosítékot a Yál]alkozí iogosult a Megendeló által elózetesen fuásban
jóvíbagyott szövegezésű, N{egrendelő által elfogadott hitelintézet által kiadott
bankgaranciával kiváltani, ha annak érvényességi ideje legalább a jótállási időszak lejántát
követő 60. napig tart.

12, Vis Maiot

12.1. A Yál]a,tkozó nem szankcionálható kötbérte| vagy a szetzódésszegéste alapított elál!ással,
továbbá nem sújtlató Mrtéítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis majot
eredménye.

12.2, A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maiot" olyan esetekre vonattozik, mely egyik
fél érdekkörébe sem tzrtozó, elhádüatatlan külsó okból kóvetkezik be. Ilyen esetek: sztrájk,
háboru vagy fortadalom, ílzeset, árvz, jáwány, hatantén kodátozások és száüási embatgó.

12.3. Vis majota a Yá]]a|lkoző csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, e-naplóban értesíti a
Megrendelót a vis major tényér6l, okáról és valószínű időtartamáról, Amennyiben a

Megrendelő egyéb iránl.u fuásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű altematív módot a teliesítésre, melyet a vis maiot esete nem g,átol.

12.4. A szetződésben foglalt határidók a vis maior időtattamával meghosszabbodnak.
Ámennyiben a vis maiot időtattaml meghaladja a 30 ftarminc) n^pot, a Megtendelőnek
jogában áL a szetződés nem teljesített részétől elállrri a há:uályos jogkövetlrezmények nélkii,l
oly módon, hogy a YálJalkozóhoz ettól értesítést küd. Ebben az esetben a Válialkozót nem
terheü kötbétfizetési kötelezettség.

12.5. Vis maiotm Megtendeló abban az esetben hivatkozhat, ha a szerződés táeső tészének
teljesítése olyan akadályokba ütközik, melyek gítoliák Vállalko ző szetződéses teljesítését.

13. Egyéb feltételek:

73.7. Yál]a]kozó kijelenti, hogy egy magyltoxszágs székhellni és működésú Biztositőlál az
építészeti kiütelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is mag,ában foglaló tevékenységre)
az aján|atl felhívásnak megfeleló kondíciójú felelósségbiztosítással rendelkezik, yzgy a

munkaterűlet átaáásáig tendelkezni fog. A kötvén;, másolatát a munkaterület átadását
követően, a munkx megkezdése elótt a megtendelónek átadja.
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13.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szednt a kii,lföldi adóilletóségű nyettes ajánlattevó köteles a

szetződ,éshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerrnn
adóhatóságtól a ínagy^t adóhatóság közvet]enü beszetezhet a nyettes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkiiLl.

13.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén
elsősotban a szegődés tátgyábal lefolytatott közbeszerzési eljátást megindító felhívásában
foglaltak, másodsotban a közbeszetzési el)árás Közbeszerzési dokumentu malban íoglaltak az
irányadók.

13.4. A Megtendeló nyrlatkozi\ hogy a Kbl 133. § (1) bekezdését figyelembe vette közbeszetzési
eljárás előkészítése során.

13.5. Á Vállalkozó a Megrendelő előzetes iásos hozzájárulása nélkiiLl az ellárás folyamán
tudomásáta jutott információkat ázárő|ag a szetződés teljesítésére használhatja fel.

13.6- A szerződ,és feltételeire vonatkozóan Magyatország Polgári Törvénykönyve és Magyarotszág
hatályos jogszabályai az, tányadők.

13.7, Jelen szetződés módosításáta l<:zfuó|ag a Kbt. előírásai szednt lehetséges.

13.8. Esedeges jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztetó tárgyalások ketetében rendezni, azorlban
ha ez nem vezetne eredményre, íryy jogntájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljátásának.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.
A jelen szerzódést a Felek elolvasúk, ételmezték, és mint akaratukkal mindenben egyez6t irták alá.

I(eIt: Budapest,2018. május 8,

I(épüseIi: Puht Ádám Ba|ázs igyvezető
Megtendelő
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