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PREAMBULUM

A N{egrendeló alárrletkéróként, a kiizbcszcrzésckró] szrjlr1 2()15, ó\-1 (]x].III. töÍ.!-én],, (a

tor.ábbiakbanl Kbt.) tlennadik íés2, 115, ii (1) bckc,dés szcrinti nyflt közbcszcrzési cljárást
bon],olitott lc ,,Dtrnakeszi repúlőtéí - l, számú épülctcn alacsony hailásszögű, fémlemez
tctő építése, villámvédelmi betendezés kiépítése" tárgr,ában, \'áLlalk<lzt'l a ki;zbcszetzési eljárás
nvertes ajánlatter-ó je

A szerzódéses munkák részletcs műszaki tattalmát a ráfgvban lcf()l,ít2toit kozbeszerzésJ eljárást
megindító felhír.ásánal és a kijzLeszerzési dokumcnrum<lknak e tattalma, a hclvszini hejárás sotán
tapaszta]t2k, rz elánhtkéró áttal az ajánlanéteJl szxllászbán adoti kegészító innlrmácn'lk, és a
\'állalkozó által ezck alapián benvújtott ajánlata határozzák meg,

Jelcn s?erródó§ a7 aján]attéte]i feüívás. a kózbeszerzési dokumentáció, r,alamrnt a n\cLtc.
ajánlatter.ó §'állalkozil) ejánlat, ahP]án kcnilt rrreglötésre. ,\ Kbt, ] 31. § (2) beLezdésének eleget
tóve Felek ri;gzítik, hog az ernlített dokumcnturn<lk a idcn szcrzódés clr,álasztharatlan, szencs
részét képez& és a I.elckrc nózi.c kiltclczó én ónr{rek (azok fizrkl ettelembel] ieleo szerzódéshez
nem kerulnek csatolásra)

1. Á szetzíídés tátgya:

\ícgrcrlclclr'1 ntcgtcrrdclr, \ illrlkrlzr1 ch ill.rlja r ] l]l] I)urlilrcs71. 1lcpiLLitcti Lir 1, s:árn ii!-l2.' L

l](l\ l;ri?j s/lnr) k.,li{tll{tlllisi cnrlcn lcr rj Dunakcszi repiilijtér - I. számú éPiilctcn alacsonv
hajlásszögű, férnlcmcz tctő épitósc, villámvédclDi beíendezés kiépitése murllrlllr l,
nlinri.igi ,lsur:i]rllrn tlrrcllrj klr irclrzIsLt. llilijrr'lrzc, r:ir.llillrn lctilJltrtorr 1ll)/l,.,/.t/isi
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eljátás során átadott épités] engedóllücn, klvircLi ten,d,lkumentációban és killtsépgetésben,
l.alanrrnr l Vállalkozó rrrrnt nlcrtcs aiánlatte,!.óként szetzódó fél áltel a kózbcszcrzési eljárásban
benúirott és Ntcgtcn<lcló által elfogdott alánlar árazott ki]ltségvctósében foglalt

2. yáll^ko'ői dij

2,1, §{cgiendeló a szetzódés szerinti kiwitelezés e]lenéttékét a Vállalkozónak a munlrák
clvógzését ós a leigazolt teljesítést követóen lizet meg, Á jclen szcrz.jdés alapián eh.égzésíe
keruló munkálatokn l()na.koztatott ijs§ze§ \-állalkozól díj:

N€ttó vá alkozói dii (tartalékkcíettel növelten)
Nettó vállalkozói díi (tartalékkeíet nélkiil)

19.866.469,- Ft
18.920.447,- Ft

A váIlelLozói díl 5 0,o n}i ú.rz nettó 946.022,- Ft taitalékkeretet is tarta]rnaz, mclmck
felhasználási leltételei:
d tnttalékkefet kizáróIag a N{egrendeló ehendelése alapján, a 322,/2015. (X, 30.)
Kotmárrvtendelet (to,i.ábbnkban: Koímányrendelet) 20, § (3) bekezdése szemt az epiresI
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos hasznáIathoz szükséges munkáL
ellenétékének elszimolására használharó fel, az ajánlau idószakbarr elóte nem kall-ulálható
munkák elvégzéséíe, tétetes elszárnolás szerint hasznáIható íeI 

^z 
ánzott költségr,etésben

mcghatár<lzott díiak figlelembc vétclér-cl, ,\ tzrtalókkcrcr k:zátóleg az épitési bcruházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerú és bizlonságos használathoz sziikséges munkák
ellenértékének elszámolásáta használható tel, összhangban a Konnán,!íendelet 20, ! (3)

bckczdósébcn Éoglaltak szcrint, T<lr,ábbá a tartalékkcrcl a szerzódós tcljcsitósc során
szükségessé váli), a Polgán Tó§ én.\,kón}n,ról szóló 2013, ér-i \'. tönénl 6:2a1. \ (?)

bekezdése szerintr pótmunka el.-égzéséte Ls felhlszíálható, feltéve, hog! a KcJfmáí\,rendelet
2l]. ! (]) bekezdésben foglaltaknak megfeleJ,

Szctz<jdó Fclck úgl nr ütkoznak, 
. 
hogy ez általános forgalni adóról szól{i 2i)07 é!j

Cx\\'IL tőr.!,énY (a rovábbiakban: AfatvJ álralános szabályai alá bejelentkezctt tátsaságclk,
s e szabá11,ok szerint teljesírik beva]lá§i és befizetési kótelezettségeiket, grakrlt<l1ják

r.rsszaigénvlési jogosultságukat, és egltküknek stncs olr'an. az ,\fan. ben szabál,vozott

tilg,á]]ása" amclinek alapján tólc zd<j fizctrlsc nc lcnnc kór,ctclhctó.

Szcr7ódó F'€lek ti;ía7iiik, h(,8\,ar.iÉ]n I.r2 _ 1l)b) p,trle rlrplrn t lzcrz<3<1ós tárgvában
meg;etőlt szolgáltarás az ú$,úevezert ,,fordított adózás szabáJ,va" alá tartozilr, e7ért 3
\'álhlkozó a Nlegrcndcló számára a lállalkozói díjrin áltll{nos {orgalrni adót nem
12rtalinaz{) (,,nettil') §záfilát (ré§7s,ámlá0 ál]ít, \ vállalk()7ó1 d]'jat terhcló általán(,s i)rgxlnr]
adó tön,ón1, szctrrrti rcndezésórc x §lcgrcndcló kólclcs.

2.2, I,clck ktjclcntik, b<lpx a szeródés átalánlárls elszámrnásúnlk minósül, \ 2,1 ponl szcrinn
rállalkozói díj a befejezésl határrrlóre ptogrrrlsztizált bckcrulós' koltség, J artalmazze a

tcn-ckbcn, az ajánlatrcrlikónr szerződő fél §'állalkozó) ajánlltibln benr tl;t,,tr ;lr,lz,o
kr;lrségr crésllen lilglrlt. a kr;zbcszcrzi:sr c]járÁs kr]u bcszctzisl i1<lkunrennrrlrlkllrn szctcplri
lnLlnlálet,,l tcljcs lod; mcg-rll;sitlis Lhrlz, r tcllcs rnű,zeki tlrrtelrlrrr rltcg,.ll,;sirásihtlz
ch ógzcrrdr] kn rtcl( za,sl rnLllklik mLnclt,n kint.ógit i. clijit. bclcin. c ,l s,,iiksclgc s i lllnlcrtrtr i

jlintlóii,l, lntrnkit is lnnlli rlijllt. lz cgiób iinllikrll lvllrsilckct. r rrrcgllLrlsitlislll
ltxPc\1,11r(,s \ iliDr.lrt1\ r rrtrlt c, rlijrl,
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2.3. Vá]lalk<n6 kiielenti, hogy a kózbeszerzé§ dokumentumokat és meüékleteit
áttar:rllmályoztz, az abban foglalt adatobt isme4 megismeíte a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésére bocsátott kifiteü tervdokrrm€ntáció tartalrnjt, és
az abban, valamint a közbeszetzési eliárás §o!árr átadott árazadan kóltsógvctésben foglalt
muílkálatok reljes kőó megvalósírásáta vonatkozóan tette meg ajánlarát, valaminr hogy a
többletinunka kockázaút ín^gi,í^ \rál!laIJ^, l\ tendelkezésére bocsátott tervek és az átazeüíl
költségvetés alapjáa zz építést betuházást szetzódésszerúen, teljes köóen, múszaki és
mtrróségi sz€mpontból is kifogístalan álJapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, múszaki
szabályoknak megfelelóen készíti el. Vállalkozó kijelenti, hogy 4^dan áfu 

^z 
előzőek

tudatában alakitotta § teljes kórúen és hiánytalaíul vá[alkoztk a szerződés tátg|án^k 
^megvalósítására, a szerződés teljesítése során felrnerii]ó többletrnunlíikat külöí tédtés

né&iil elvégzi, annak elleíértékét n€ín élvényesíti, mivel a r,áIalkozási díj áalányárcn keriilt
meghetározásra.

Fclek kiielentik, hogy a tóbbletrnunka értéke nem elszámolható.

Felek értelmezésében pótmunkának minósiil azon műszakilag szii}séges munka, amely a
szerzódés alapját képezó teljes közbeszenési dokumentrrnokban nem §zerepelt, de
alkalrrtazása nélkü a létesittrrény f€ildelt€té§szerúen nem használható, vagy azoklt a

Megteodeló egyébként megtendeli. Tóbbletmunkának minósiil a tervbeí szeíepló, de a
kölaégvetésbóI hiányzó munka, vagy a költségvetésbeít íietn kel16 méttékbcn megjelenített
munká, ámelyet a Vállaikozó Lóteles elvégezni, illetóleg amely nélki-il a szerzódés eredménye
nem jöheme léte,

N{egtendeló a szerzódés aláírásával ki|elenti, hogy a szetz6déses kiütelezés ellenértékének
pénzúgi fedezetével rendelkezlk, Á Megtendeló a nettó vállalkozói ü 5 o/o-ának megfeleló
ménékű tartalékkeret felbasználásának lehetóséget biztosítia.

2.4.

2.5.

2.6.

_]. Fiz€tésifeltér€lek

3.1, Megrendeló a váIlalkozói díját a Kbl 135, §,ában és a322/2015. 
"N,.30.) 

I(orm. rendeletben
foglalt előírások szetint és az ad,ózás teldjétől szóló 2003 XCII. töfvény (a továbbiakban:
Árt.) 3ólA. § (3) bekezdésében íoglaltak alkalmazásáva],, a Yá|la]kozó álta] a szánla
VjáütÁsára vonatkozó jogszabályoknak megfelelóen, szabáyosan kiáütott, és a ieleíl
szelzódésbefl fog)alt tendelkezéseknek megfeleló meüékletekkel eMtott és benyújtott
szárda alaplátt, átut^Líssal fizeti meg a Vállalkozó jelen szerzódés elsó lapján megadott
bankszím.!.áiáta.

Felck megálIapodnak, hogy aY la|kozó az alábbiak szennn szó,rn]ázásra iogosult:

a) részszámla: az építési beruházás 33 o/tot megha]adó Lészi.iltség esetén a nettó és

tartalékketet nélkiiü r.áI]alkozói űj 33 %-áíak megfeleló ósszegóI;

b) részszámla: az építési betuházás ó6 o"rot meghaladó készültség csetón e nettó és

rattalékkctet nélkű válJalkozói dij rovábbi 33 % ának megfeleló összegt6l,

c) tóg§zám]a: az építési bcnIházás ](]()o" os kószüItségi fokánalr clórósc. a múszaki
átxdás át'\,ótcli eliáús sücrc§ ós cícdmóDlcs lczárása, a szerzódós §lcltntl n]unkák
rnalar]óktalan, hiba és hiánlmcnrcs clrógzósét igazoló teljcsitésigzcllás \lcgrcndcló ákali

í;..



kiáütását követó€n, a íettó és tartAlékkelet né[<ijü vá alkozói dii 34 %_ának megfeleló
ósszcgról.

A Vállalkozó 30 (}anninc) napos fuetési hzáÁdőt tztrzlnaz,ő számlák benyújtására
iogosult,

3.2. Á 6zetés abban az idópontban szárnít teljesítettnek, amikor \rállalkoz ó szfuJáján aÁEzetett
ősszeg a Vállalkozó bankja által jóváírásta keriiLlt,

3,3. A s2áIr a m€Ilékl€tei a2 Áfi,3ólÁ, § (3) bekezdésében elóírt itaton , valamint adoí €setben
a 322/2015. Qi-.30.) Kormányrendelet elóírásai alapján benyu|tani szükséges itatokon t1l a
Megrcndeló által aláír teljesitesigazo|ás és az átadá§ átvételi jegyzókön}v.

3.4. Á számla Megt€ndeló által történó kézhezvételének napját dokumenúIni kell,

3,5. r\mennyiben Vállalkozó a szátrnÁját az elófut mellékletek nákül vagy hiányosan, illetve
hibásan kitöltve n}aiitje be, a számlát a Megrendeló kiegészítéste visszaküldi, s a fizctési
hatáfidót a kiegeszített éslvag1 jaűtott számla kézhezvételétól számítja.

3.6. lrizetési késedelem esetéfl Megrendeló a Pik, 6:155 § ban m€ghátálozott métékú késedelmi
kamat fu etésere köteles,

4. Határidők és a határidóket befolyásoló tényezők

Teliesítési véghaáridő: 30 murrkan.P e munkaterület átadás-átvétel idóPontjától
számítottzn.
A szetzódés időtanama á muí*aterúlet átadástól számítva került megt.^áíoz^srr,.
Vállalkozó a szetzódés szerinti kivit€Iezést a jelen szetzódésben foglaltak szerinti
véghatátidóíe kötcles elvég€zni. Előteljesítés lchetséges,

4.I.

4.2. Yálla]kozó l muíkálatokat köteles oly tnódon elvégezni, hogy a munka ínegkezdését
követóen a kivitelezés folyamatosa! tölténien és a lehetó legövidebb idó alatt, de
legkésóbb a meghatározon végsó teljesítési határidóre befejezód|ön.

4.3. Nem I. minóségi osztálFi t€lj€sítés visszáutasítása esetén a Megrendeló jogosult a
Vállalkozó kóltségére a mrrnkát (munkarészt) a Vállalkozóval ismét elvégeztemi. Ez nem
éiinti a teliesítési végha!áridót. A váUálko2ó ezt kőteles az eledeti hztáIidő betattásával
elvégezni, Az ebból etedó esedeges hatáidó eltolódás a Vállxlkozó kötbéí_ és kátédtési
fclclósségéte esik.

4.4. |-elek haladéktalanul kötelesek írásban táiékoztatni eglrnást minden olyan kótü|.ményr6l
va6r feltételrő! amelyek késedelmet okozhamak a munkálatok elvégzésében,

4,5, Vállalkozó kötelezettsógct vállal arta, hogy nem fueüet, illetr"e száínolhat €] a sz€tzódés
teljesítésévej összcfűglaésben olyan költségckct, amelyek a l(bt. ó2, § (1) bcLezdés k) pont
ka)_kb) alpontja szcrinti feltételekn€k nem rnegfeleló társasá8 tckintctében merülnek fel, és
amcltek a nlertes ajánlattc!ó adóli,óteles iirl-€delrnénck csókkentésére alkalmasak; továbbá
n szerzódés reljesitósónck tclies idórarrama alatt tulajdonosi szerkezetét a trIcgrcndeló
sZámára meSlsmcdlcnjvó tcszi,
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5.2.

4,6. A Kbl 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget tér,e Felek megáIlapodnak, hogy Vállalkozó
köteles a jelen szetzódés teljesitésének telies idótaftámá alatt tulajdonosi szelkezetét
Megendeló számára mdsmethetóvé tenni. VáüIkozó _ a megismethetóvé tétel_te
vonetkozó kót€lezett§ége mellett - a ielen szenódés idót rt rna alatt iásban köteles
táiékozami Megtendelót mindeír, a tulaidonosi szerkezetében bekóvetk€zett változástól, a
megváltozott és az új adatok, r,a]amint a változás hatályának m€elölésével. Vállalkozó a
jelen szezódés teljcsitésének teljes idótart2ma a]átt haladékt2lanul ításban köteles
N{egíendelót éfi€§íteíri a Kbl 143, § (3) bekezdésében megjelólt ügyletekról.

5. Vállalkozó iogai és kötelezett§égei

5,1, A lelen szetzódésben foglalt mrrnkálatokat Vállalkozó telj€s kórúen, szayatosság és iórillá§
nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályo\ szabványok és múszaki elóítások
figyelember.ételével és betattásával, I. minóségű osztáIyban,

Vállalkozó kótelezett§éget vállal arra, hogy a jelen szetzódés kctetében beépítéste kerüó
tetmékek megfelelnek a maglar iogszabáIyokbarr" a magyar szabványokban és a múszaki
elóíásokban foglaltaknak.

A vállalkozási munlúk kivitel€zé§e alatt Vállalkozón2k köt€lessége az épitkezés teriiletét
tisztán tartani, a hunkákbóI adódó minden felesleges anyagot és hu adékot kijelöIt,
elküónített helycn táto)rri, és idóben elszáütaíti, VáIlalkozó kötelessége a hatáIyos
kömyezetvédeltni elóírások betarrisa. Á vál]alkozási munkáIerok teli€sítésével egy idóbcn a
Vállalkozónak kötelessége megtisztít2íli 2z épitkezési terijLletet, elszáütania 

^z 
ott Ie!ő, 

^tevékenvsegból sz^rínazó - i]letve az ezzal összeftiggésben keletkezett _ felesleges
ányagok"g hu adékot, mindenfele ideiglenes építrnényt. Á kivitelezéssel érmten hclyszínt
tisztán és tendeltctésszeó használaüa alkalmas álJapotban ke[ áüdíiá, beleérrve az
anyagszáütással, anyag deponálással érintert útvonalakat és helyszíneket is.

,,\ munkavégzés eítgedéIyezett idejét alapv€tó szabályként Níegtendeló behatátolja, az
alábbiat szerint Lehetséges munkakezdés naponta 7,00 óta, befeiezés: 17.00 óta. Hétvégen
és munkasziineti napokon munkavégzés lehetseges a tutályos iogszabályok bctarrása
m€llett,

Vállalkozó kótelessége biztosítani doQozói részéte amunkavégzéshez szükséges gépeket és
szeíszárnokaL Ezek költsége kiilön nem számolható fel.

5.3.

5-,+-

5.1.

5,5,

5,6. VáIlalkozó lrótelezettség€ a teljesíté§hez szűkséges egyéb eszkiizók, biztonsági eszkiizök
ányá8ok bjztositása.

Á munkatedilct átadás^ !r^n 
^z 

át^dás_átvóreü eliáús telies lezárásái8 a Válálkozó részére
átadott munkahelveken munka és baleservédelem, tűzl-édelcm megszen-ezése, betartása és
bctattatása, az óvó rcndszabályok betartása és bctatatása Vállalkozó kötelessége,
Vállalkozó feladata a munkatetiilet oly rnódon történó elküIönitése, hogy oda illetéktclcn
szeméIlck ne léphessenek bc, Az illeréktelen sz€mélvck belépé§éból kór-etkczó balcsctekból
és e€r éb tórténósckból (opás, káro]<uá$ credó károk mindcn csctbcn \'áIlalkozót tcllrelilr.
tcklntet nélkül aonak kőrülrnénl-eirc,

,\ munkateólct ánótelér kö\,etóen a munkatefüIet 6rzósc slizit kijltségérc \'á|lalkozó
fc]adnta, A tálrl<i lrclveken ráiolt (ópiilctben íxgl cpiilctcn kir iil) lerakott anrrgcn

i l,
Nu4

5,8,



Vállalkozót terheli a vagronjogi va]amint az esedeges egyéb káteseményekból fakadó
felelósség

5.9. Vállalkozórrak a tnunkavegzés soíán a bontássalvagl egvéb porral iáró mun}amúveleteknél
a mrrnkateriilettel szomszédos építrnénytészeket ideigleoes ielleggel le keü választznia.

5,10. Vállalkozó a munkavégzés során kelet}ezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási

^í|y^got 
záltt vagi záthatóvá tehetó konténetbe tartozü összegyújteni és köteles

gondoskodni annak folyamatos elszáütásától.

5.11. Vállalkozó kótel€s e szerzódés teliesítését akaülyozó valamennf köriilrnéíly!ól .
Megí€ndelót haladéktalanul íásban értesíteni és egyben lehetósege szerint seját
hauískótben eliámi azok elhátíásáta.

5,12, ! 1alkoz6 minden kóriiLlmények kózött és kizátólagosan felelós a teliesítésb€n
kóztemúködő személyek teljesítéséért a Níegtendel6vel és valamennf illetékes ható§ággal

5.13. Vállalkozó kizátólagosan felelós a teljesítéshez átala igenybe ven szemáyek (beleértve az
alvállalkozókat is) h€tniai és biztonsági munka- és balesewédelmi valamint
egeszségvéde]rni feltételeinek mindeo eszközzel való biztosításáét, valamint a hatályos
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabáIyok általuk való betatásáétt,

5.14, Vállalkozónalr kell gondoskodrria é§ biztosítaírjá a szerzódés tárg1rát képezó munkA
végzéséhez szii&séges aryago\ eszkózök, felszerelések elhelyezését, szál]iását, átoksát.
Ameonlben a megfeleló tátolás az építési teriileten beliil íreín oldható rneg Megrendeló
egyeztetés után, küón meg:{tlapodás aláp'án (felteve, hogy az mindkét fá számán
elfogadható) biztosí§a a megfeleló t€rüetel

5,15. Vá alkozó biztosíüa anírak lehetóségét, hogy 
^z 

elt^k^ásra keíüó munkarészek takatása,
valamint egyéb, Megtendeló által elóte meghatitozott mlrnkafázisok elvégése elón 4
(négy) munkanappal értesíti Megtendelőt, hogy annal képviselóje, illetve műszaki ellenóre
id6ben megielenhessen, és a munkálatok t ellenórizhe§§e. Áz étesítésrdl szóló
dokumennrm az építési napló mellékletét kell, ho&v képezze- r\menryiben Vállalkozó ezt
elínulaszt a, Níeglendelónek iogában áü az adott munkarész iüetve a munltarész takarásának
visszaboírtztása Váüalkozóval, ellenótzés céliábói, Áz ebból eredó költség€k Vállalkozót
tethelik és erte való hivatkozással nem élhet a hatátidó módosításám vonatkozó igénnyel,

.5.16, Vállalkozó a saiát münkatetiiletén belüI, valamint az anyagszáWtás útvonalán, továbbá
valah€nnyl, a munkavógzés vagy saját do§ozói tewéLenységéweJ összefiiggésb€n élintett
t€dileteít, t€iúlet€k€n bale§eF, mun}a , óz- és egeszségvédelrni felelósséggel tartozik.

5.17, Vállalkozó köteles a saiát dolgozóinak megt2rtott balese., munka-, tűz- és egészségvédelmi
oktatástól késziilt jegy26kön}-vek egy másolati példínyát átadni Níegrendelónek.

5.1t], Vállalkozó köreles lVíeppcndelő, illetve a mcgbbásából eljáró mun kavédelmi és tűzvódclmi
mcgbízott jogszabályban megalapozott utasitásait végrehajtani, l\m€nnliben ezt,1cm l,!aiti^

r,égrc, úgi N{egtndclórrek ioga van a rnunkar,édchn hiányosságllkat \'állalkozil kiiltsógórc
mc8§züntctni.

ü



5.19, Az illetékes megyei kormányhivatal tnunkavédekd és munkaügr szakigazgátási szelve
esedeg€sen jogutód szerve - eseti \.izsgálatán* hatátozetait Vállalkozó kóteles saját
hatáskötében wégrehajtani A hiíatál visgá]átáróI a Vállalkozó a tudomásszezést követóen
kötcles hala,cléktalanul értesíteni Megrendel6t, Rendkiviiü esetben Vál]álkozó kötelessége
telefonon azonnal iclezni a vizsgáIat tónyét Megtendeló képviselójének.

5.20, Yá]lalkozó telies köó káttétítési felelósséggel tartozik Níegrendelóvel szembeo az általa
igénybe vett dolgozók és alvál]alkozók által a muntavégzés során a munlravégzéskot vagy
azzal összefiiggésbe hozhatóan, Megíendelónek okozott kátokért, beleérn e a nem vagyoni
kárt is.

5.2l. Yáll'lkozó saiát kóltségére köteles a szabványossági feltilüzsgálati eliáús és a törvénye§
elóitásoknak megfeleló vizsgálatok (ellenórzése\ mérések, villamos biztonsági stb,)
lefolytatására- A ielen Pontban rögzített kötelezettség Lite4ed a beépített beteadezésekkel
kapcsolatos szükséges ellenórző mérések elvégzésere is, Vállalkozó a vizsgálatok
etedménye.it ításban, a saiát költségéte bcszetzett szakhatósági áMsfoglalásokac /
engedéIyeket etedeti példányban adja át Megtendelónek.

5.22. A kivitelezés egésze alatt a Vál]alkozónak a hatályos iogszebályok el6írjsai szerrntr
elektronikus éoítésr naolót ía továbbiakban: Éoítési Naoló) t(ell ve7emi. Az eseti
bejegzésektól (nem a napi munkavégzésíe vonat}ozó bejeglzések) VálJalkozó köteles
faxon vagy e-ma.ilben Megtendelót tájékoztami a bejegyzést kővetóen ha]adéktalaítul.

5.23, VáIlalkozó, a munkák tnegkezdése előtt, a munkatetiiLletet építési naplóbejegyzés útján
N{egrendeló képvisel6iétól átveszi kivitelezési mun]<ákta alkalmas hunkate!ületkéít.
Vállalkozó köteles a munkiiát rigy végezn! hogy a meglévó szerkezetekne\ beépített
anyagoknak és a kiépíten kómyezemek a ieleíl szeízódés tárgyával nem énnten részat,
elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon,

5,24, Á munkálatol<hoz szükséges és a hatályos jogszabáIyok szerint a Vál]alkozó tevékenységi
kórébe tattozó engedélyek megszezése Vállalkozó feiadata és költsége. Felek tögzíti,k, hogy
a szükséges engedélyek megszerzésében együtt alúködnek, egymást segítit<, Váülkozó
feladata a munkálatok elvégzéséhez szűkséges és a hatályos jogszabáyok szerint a
tevekeny§égi körébe rendelt jelentési kótelezettsegek teljesítése áz érintett hatóságok,
szervezetek e. szemelyek u-ányába.

5.25, Yá]lzlkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minósített
techíológiákat alká|ínazhat, és anyagokat építhet be.

s-26, n \,Iállalkozó kötelcs a ielen szetz6dés szerinti teljesítés biztosítékaLént a telj€s neftó
vállalkozói díj 5 (ót) o/" án k megfelcló barrkgaranciz szo|gíItatÁsa legkésóbb a
szerz6déskótéskor,
5,26.1, melynek érvényességi ideje legalább a szetzódés szennd reljesítési haáridót kövctó

60. írapig talt;
5.26.2, mdry a szepódés nem szezódés§zerú teliesítóse miatt felrnerülő megtendelói

kötbér és kángén,vek biztosításáta szolgál;
5.2ó,3, mel1, e iótáüási bankgarancia határidóben r-alrl szolgiltatásának eLmulasztása csetén

rgénlbc vchct<l azz.al, hogr a lchí\,otr összeg a jótállási irlószak 
^l^rt 

ó\,adókként
volgá| a rrlcrtcs ajánlattcvri iótállási kótelezcttsógónck nem t^íar nem
szerzridclsszcni tcljcsítése miatt íelmcóló ajÁnlatkórrli igónrck biztosttas:rrl,

1.\t
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6, Megrendelő jogai és kötelezetGéget

6,1. Ntegrendcló jogosuit arra, hogv rnclokolt cserben a Vállalkrlz<jtól eges szcmóLi,eknek a

csctéiót vx!i\ a munkatctulctról való visszaronását kérje,

6.2, ]\ícgrcndeló a \'állalkozi]i d<ngilzói részére a tcljcsítósi teleplrelven csak rószlegesen a

tende]kezésre álkl hcll, fügl-énvében tudja bizrositarri a szerzódés tátgát képczó munka
végzéséhez szűkséges anvagok, cszközók, felszetelések clhclrczósét, §z erte szolgáli;
tciilctckct a szeEódés megki)rósal kilveti5 llejárás Során ieloli k] kozosen \legrendeló és

Vá]]a]kozó kópvisclóie,

6.3. NIegrendeló kötclczeltségel r-állal arra, hog1 a murrkavégzés idótartamáre bútr;sítja a
Váüalkozri dolgozólrrak 5alogosan az építési hetr szírrre tóténó akadálvtalen és brztonságos
beiutását,

6,1, \íegrendcló biztosítja, ho$ a \tcgT cndcló áIral elóíe fie8határozott munkaíés7ck bcéPítése

eiótt a \iátlalkozó elózetes (cgalább'l |nég1,| mr,Lnkanappal etótte tcirténó) értesitése alapián

a szükségcs cltcnórzés elr-égzésétc illctékes képviselóie idriben megjelenien, \tcgrendeló a

munkák mcgfcletó mrnóségú elvógzését múszakr ellenór igénvbe r,étele útján cllcnórzi.

6,5, Nlegrendeló a tcn,czói mú\,ezetén a tcn,ezó bevonásáve] biztosítja, költségei Nlegrendelót
n.thclik

6,(l. §legrendeló a kivitelezés sotán \'ál]allozó részéte a mcglévó rendszetén kcrcsztiil viz és

áramcsetlakozásokat biztosít" \'állalk(,7ó költségéIe mérót s2erclter íel, és az cncrgia illen-e

vizfo5asztást krszánl ázza \| állalkozó íeIé,

6.1 Á Níegrcndclónek r.ag megbizlltqának jogában áll mc5 Jzsgáhi a V állalkozó álral beépítcni
kiwánt va5 a teliesités során mál beépitert ani,agokat és betendc7ési táf§-akat, hog azok
mcgfclelnek-e a szerzócléstlcn foglatt felrétclcknek. l, vizsgálatrlk clr,égezhetók szállitás elón
a gyártó telephcl_vón és/vagl a szállítás Llrán xz an],,aÉi bcépítési hel,r-én, ]lll,tvc m]ndkéi

alkalorr-rmel is, \mcnn,viben a mepl,izsgált termékek bármcly, szempontbó1 ncm fele]nek

meg á iogszabáh,()kbxn és/r,ap1 a kó7lres7erzési dokumcntumokban, letólcg x terr,ekbeíj

mel]hatát()7t)it követe]rrrényeknck, úg1 a \ícgrcndeló azok beépitését rrregtilthetja, a

beépíten yag1 lcszállirott tetmékekct l,isszautasíthatja, ós a \Iá]lalkilz<'l kőteles
ródtésmefitesen r-ag kicserélrri a Tisszautesíton termékekct, \,ag\ megtenn] : lzulseges
mr'ld<lsiLásokat, hog1 a tclrnékek megfelcljcnek a meghatátozrltt fcllételeknek. \'ál]aLkozó

k<'itcles a termók bcópítóse elórt annak minóségét Lgazolii <ltlkurrrerrtunralt Nícgtcndelónek
clózctcscn átadni.

ó.8. \lel;rcn<lclónek jogában ál] a iáIlalkozásr nrunLálatok fbllemán szakszerű rende]kczóseket
ós utasitásokat aclni a \'ál]alkrlzó rószóre, valamrrrt clrjntéseket hrrzni a \'álle]kclzást

Szctzódósllcn rilgzitctt munkák r rlnlrkozásábaír, -\2 ilren utasirásokat, clőntésekct tlclck az

I]pílésj NaPl.jh2n lijgzit]k.

6.9 \tcgrcnclcIómctbizrlrtlrrszerz,lcll,r.l;.,lrc,. l,rln rzlprrr-r \,Llrl , lJ,,t Lielrpjrirr kótclcs
t,)lcnrlrizni. hirgi ll tcljcsilasl)cn r l\bt, ]]N, : ib,ln n,glrlrrl,n.rk rllcgiclc]rl r]ri]lrlkrlzr-l ru

clr;n t llriltlóLlltn resu rcszt,

i\n,



ó,10, Megrendcló jogosult Vállalkozónak a jelen szecódésben vállalt feladatai e!átásával
kapcsolatos tewékcnységet, kiilónó§en a szetz6dés teljcsítéséte vonatkozó, a l(bl,ben
m€ghatározott szabályok teliesüését ónállóan vagy képüselője révén ellenótizni olvan
módorr, hogy Vállalkozó teljesítését Megtendeló ez irányri revékenysége ne akadályozza.
Ncm minósiil az cllenőrzési jc,g g!^kotása akadilyozónak, ha a közpéruekkel való felelós
gazdálkodás elvének szerzódés tel'esitése során való érvényesítése céliából tórténik (Kbt,
142, §),

ó,11, Megrendeló felhívja a figyclmet at^, hogy 
^ 

Kbt, 142. § (4) bekezdése alapján a
Közbeszeízési Hatóság is jogosu]t a szeEódés teljesítéséie vagy módosítására vonatkozó
követelrnények tel jesüését ellenóri;ni,

7. Itányítás, kooídináció, kapc§olattartás

'7.I. ,,\ VáIlalkozó által megbízott Felclós Múszaki Vezetó a vállalkozási hunkálatok
vonatkozásában teljes felel6sséggel jár el és nyilatkozik. Kötclessége, hogl a helyszinen
telies körúen eg!,tittrnűkódjón a ilegrendeló képl,iselóiével.

1.2. tlelek az Építési Naplóban rögzíten idópontokban, lcgaLibb heti egy aüalommal
kooperációs éttekezletet rartana\ melytól jegyzókönlwet vesznek fel- Á kooperációs
értekezlete tnlndkél fél meghívhatja s^j^r szeíződőtt Partnefeit| száütókat, tefvezóket,
szakéftóket. Árnennyibcn bármilyen olyan esemény mefül fel, mely a kooperációs
rnegbeszélés ídópontiát befolyisolja, aúól az édntctteknek legalább 36 @arminchat) óráwal

az értekezlet elón informáJniulr kell egymást és rrrás idópontban kell megegyezniük,

7.3. A szerzódésben foglaltak teiiesítésér,cl kapcsolatban a Níegrendcló és Vállalkozó megielöü
a kivitelezéssel kapcsolatos ioghzúIyos nyilatlozat megtétcléíe iogosult személyekct.

Megrendelő proiektvezetésre iogosult megbizottia:
Név: Bíró Komél
Cím: 1117 Budapest, l'chétvád út 70-
'1'elefon: +3ó3063J-391 4 F ax:+ 3612O90404

Megrendelő kapcsotattartá§ra iogosult megbízottja:
Név: Kovács Gyötgy
(]ím: ] ] 17 Budapest, l,chén ári út 7()-
'l'cIcfonl +363054(]i]418 Fax:+3612090404

Megrcndelő teliesíésigazolás kiadásáta iogosult megbízotti.:
Név: Puhr Ad.íLm
Cím: 1 117 Budapest, Fehérváfi út 70.

|'elefon: +361209()400 Fax: +3ó]2090.{0,1

Megíendelő mű§zaki ellerrőíe:
l\Z MNV Zrt, a műszaki ellenór adatait késóbb biztosí§a

vállalkozó krpcsolattartásra jogo§ult megbízotúa:
\ér: Magyara Hcndk
(]ín1: l1].l Bud^pc§i. Szabolcs urca-l ó,
'l clcliln:+367()-l1 62 l6l Iiar: +3ó17()l).{595

/,t^^.



1.4.

1.5-

VáUrlkozó fel€l& miiszaki vezetőie:
Név: Monoilovics Gábot
Cím: 1062 Budapest, Bajza u_ 50.
Nyilvántanási száma: 01-59755

Jogosultsága: MV-EP/Á-01 -59755
'í eleíon: +36703422242 F ax + 3617004595

Fenti személyek jogosultsága a szcrz6dés módosításáta, megsziintetésére írem teded ki (e

körben kizárólag a Felek tówényes képvisclói jogosultak eljátni), kivéve, ha a fenti
szeméIyek egyben a Felek törvényes képviselói.

Minden, a szerz6dés keretében a Felek által egynásnak kiildótt órtesítésn€k írott formábaí
(aiáolon levélben, telefaxon, va$/ ez építési naplóban) kell történnie, Ezen értesítések
hztálya a címzett általi átvét€llor, lewe n€ki történó kézbesítésekot áll be. Postin való
kézbesítés esctén a k&besítés megtöténnek minósü a kézbesítés megk-ísérlésc napján
akkol is, ha a kiildemény ,,címzett ismeteden", ,,elkóltózött ', ,3 cím €légtelen" vag/
hasonló megjegyzéssel étkezik vissza; illewe a másoük kézbesítés megkísétlése napjan
akkot is, ha a kiildemény ,,nem kereste" jeLéssel étkezik vissza. Áz elekttonüus úton
töfténó level€zés nem e)fogadott, kivéve az elektonikus építési naplót.

8. Mű§zaki átadá§-á§étel" teliesítésigazolá§

8_1. Megreídeló a múszek átadás átvétel é§ teljesités igazolás vonat}ozásában a Kbt. l35. §
tendelkezési szerint jár el.

8.2. Á vátlalkozási munkák tekintetében a vegteliesítésre vonatkozó jegyzókönyvet kell felvenni
Á múszaki átadás ágétel és a teliesítésigazolás tényét tőgziteni kel az Epítési Naplóban is-

8.3. Á teljesítés befejez€ttnek tekintendő a végsó múszaki átadás-áwételt igazoló jegyzókönyv
aláfuásáva]..

8.4, Á múszaki átadás,átvéte]íól jegyzókőnlw készüI. Megtendelónek hiányos vagy hibás
teljesítés esetében jogában áll a múszaki átadás - átvéteü ieg}2ókön},vben a hián1,ok éslvag
hibák megsziintetésére vonatkozóen Póthatáridőt megjelóJrri, Á teljesítési hatátidón
trilnniLló póthatíridó megállapítása oem jelenti Megendeló kötbétigényr6l való lemonüsár
Á Vállalkozó áltaü tenyleges teljesítés idópont|a a szerzódés szetinti mandéktalan teliesítés
id6pontja azza| hogy az etedeti teljesítési hatátidón túlrrlniLló póthatáridó idejele a

Vállalkozót kötb&6zeté§ Lótelezettség tetheü.

8,5. Á múszaki átadá§ átvételi jegyzókön),v felvételére a Vá[alkozó távollétében is sor keriilh€t,
ha Vállalkozó elózetcs értesités ellenéte nem jelenik meg az eljáráson, Áz igy felvett és a

Vállalkozónak haladékta]4nu] megküIdött jegyzókönywben íög2ítctt megállapításokta
VáIlalkozónak 3 (hátom) munkanapon beIüI íásban kelt teagílda. Ennek elmulasztása
esetén úg], kell tckinteni, hog) Váüalkoz<i clíogadja a jcgyzókőn}vbcn íoglaltakat,

8,(l, ,\ \'állalkozó a rnúszaki átadás án,ótel és űzcmbe belr,czési etjátás sikerc§ lebon},oütása

érdckóbcn, kótclcs a múszaki átadás átrétclhez szúkséges lratc,kat és okmálrlokat átadni

a trlegrcndcló részére.

Il,
[.L.t



8.T. ,\ músz2kl átadá§ án-étcl sc,rán l \'Ál]e]kozi'l által átadandó iratrlk. oknránvok a

kovetkczók:
8.1,1, sikeres átedás r:sctén \{egrendeló részéról aláírr múszakj átadás - á§ételi

]cg!2ÓkÖn\a,.
b - 2 h,an, ldl:rn ltld,i.i d,,k.lm.n,acl,,
8.7 3, Nlegrendeló részót<il aláírt teljcsitésigazolás,
li.7 4. sikcrttlcn átadás esetén a lrrbákaL, és azok kijar,ításának hatándejét tartaLmazrl

jcgvz<iktlnyv

8,8. '\ szerzórlés teliesítésének feltétele a műszakr átadás - át\ételi cllárás sileres lezárása, A

szcrzódés tátg,vár,al kapcs<ilatos Mrr cszóIp,iselés a munkák hiáni és hillamcntes átadás-

án,ótclót igazoló 1egvzókónlT aláírásái ki]\cnjcn száll át a \'állalkclzórr-l1 Níegtcnclcl<3tc,

9. Kötbéí, káítérité§

,\ \'á]lalkrlzó késedelrnes te]icsítése esetén e \rálblkozóta a kijvetkezó szankci<]k alkalnlzandók:
kóscdelni kórbét, meghiúsulási kőrbét és a késedelemmcl okozott kár megótítósc,

9.1.Amennlibcn a \'állalkozó e)mulasztja a szcrzódésben r-álla]t kiitclezenségeinek ttljcsítését
a szerzódésben r.álta]t hrtáritl<3n beliil, úg,a \íegrcncldó késec]elrni kc]tbóre 1ogosuJt, A
késedettnes teljesítés csctén x kötbét mértéLc ez eredménytelenul elrelt reliesité§j hntándót
kijlctó nnden kése<lclmesen elte]t nap uún a relies nettó vállelkozói díj 0,5 % a. de

nmdösszescn 1cgfcljebb a teljes nettril r-állalkozói díj 20 (lúsz) "; a, \'állalkozii a késedelnes
tcljcsitésbóJ fakadl'l, a írzetendó kiitbér méírékéi meghaladti kár ósszegót is köteles

Nícgrcndelónek megtéátcín a kéSedelml kijtbólcn felűl,

9.2. Á Váltalkoztl a teljesítési hatándót ]l,) (harminc) nappal meghaladc1 kóscdelrne esetén

\íegcn<lcló jogosult elállni a szezódéstól. Ebbcn áz esetben \'áüalkozó a késeclclmi

kildlótcn feIúI meghiúsulási kőtbér Frzetésérc is kótetes. A mcghiúsuláSi kijtbét méftéke a
telies ncttó víllallozói tlíj 20 (rúsz) r,o a. Nícpgcndeló a kilrbórck ilsszegét meghaladó
iisszc$ kárát is én,énlcsirhctr a \'állalkozóva1 szcmben.

9,1, ,\mennyiben \tcgrendeló a \'állalkrlzónek feLóharó okllól (ásdl szetzódó*ál vr]ó elállás

1().], pont szerinú esetei) cláll a szerzódéstól, a \'áIlalkozó mcghiúsulási kölbéfi ki;tctcs

fizemi. \ meg}uúsuiásl ki)it ér mértéke a teljcs ncttó r,áIlalkoz<ii cüj 20 (húsz) ""a, l\
Nlcgtcndcló a kótbét összegól meghalidó ö§szcgú kárát is én,ónyesithet e \rállalkozrjval

9.4. .\nennllbcn a szctzódés tcljcsítésc otán bánnikot a \'á alkrlzó (r-ag\ alvállalkozóp)
számára olval könilmónl ál1 eló. aneli akaclilrozzl az idóbcn torténó ie]icsítóst, úgl a
\'állatkozónak haladékta]anul éttcsitenie, kell irásban a Níegrendelót a kclsedelem tén,vót<il,

annak válhat<'l clhúzódásárrj] ós okanól, va]amrnr ésszerű pi'irhatándót kell tűznie :t

telicsitósrc,

'5, 
\ s:crzóclós szeíLnti vállxlL(,zás telic.ítésc srlrán \'ál]alkrluri clón lsmcfi a2 x k;lrijlrnónr,
hogl n \Icgrcnclclii rcrókcn r sc]gé ne k r'l]átás,il,rn i szctzrjcló, tirq,ár kópczii nrunlrÁlr

1ró:cclclnlcs tcljcsirisc lLilr,,,s icnn.rl,.rc]lsr,]rlrr c, Lir,lklt okrl::lr.rt, cz<lr r:illrIjl. hrlqr r
suclzi;clc. rcllesitl.e sllrjn r'rllllz,ltr grllllrr-liqgel ]ár c]. ó. nurclcnr rncgrlsz rrlnrll
crcleLóbcn. llogr hrt:lrlrlr'lbcn tcllcsttscn,

tL



10. A szetződés megszünt€té§e, elíllás a szeíződéstől

10.1. A szetzódés egyoldalú megsziinteté§éíe - a jogszabályon alapuló eüMsi jogon tultnenóen

- csak srilyos szerzódésszegés eseteben van lehctóség a ielen szerzódésben meghaározottak
szeíiflt. Á2 elállásra okot adó tényróI el6zetes€n a másik feler írásban fel kell hívni és a
jogellenes magatartós megsziintetésére hauíridót kell túzni. A ielen szezódéstól történó
egyoldalú elálás esetéí az arra okot adó fél köteles megtétít€ni a másik félnek az ebból
etedó teljes Miát,

l0.2. A Y ]zlkozó azonnali haáll1,al jogosuJt a szcrzódéstól eüIlni, ha
10.2.1, Níegrendeló a ielen szerződésben vállalt köt€lezettségeit íásbeü fe|szóütísm, a

felszólításban m€elölt határidóte sem teljesíti.
10.2,2. N{egtendeló Vállalkozó itásbeli Egyelnezt€tése ellenére szak§zetúden utasítást ad.
t0.2,3, A faetés teljesítése a Megendel6 hibájábóI,30 Qrarminc) napot meghaladó

késedelmet szenved.

10.3. A Megendeló azonnaü hatállyal jogosr.rlt a szez6déstól e]áI].rri, ha
10.3.1, Vállalkozó nem szo§áltatja az 5,2ó. Pont szerinti t€liesítési bankgaranciát a jelen

szerzódés aláírását követó 5 (öt) napon beliil
10.3.2, Vállelkozó a teljesítési véghatáridó vonatkozásában 30 Qrarminc) napot meghaladó

késedelembe esik.
10.3,3. VáIlalkozó ellen csód- vagy felszámolási eljátás kczdeményeznek,
10.3,4, Vállalkozó megszegi a titoktartási, éslvagl adatvédelmi kötelezenségét,
10.3,5. Vállalkozó teljesítése várhatóan hibás lesz vagy a Yállalkozó tevékenységéneL

ercdménye egyértelmúen káokozáshoz vezet

10.4. A Megendeló a szerz&é§t felmondhatja, vagv - a Ptlr.-ban fog|altak szerint
szerzódéstól eláüat, ha:
1 0.4, 1 , feltédenül szükséges a szetzódés olyan lényeges módosítása, arnely eserében a l(bt,

141. § alapján ú| közbeszetzési eljárást kell lefolytami
|0.4.2. 

^Vál]^lkozó 
ílem biztosi§a a Kbt, 138. § ban foglaltak betartását, vlgy a Váll.lkozó

szerzódó fél személyében én ényesen olyan jogut&ü§ kör,€tkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. § ban íoglaltaknak; vagy,

10.4.3, az EUMSZ 258, cikke alapján e kőzbeszerzés szabályainak rrregszegese miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európal |nió Bítósága az EUMSZ 258,

cikke alapján indított eijátásban kimondta, hogy az Eutópai Unió jogából etedó
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés tötént, és a bítóság áItal

megálapított iogsértés nátt a szerzódés nem semmis.

10,5, A Ntegrendeló köteles a szerzódést felmondani, vagy - a Ptk,-ban foglaltak sz-crint - anól
elállni, ha a szetzódés megkőtését kör,etóen iut nrdomásáta, hogv a Vállallrozó rckintetében
a közbeszetzési eljátris sorin kiáró ok á[t ferrn, és ezétr ki kellett volna zárni a

közbeszezési eljárásbóL

10,6. ,\ Kbt, 1.+3. § (3) bekezdésének eleget téve Megtendcló iogosult és eglüen kiiteles a

szerzódést felmondani - ha szúksógcs ollan határidóvel, amcl1, lehetór-ó teszi. hog\, a

szcrzódéssel i,rirrten fcladata ellátásárri| gondoskodni rudion -. ha
t(),6,1. a nfeítcs aiánlntte!óbcn (a \'állalkozó társaságban) ki;zíetcttcn 1-agr ki;zlctlenül

25"" or mcghaladó ruhjr,loni ró§zcscdést szetez vallmcl\,olran jogi szemúlv |ag\'

W]:



személyes ioga szetiot iogképes szewezet, amely tekintetében feínáll a Kbt. ó2, §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatírozott f€Itétel;

10.6,2. a nyertes a|ánJattevó (a VáIlalkozó tltsaság) közvetetten vagy kőzvedeniiLl 25olo-ot
meghaladó nüjdoni tészesedó§t szetez valamely olyan jogi szemé\ben vagy
személyes joga szerint iogképes szen-ezetben, amely tekintetében fenoáü a Kbt. 62,

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10,7, Szerzódést6l való eláIlás e§etén a F€leket elszámolási kötelezettség t€thc]i. Amennyiben
Ntegteodeló Vállallozó szecódésszegésére tőrténó hivatkozássxl áll eI a szerzódéstó| úgr
Vállaltozó a nyijtott szolgáltatás e[cnértékét csak a io8alap nélkiili gazdagodás szabálvai
alapián kérheti.

10,8. Á Felek által gyakololt elállási jog nem érrnti a kárt&ítési igény éwényesítéséte vonatlrozó
jog gyakorlásának lehetóségét.

11. Jótállá§

11.1. Yáüalkoró 
^z 

általa elvégzett munldk!. az át^dás-á§ételi iegyzőkön!,v lezárásálak
dátumától száÉítva 60 (hatvan) hónaP telies köíii iótáu]á§t vá[el,

11,2. Á Megtendeló köteles haladéktalanul énesíteni a Válla&ozót írásban a iótállási idó során
reknetüló bátmilyen jótáMsi,lszavatossági igénytól,

11,3, Á jóáMsi idótaítam a]átt a hibajelentést kóv€tó 48 (ncgyyennyolc) ótán beli Vállalkozó
vagl megbizottia kóteles a jaűtást téútéshentesen rnegkezdeni" vagy a hibás terméket
kicserélni.

11.4. Arnennyiben Yá|a]kozó az értesítést követóen nem reljesíti kötelezettség€it, úgy a
Megtetdeló eljárhat a hiba kijavítása étdekében a Yállalkozó kockázatáta és költségete.

l 1.5. Á termék kicserélé§€ a iótá ási idótattámot meghosszabbítja.

11,6. Az át^d^s-^tvétel után Vállalkozót a hatáIyos jolFzabályokban iögzített szavatossági
kötelezettség tetheli,

1 1,7, Ábban az csetben, ha Vállalkozó hibásan, vag1 nern I. minóségi osztáty szerint teljesít és a
hiányo551ro;.", a i\legtendeló írásos felszóütása ellenére nem iavítja ki megfeleló
minőségben és idóben, Megrendelónek jogában áll más vállalkozóval 2 hibákat kijavíftltni
ós ennek teljes költségét Vállalkozóta háritani,

1 1,8. Felek a jótállási idó lejártakot utó-felüvizsgáIatot taítlnak, ahol a kivitelezósi muíkákat ós
a beépített anlagokat ellenórzd és elkészítik a garaíciális bcjárás jegyzókönlwét, amelyben
foglak hibákat a \r akozó 15 (tizenőt) n.pon beIüI kötelcs saját köhségén ldjal,itani.

11.9. Á \'állalkozó a jelen szetzódés szcrinti jóráuási kinelezenségck biztosítékaként a
tartalékkeíel nélkú] szímiiott ncttó r.áünlkozói űj 5 o/o-ának megíelcló bankgaranciát
köteles lcgkós6bb a tcJicsitési bankgatnncia lejáratakrll a \{egrendcló tendelkczésórc
bocsárarri.
11.9.1, rncllnek én-énrcssógi ideic legalábl,. iótállisi idriszak lciáratát kó(,ctó ó0, napig t.rt:
11,9,2, a n\crtcs ajáfll^rtcl,ó jótí ás] ki;lclc7ertségénck ncm ragí ncm szcrződésszcrű

tcljcsitóse n-Liarr fclrncrüló aiánlarlrórrii igénlek llizttlsításár:a szrll}.ál,

i;



12. Vis Maiot

l2,1, Á Váülkozó nem szankciooálható kötbérrel vagy a szelzódésszegésre .lapitott €láüs§al,
továbbá nem sújtható kártéítéssel, amennyiben a késedelínes teljesitése ds majot
eredménye,

12.2. A jeleo pont értelmezése szempontjából a "vis majot" olyan esetekte vonatkozik, mely egyik
fél &dekkörébe sem tartozó, elhádthatadan kiilsó okból kóvetkezik be, Ilyen esetel: sztráik,
háboú vagy fotadalom , tűzeset, áNiz, játváí|y, karantén kotlátozások és száütási embargó.

12.3. \'is majot!á a Vál]alkozó csak akkor tuvatkozhat. ha a;ánlott levelben, i.:pítési Naplóben
éttesíti a Megtendelót a vis hajot tényé!ől, okitól és valószínú idótartamátóL Amerrnyiben
a Megendeló egyéb iányi ításos utasíást nem ad, a Vál]alkozónak tovább ke t€liesíteoie
szerzódéses kötelezettségeit, áínennyiben az ésszeóen lehetséges, és meg kell kercsnie
rnind€n ésszeó altematív módot a teljesítéste, melyet a vis maiot esete n€m gátol,

12.4. A szerzódésben foglalt határidók a vis major idótartamával meghosszabbodnak.
,{mennyiben a vis maior id6tatama meghaladja a 30 (rarminc) napot, a l\íegtendelónek

iogáben áll a szerzódés nem teliesíten reszétól elállni a hátrányos iogkövetkezmények nelkü
oly módon, hogy a Vállalkozóhoz etól énesítést kiild. Ebben áz esetben a Váülkozót nem
terheü kötbér6zetési kotelezettseg.

12.5. Vis maiorrá lvíegtendel6 ebban az e§etben hiwatkozhat, hz a szerződés táes6 tészének
teljesítése olyan atoüIyokba ütközi\ melyek g:ítoljákvá Alkozó sze|zódéses teljesítését,

13. Egyéb feltét€lek:

13.1. A Kbl 136. § (2) bekezdése szerLrt a kiilföldi adóillet6ségj flyertes aiánl2ttevó kötel€s a

szerzódéshez arra vonatkozó meghatalrnazást csato|íri, ho&v az iüetósége szednt!
adóhatóságó| a magyar adóhatóság közvedeniil beszerezhet a nyertes ajáolattevóre
vonatkozó adatokát 2z oiszágok közótti jogse8ély igenybevétele nélkiil,

13.2. A ielen szerzódésben nem szabáyozott kédésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén
els6sorban a szerzódé§ rárgyában lefolytatott közbeszerzési eliáást megindító felhívásában
foglalrak, másodsotban a közbeszerzési eljárás Közbeszerzési dokumentumeiban fogláltak
a ménékadóak,

13.3, A Megrendeló nyütkozik, hogy a I(bt. 133. § (1) bekezdését figyelernbe vette közbeszefiési
eliárás elókészítése során.

13,4. ,\ Vállalkozó a N'íegrendeló elózetcs íásos hozzájátulása nélki]l az eliátás fo\amán
tudomására jutott mformációkat kizátólag a szetzódés teliesítésére használha§a íel-

13-5- ]\ szerz(5dós felrétclcirc \-onatLo2óan J\{agyarország Polgári 'l'örvónykönr.l,e ós

Ntagf^loíszág hatálíos jrlgszabálr ai az úánl,adók,

l3.íl, Jelen szcrzódós módtlsirására lizárólag:r libt, elóúásai szcint lehetsógcs.

Á^
]l



13,7. Esedeges jogviuái}at a Felek igyekeznek egyeztetó tárgyalások keletében tendezni, azonban
ha ez nem vezctne etedményte, úgy jogvitájuk elbítáIása teLintetében alávetik magukat a

po§án perrendtarásól szóló 1952. éü lll, tönény szerint illetékes bíróság eliáúsának.

Jelen szerzódés 4 eredeti péIdánl,ban késziilt.

Á ielen szerződést a Felek elolvastálq éftelrneztét{, é§ miírt akaíatukkal mindenben
egye?Őt 1tl^k alá.

Kelt Budapest,2016. év augusztu§ hó 23. nap

őtő Cyótgt vezérigzgtő
vállalkozó
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