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PREÁMBULUM

Á Megcncleló ajánladtóróként, a lrózbeszerzósckróI szó'ió 2015. ér,i (]XL-IIt. tijn éfly (a
továbbiaklran: Kbt,) l{aímadik íész, ]15. § (1) bekezdés szerinti nyflt közbeszeízési cljárást
bonyolítcrtt le ,,Nyítegyháza, Dózsa György út 29. szám alalti ingatlan irodahelyiségeinek
felúiítrása" tárgl.ában, \|á|la'lkozó a közbeszenési eliáIás n_l,ertcs aiánllttevóie,

Á szetződéses munkák tészletes műszaki tattalrnát n tárgyban lefolytatoit közbeszerzési eljárást
mcgindító ,'ellívásának és a közlreszetzési dokumentunoknak á teílalnla (adott esetbcn: a
lrellszíni beiárás során r^p^szá|í^k). 

^z ^ráín^tkóró 
által az aiánláttéteü szakaszban adon kicgészító

információk, és a \rállalkozó által czck alapján bcnrrijton aiánlata határozzák meg.

Jelen szetzódés az 
^iánlattéteü 

fclhir,ás, a közlxszetzési dokumentáciri, \.alalrrlJrt x nyertc.
ajánlatter,ó §'állalkozó) ajánlata alapján került rncgkötésre. A Kbt. 131, § (2) bekczdésének eleget
té\-e Felek tögzítik, hog;: az emlírctt dokrrmentumok a ielen szerzódés e|r,álaszüatatlan, szen-es
tészét képezilr és a tlclekte nézvc kötelez6 érvónvúek (azok fizikai éttclcmben jelen szerzódéshez
ncm keó)rrek csatolásla),

1. A szeíződés tárgya|

Megtcr'dcló nregrcndcll, VálJalkrlzó elvállalia a Nyíteglháza, Dóz§2 (;yt;tgy út 29, §Zám alatt]

műcmléki inglt]nnnak milósül<j lrodalráz fclúiítási munlánrak L ninó§ógi osztál},ban töIténó
kilitclczését, a kil,itelezés tárgl,áb^n lcfolltatott közbeszcrzési eljárás során átadott épitési
engcclélyben, kivitcli tcn dokumcntációban ós költségr etésben, r,a|amint a \:állalkozó mint

w Í l,i,



ntertcs aiánlatte§ókénr szelzőőő íél által a kózbeszcrzési eliáásban benl,újtotr - ds

N{cgendcló áItal elfogadott - ajánlát árazott kóltség1 etésében foglalt tartalomm^l,

2. Vállalkozói díj

2,t, N{egrcnrlcló 
^ 

s?eí7ódés szerinti kivitelezés ellcoértékét a \'állalkozónak a munkák
elvégzósét és a lcigazott reLjcsítést követóen fizetj meg. i\ jelen szezódós alaplán
elvégzósre Lcrül<3 mrrnkáletokía vonatkoztAtott ósszcs váüa1|ozói díjl

Nettó vá[elkozói dii
AFA

26.949.194,-,- Ft
7.216.282,- Fí

Bruttó vállalkozói díi 34.225.4']6,- Ft

A vá]lalkozói díj általános fotgalmi adója az egyenes adózás szabálya.r szerint került
felszámitásra és azt a NIegrendeló lóteles a Vá alkozónali megfizetni,

Á táüalkozói díi 5 o'o át azaz ncttó 1.283.295 ,- Ft tartalékkeíeter is tanalmaz, melynek

felhasználási feltételei:

Á tartalékkeret kbátó|zg a N{egrendeló ekendelóse alapján, 
^ 

322/2015. Q<. 30.)
Kormánvrendelet (lo\ ábbiakbán: Ifurmányreodelet) 20, § (3) bckczdese szerint á7 épllési
benházás teljcsitéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szüksógcs munkák
ellenéttékének elszámolására hasznáüató fcl, az ajánlnti idószakban elóre ncnr kalkulálhat<i
munkák elr.egzésére, tétele§ elszámo]ás szerint haszrráll'ató fel az árazott kitltségr.etésbcn
meghAtáfozott dijak figyelembc vételér,el. l\ tártalékkcret lrtzátólag az épitósi betuházás
teliesitéséhez, a rendeltetésszeó és biztonságos haszlálathoz szúkséges mrrnliák
ellenértékének elszámolására hasznáüató fcl, összhangban a l(<lrmánytendelet 20. § (3)

bckczdésében foglaltak szednt. Towábbá a tartalékkctet a szctz6dés teljcsítése sotán
szűkségessé r,áló, n Polgán 'lón énl,t<,öntr.ról szó|ó 2013. ér,i \i. tőrvénl, ó:zaa. § (2)

bckczdése szcrinri pónnunka elr.égzésérc is felhasználható, feltér,c, hog1 a

Kotmánytendelet 20, § (3) bekezdésben foglaltaknak m€gfelel

2.2. Felek kiielentü, hog1, a szerzódés átalányáras clszámolásúrrak minósül, Á 2,1, pont szerinri
vállalkozói űi a bcfeiezési hatiridóre prognosztizáh bekedlési költseg- Tattalrnazza a

ten,ckben, az ajánlattevóként szeíződő fél §állalkozó) ajánlatában benl,Lrirott árazott
költségvetésbcn ft-,glalt, a kózbeszerzési eljátás közbeszcrzési dokr,rrnentumokban szetepl<i

mrrakálarok tcljcs kórri megtalósításához, a teljes rnűszaki tattalom megvalósirásáboz
elvógzendó kititelezési munkák mindcn költségét és díiát, beleértr,c a szükségcs
ralamennyi járulókos munkát és ̂

nnak ü,rit, az e$éb járulékos költségekeq a

mcgvalósítással kapcsolatos v^lamennyi adót é§ űj,rt,

2.3- \'áüalkozó kijclcnti, ho11 a közbeszerzési dokumentumokat és mcllékletcit
áttanulmányllzta, az abban f<lgJalt adatokat ismcri, megismerte a közbeszerzési
dokufientumok részekónt rcndclkezésérc bocsátort kiviteL tcn dokumentácií} tatalrnát.
és az abban, va]atnint e k<izbcszerzési cliárás soún átadott ár:azatlan költségvetésben
foglalt munkálattlk teljes ki;rű megtalósítására vonatkozóan rettc nreg aiánl.tát, íalafirrnt
hogl a tóbbletmurrka kockázatát magita vá|lalja, Á rcndelkezésórc bocsátott ten,ek és az
árazatlan költsógvetés alapján az épitési beruházást szetzódósszerúen, tcljes köden,
nTűszal<i és minóségi szcrnpontbril is kfogástalan áIlapotban, a vonatkoz<i
jogszabál1,okrrak, műszaki szabálroknak rnegfelclócn készíti el. \'állalkozó kijclenti, hogv

V- /'Iy^



1.4.

^iánl^ú 
átát 

^z 
elózóck tud^tában al^kította lri, reljes köÉen és hiánytalantrl vállalkrlzilr a

§zepódés táígyálak a rnegvalósítísára, a szeíződés teliesitésc sotán felínediló
többletmunkákat küli;n téités nélküI el!égzi, annak ellelóttékét nem érwényesíti, mivcl a

rláUaliozást úi átelánráron Lerirlr meghatározásra,

Felek kijelentik, hogy a tóbbletmunka értékc ncm elszámolható,

2.5, llelek értelmezóséberr pótmunkának hrnósül azon rrrűszakilag szükséges munk^, 
^mel} 

n

szerzódés a}apját képezó teljes közl,:eszegési dokumentumokban nern szetepelt, dc
alkalmazása nélkü a létesítmén1, telde]tetésszerűen nem hasznáIható, vag1 azokat a
i\ícgrcndelő egvébként megrendeli. 'l'őbb|ctínuítkának minósül á teí\öen szcrcpló, de a
költségvetésból hiányzó munka, vas a költségvetésbcn nem kell6 mértékben
megielenített munk^, amelyet a \'állalkozó köteles elr-égezni, illetóleg amel1 nélkúl a
szetzódés eredményc nem iöhetne léúe,

2.6. Megtendeló a szerzódés aláításával kijelenti, hogy a szerzódéses ltivitelezés ell€néttókének
pénzügyi fedezetér,el rendelkezik. Á Nlegendeló x nettó vállalkozói díj 5 %-ának
mcgfcleló ínéítékú tartálékkelet felha§ználásának lehetóségét bizto§ítia.

3. Fizetési feltételek

3-!. Megtendeló a vállalkozói díjat a Kbt, 135. § ában és a 322/2015. §.30.) Kotm,
rendeletben fogJalt clófuások szetÁt és az adózás rendj&ől szóló 2003 XCll, töwény (a

továbbiakban: Árt,) 3ólA. § (3) bekezdé§élrcn foglaltak alkalrnazásálal, a \ráDalkozó által a

számla kiáüására r.onatkozó jogszabályoknak megfelelóen. szabá\,osan kiállitott, é§ a
jelen szerzódésben foglalt rendclkezéseknek megfeleló mellékl€tekkel eüátott és

benl.utott szárnla alapián, átutalással fizeti meg a Vá alkozó ielen szerzódés elsó lapján
me8adott bankszáínlájára.

lrelek megállapodnak, hog a!álldkozó az alábbiak szetintj szánrlázásra jogosult:

a) íészszáftnt az építési beruházás 33 o,/-ot megheladó készülség eseren a nettó és

raítálékker€t nélkűli vállalkozói űj 33 'uo-ának megfeleló ősszegról;

b) tészszámle: zz építési betuházás 6ó %-ot meghaladó készúltség esetén a nctto é5

tartalékketet nélküli váIlalkozói díj további 33 %-ának megfeleló összegról,

c) r.égszánia: az építési betuházás l00% os készüItségi folr,inak elérése, a múszaki
átadás á§,ételi cliárás siketes és eredmén},es lezátrisa, a szcrzódés szerinti murrkák
maradéktalan, hiba- ós hi:inymentcs elr,égzésót igzoló telicsítésigzolás llegrendcló általi
kiáütását kóvetóen, a ncttó és taltalókleret nélküü ráIlalkozrii díj 34 % ának mcgfcletó
ósszegől,

Á Vállalkozó 30 Qrarminc) napos fizetési határidót taítaLíl^zó számlák bcnyúirasara

iogosult,

.\ írzetés abban az idópontban számít teljesítetmek, amik<lr \'állaikozó számláján a

kifizetett ósszcg a \'álla|kozó bankia által j<'lr,áirásra kerult.
_3.2.

,., rth



3,,l.

r\ szárrrln mellóklctei az,\t,36/A. § (3) bekezdósében elói,,t itáton-, valAmint 
^dottesetbe| a 32212()15. §.30,) I(otmányrendelct elóírásai alapján benyúitani szükségcs

ttatokon nil: a NIegrcndeló által aláírt telicsitésigazolás és az átadás án ételi icgr.zókónrr',

Á számla Nlcgrerrdcló által tötérró kézhczvótelének n^pját dokutnentákri kell,

3.5. Ámennl,iben \rállalkozó a számláiát zz €lóírt mcllékl€tek nélkűl vagl hiányosan, i,llcn c
hibá§an kitöltl,e rtyújtia be, a szán át 

^ 
Nle$endeló kiegeszírésrc visszaküldi, s a fuetési

határidót a kiegeszitett és/vagy javított számla kézhezvétclétól számítja.

3.6. Fizetési késedelem eseten Níegí€ndeló a Pü. ó:155 § ban meghatátozott mórtékű
ké.edelmi Lamrl fizetésére körcles

4. Határidők és a hatáíidőket beíolyá§oló tényczők

4,1, Teliesíté§i véglratáridó| 50, (öwenedik) nap a rnunkatelilct át^dás átvótcl idópontiától
számibttan,
A szerzó<lós idótartama a munkatcriilet átadástól számíti-á kerülr megharirozásra.
Vállalkozó a szerz6dés szerinti kivitelczést a jelcn szerzódésben foglaltak szetinti
véghatáridóre kötelcs elvégezni, Elóteljesítés lehetsége§,

4.2. \'állalkozó a munkálatokat ki't€les oh, módon elr,ógezrrr, h<g1 a munka megkezdósét
kóvetóen e kivitelezós folyamatosen törtéOjcn és a 1chet6 legóvidebb idó alatt, de
legkésóbb a meghatát<>zott végsó tcljesítési határidóre befejezódjijn.

4.3. Nem I. minóségi osztá}ú teliesítés l,isszáutasitása esctén a lllegíendeló jogosult a
VálJalkozó kóltsógéte a munkát (mrrnkatészt) a Vállaikozówal ismét clvégeztemi, Ez nem
édnti a teliesítési r,éghatíridót, A Váualkouó ezt kijtcles az eredeti hatáfidó betartásával
elwégezni. Az ebból etedó e§etlege§ határidó eltolódás a Vállalkozó kőtbér, és kártérítési
felelósségéte esü.

4.4. Felek haladéktalanr,rl kötelcsek ításban táiékoztatni egymási miflden o\an köriil.nénytó]
vag1 íeltételt6l, amell,ek késedelmet okozhatnak a munkálutok eh,égésébcn.

,+,5, Vállalkozó kötelezettsóget vállal arra, hogy ncm ízethet, illetve számolhat eI e szeízódés
teljesítésével ósszefüggésben ol!,an kőlt§égeket, arrelyek a l(br.62. § (1) bekezdés k) pont
ka)_kb) álpontia szednti feltételeknek ncm megfelc|ó társaság tekintetébcn medJnek fe|
és amcIyek a nvcrtes aiánláite\,ó adókóteles ióvcdelmének csökkentését€ alkalmasak;
továbbá á szerzódés teljesitésálek tcljc§ idót^ítam^ zlan tulajdonosi szetkezetót a
\4egrcndeló számára megi*mcrhetól é rcszt,

,1.ó. ,i. Kbt, 136. § (1) lrekezdé§ b) pontiának cl€get té\,c l]el€k megállapodnák, hogy Yállalkozó
köteles a jelcn szcrzóclés teliesítésének teljes idótaltama alart tulajdonosi szerkezeiét
Níegrendcló számáta megismerhetóvé tcnní, Vállalkozó - e m€gisfiethetó\.é tételie
§onatkozó kótclezettségc mellctt a jclen szcrzódés időtarrama alatt irásban kötclcs
táiéko2tatni Níeglendelót minden, a tulaidonosi s2eíkcz€tében bcköv€tkezett \.áIrozásr(il, n

megvá]tozott és az úi adxtok, v^Iemint a változás hatÁlyának mcgjelölésévcl, \rállalkozó a

ielen §zezódé§ tcljesítésónck teljes idótanama llan ha]ar]éktalanul ításban kőteles
Nlcgrendelót értesíteni a Kbt. !43. § (3) bek€zdésében mcgielóh ü5,Ietekról,

,*_3, U-. ltx,



5. vállálkozó iogái ó§ kötel€zcttségei

5,1, l\ iclcn szerzódó§bcn foglalt munkálatoliat \'állalkozó teljes kiirűen, szavatosság és jtitállás

ntírjtásával r-cgzi cl a lratáIlos i<lgszabáltok, szabr,ánltlk ós múszaki clóírások
figt,elembevétel&el és lrctartásár al, L nrrntjségu oszúllban.

5.2- \'áIlaLkozó körelezcnségct vállal ana, hogi, a 1elen szetzódós ketetében bcópítésre kcriiló
tcrrrrékek mcgfclclnck a magyat jogszailÁly,<tlrban, a nragyar szabványolibao és a rTrúszalir

clóirásokban foglaltakrrak,

5.3. A villalkozási munkák kir-itelezése .lárt \'állal}io2ónak kótclcssége az építkezés tcr,ülctót
tisztán tattani, a munkákból adódó minden felesleges anlagot és hulladékot kiiclólt,
clkűlöűtett hclycn tátolni, és idóben clszáütarrl. \'állalk(,zó kőtelessélp a hatállos
kőmyezetr édelrni elóírások betartása, A r,állalkozási munkálatok tel]esítósével eg1 idóben
a VáLlalkozónak kötelcsségc megtisztítani az építkezési tcnilctct, elszállítaniz az ott Ióvó, a

tcvékenységból származó l]lea,e az ,a,zzal összefuggósbcn keletkezctt feleslcges
anyagokat, hulJadókot, mindenféIe ideiglcnes építmén,vt- Á ldtltelezéssel érintett belJ,színt
tjsztán és rcndeltetésszerrj hasznáIatra alkalmas állapotban kell áLadni2, beleérwe az

anl,appzáűtással, anlag deponálással érintcn útvonalakat és he\,színcket is,

5.4. ;\ munkavégzés engedélyezett idejér alapvetó szabályként Níegtendeló beh^tátoli^, 
^zalábbiek szerint: Lchetséges munkakezdós naponta 7.00 óm, befcjezés: 17,00 óta.

t{étr,ógén és munloszületl napokon munkavégzés lehctségcs a hatáIyos jogsznbályok

bctntása mclletl

Vállalkozó kötelessége biztositani dolgozili részére a munkar,égzéshcz szükséges gcpeket
és szerszámokat. lizek kóltségc külön nem számolható fel,

Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb €szközök, biztonsági eszközök
any^gok biztosítá§á,

A munkatedilet átedás^ ntáfl 
^z ^tadás-át§óteli 

eljátás teljes lezátásád a Vállalkozó részére
átadott munkahelyeken munka és balescnédelem, túzvédelem mcgszen ezése, lretatása
és betartatása, az óvó rendszabályok bctntása és berartatása Vállalkozó kőtelességc,
Vállalkozó feladata a munkateriiLlet oly módon tórtén6 elkülönítése, hogy oda illetéktclen
személyek ne léphessenek be, Az rlletéktelen személyek belépéséból következó
balesetelöól és egyéb töténésekból (qlás, kátokozás) eredó kátok minden csetben
Vállalkozót terheük, tckintet nélkül annak kötüLnényeire.

A munkaterúl€t áN,-ótelét kó\,etóen a munkáterúlet órzésc saiát köItségtte Vállalkozó
feladata, Á ciroló helveken tátolt (épületbeo tag1 épületcn kirn! lcrakon anl,agért
Váltalkozót tethcli a vagonjogi, valamint az €sedeges e$éb kireseményekb6l fakadó
fclel6sség.

Vállalkozónak a munkavégzés §oíán a bontássll vagy egyéb pottal 1áró
munkamúr.elcteknél a lnrrllkateliilettcl szomszédos építnénytészeket icleiglenes iellcggel le
keü választania.

5.5

5,6.

5,7,

5,9,

.5-tt-

5.1(). \'álla iozó a nrunk^vé8zés soran kelctkczett törmeléket, hullar]ékot és egréb bontási

^nyagot 
zárt vagy zárhatór,á lehetó konténefbe tartozik össze$úitcni ós kineles

gondoskodni annak ío11,amatos elszáütásáról.
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5,11, \'állalkozó köteles a szetzódés teljcsitósét akadályozó valamennyi köriünénl,ró| a

N(egrendelrit haledólttalanul ilásban ér,tcsíteni ós egrüen tehetósógc szerrnr sllar
hatáskórbm eljárni tztlk elbárításáta.

5,12. \lá]lalkozti nTinderr körüLmólríck kózi)tt és kizárólagosnn fclelós a teljesítósben
köztemúkijdó szemóllck teljesítóséért a Nícgrcndelóvel és vllnrrrennyi illctékes Lrat<isággal

5,13, Vállalkoz<i klzárólagtlsan felelós a teljcsítóshez általa rgénylre vcrt személvek (bctcérne az
alvál]alkozókat i' hBléniaj és biztrlnsági, rnunka és llalescnódelrni valanrint
cgcszségr ódelrni fcltételeinek mlnden eszközzel taló biztositásáért, r,alarlint a hatáltos
jogszabált,clk álral mcghatározott higiéruai és biztonsági szabálvok általuk !-,lló betjtrtásáért,

5,14. \.ál]alkozónak kcll gondoskodnia és biztosítania a szeúódó§ rárgyát képezó nlunka
végzéséhcz szükségcs anlagok, cszkózök, felszcrelések elhclyezését, száütá§át, táíolá§át.
Amennyiben a megfcleló tátcrlás az építé§i területen bclül nem oldható mcg, Nlegtendeló
cg]-ezretés után, kü)ön megállapodás alapján (feltér.c, hogy az rrrindkét íé]' szárnáfi
elfogadhat<i) biztosítja a megfelcló terülerct.

5.15, Vállalkoz<i biztositia annak lehctóségét, lrog1 ez eltakarásta kcrüIó munkarészek takarása,
valamint eg,véb, Nícgrendeló 

^Itz] 
eIőrc megh^tátozott muíkáfázisok €I\.égzésc clótt 4

(nég1) munkanappal éncsiti Nlegrendelót, hogr annak képviselóje, itlen e műszáki ellenóre
idóben mcgiel€nhessen, és a munkálatokat ellenóizhesse, Az irtesítésról szóló
dokumcntum az ópitési napló rnelléklctét ke1l, hogy képezzc. Amennyiben Vállalkozó ezt
clrnulasztja, Níegrendctónek jogában áll az adott munkarész illcn e a munkatész
takarásának r.isszabrrntatása \'állalkozóval, ellenórzós cétiából. .\z ebbóI eredó kőltségek
\ráIlalkozót tcrhe]tk ós erre való hivatkrlzással ncm élhct a hatátidó módositásáta
voDatkozó ig&nye],

5,1ó. Vállalkozó a saját munloteólctén belűl, r.alarninr az, alyagszáűtás ún ooaláít, továbbá
valamennyi, a munkevégzés vagv saját dolgozói tcvékenységével ósszcfüggésben étintctt
tcrüeten, terüIeteket1 baleset-, tnuflka-, tú2- és egeszsógrédelmi felelóssóggel tatozik.

5.17, Váilalkoz<i köteles a saját dotgoz<iinak mcgtattott b^leset, munka, tű2, és
cgészsé5ódeltni oktatástól készúlt icp}zókönv\,€k egy másolati példán},át átadfli
l\íegrendclr5nek.

5.1i], Vállalkozó kótcles i\íegcndelő, illctve a rnegbizásábril cljáró mLLnkevédclm és nizvódelmi
megbízon jogszabáIyban megalaPozott utasítás^ir \,égrchaitÍlni, ÁncnnIiben czt nem
hajtia r,ógte, ú9 Nlcgrendclónek jog lan a munkarédclrni hiánlosságclkar \'állalkozó
kőltségóre me8szüntctni-

5,19- ,\z iüetókcs meplci kormánl,hiratal munkalédclnr és rnunkaüprri szaktgnzgar:tsi szcne
cscdegesen jogutód szen,e , eseu lizsgálatának határozátait \'állalkoz<'l köteles saiát
hatásköróbcn végrchajtani-,\ hivatal vizsgálrLtárill a Vállatkozó a tudomásszcrzést
kör-eróerr köteles haladéktalanu] éttesitcni i\tegrendcl<3t, ltcnctkír-űli c§ctben \'állalkozó
kötelessógc t€lefon()n azonnal iclezni a vizsgálat ténl,ót trlegrencleló képviselóiénck.

5.20, \'ál]a1]<ozó telics kötú kártéritósi felelóssógge1 tarrr>zil NlegrcndeJóvcl szembcrr nz áltela
igóni,be lctt dolgoz<ik és ah,áilalkozók által a munkaíégzés vlrán a munkalégzéskor ragv
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azzal i'sszcfüggésbc hozhatóan, N,íegrendclónek rllrozott lrárrlkétt, bclcÉlrl,e a ncm
r-agl oni kárt is.

5,2l. Vállalkozó saját kökségete kóteles a szll,lr-ányossági felülr.izsgálati eljárás i: z tönenlcl
clóírásrrknalr megfcleló yizsgáhrok (ellcnórzések, nrórések, l illamos llizronsá§ sr)l,)
]ef()]],ta!ására. A jclcn pontban rögzíiett lrotelezettsé8 liirerjed á l)cópiietí befendezésekkcl
kapcsolatos szükséges ctlenótzó mérések elr,í,gzósére is. \'áIlalkozó a üzsgálatok
etedminyert ításbm, a saját köItségére beszerzctt szaklrat<lsági állásf<lglalásokat /
engcdélveket efedcli példányban adia át Níc8rendelónck.

5,22, A kivltelezés e#szc 
^latt.a 

\'állálkozónak a hatá|r,lls |ogszabály<lk etóíásai szcrino épnósi
nnnlót ía tuvjbbiakban: Eoitési Naoló kell rezerru, \z e.cu beies\l(sckról tnem a nlor
munkar,égzéstc vonlrkozó beiegyzésck) Vállallrozó kötelcs faxon vagy e_mailbcn
I,Iegrendelót riiékoztami a bejegzést követócn ha]adéktalanul

5.23, Vállalktlzó, 
^ 

munkák megkcZdése elótt, a munkatcrületet ópítési naplóbeiegl zes úqán
Megrendeló képviselójétól árveszi kivitclezési r::unkákta alkalmas munkateniletkénr-
Vállaikozó köteles 1 munkáiát úgy végezni, hog1 a meglévó szetkezetckn€k, b€éPített
anyagoknak és á kiépitctt köm),czetnek a jclen szerzódés tárg),ával nem érintett rés7elt,
elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt oc okozzon,

5.24. A munkálatokhoz szükséges és a hatíI,vos jogszabály,ok szerint a VáI]alkoz<i ter,ékenységi
körébe tartozó engedélyek mcgszerzésc Vállalkozó feladata és kölr§ége, Felek rógzítik,
hogy a szúkséges engedélyek megszerzésében c8}üttműködnek, egmást segiti.k,

Vállalkozó fcladata á muíkál^tok elr,égzéséhez szükséges és a hatályos iogszabáIvok
szerint a terékcnl,ségi kórébe tendelt jelentési kiitclezenségck teljesitóse áz érintett
hatóságok, szen-czetek és személyek irányába-

5,25. Vállaüozó a kil,itclezés folyamán csak Mag,vatországon honosított és minősített
technológákat alkalnazha! és anyagokát épithct be,

5.2ó, r\ Vállalkozó kötelcs a jelen szerzódés szerinti teljesités bjzrosítékaként a telj€s nettó
vállalkozrii díj 5 (öt) %-ánák megícl€ló bankgaiancia szolgáltatása lcgkésóbb a

szcrzódéskötéskor,
5,2ó,1, mel,vnek énény€sségi ideie legalább a szcrzódés szerinti relicsítési hatáfidór követó

ó0. napig tart;
5.26,2. mely a szerződés nem szerzódésszerű teljcsítése miatt felmedló megtcndelói

kötber és kárig€n,vek biztosítására szolgál;
5,2ó.3. me1,1,a iótállási bankgataocia határidóben való szolgálutásának clmulasztása esctén

i8énybe ychcró azzal, hog1 a l€híl,ott óssz€g a iótá[ási idószak alatt óvadékként
szolgáI a nyertes ajárrlatter,ó jótállási kótelezettségének rre]I 1,agy ncm
szerzódésszerű teliesitése miatt felmcrüló aiánlatkérói igenlek bizrositásara,

6. Megrendelő jogai é§ kötelezett§égei

6.1. Níegrendeló jogosult ana, ho$ indokolt cserben a \'állalkozótól cgves szcméIl,eknck a
csetéjót vagy a munkaterűlettól való visszavonását kétje.

lrlegrendeló a \'állaltozó d<>lgozói tészéte a teljesité§i telephclyen csak részlcgesen a
rendelkezésre álló hely fiigl,ényében rudia biztosítani a szerződés tárglát képezó munka
végzéséhez szükséges anyagok, eszköziik, felszetclések elhelyezését. Áz etre szolgáló

6.7.
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teriiletekct 2 s7cízódés megkinósét kórctti beiáás s<lrán jelóIi

\'áüaikozó képviseló jc.

\íegrcrldeló kijtclczettségct táIlal arra, bogl a munkarégzés
\'állalkozti <lolg(,zóinak grak,g<lsan :rz épitési hch,szinre
b!2t(,11ságos bcjutását,

ki közősen }tegrcndeló és

idótattamáta biztosítja a
ti'rténó akadál},talan és

N,lcgcndeló bizositia, hog\. a Nteg,rcndclri áttal clóre mcghatározott lllunkarészek
beópitése elótt a \'állalkozó elózetes (cgalább 4 |négr] munkanappal elórte tőrténil)
értcsítése alapián a szűksóges ellenórzós clvégzéséte rtletókcs képvisel<;jc idóben
megjelenjeít, NIcgrendel6 a rnunkák mcgfeleló nrrnóségú elr.ógzését műszaki cllenór
igénybe r,ételc útján ellenórzi.

ó.5. l\tegrendeló a ten czói múr,ezctést a ten czó bevonásával biztositja, költségei Nlegrendelót
tefhclik.

6.6. Níc,grcndeló a kit,:teJczés során \'állalkozó íészére a mcg]é\.ó tendszeÉn kelcsztül viz_ és

áramcsadakozásokat bizrosír, \'áIlaILozó kiikségcre rnétót szcrtltet fel, és lz ener5,1l_
illcn c vízfog,asztást kiszámlázza Yál]alkozó íeIé.

6,.l,

6.1.

(1,1],

6.9.

A Nícgrendelótck vagy mcgbízottjárrak jogában áIl megvzsgáIni a Váüalkozó áIta]

bcópíteni kívánt vagl a teljcsítés soán máí beépitett an}agokat ós b€rendezési tárgFkzt,
hlgy azok megíclelnek e a sz€rzódésben foglalt feltételeknek, Fi vizsgálatok clvégezhetók
száütás előtt ,l gyáttó telephelyén és/vagy a száütás után az anyag beépítési helyén, illetve
mindkét alkalommal is, Ámennyiben a tnegr-izsgált terrnékek bátmcly szehpodtból neín
íelelnek meg a jogszabáIvokban és/v^gi 

^ 
közbeszetzési dokumentumokban, illetólcg a

ten,ckben megbatározott követejínén},cknek, ús, á Níegrendeló azok beepítését
megtilüatja, a bcépített vagy leszáütott lcmékeket r.isszautasíthatja, és a Vállalkozi;
kötelcs téítésmcntesen vagy kicserélrri a visszautasított teírnék€ket, r.agv mcgtenrri a
sziikséges módositásokat, hogr a termékek megfeleijenek a meghatáfozott feltét€leknck.
Vál]alkozó kóteles a termék beépítése €I6tt annak minóségét igazoló dokumenrumait
Megrendelónek elózetesen átadnr,

Megrendelónek jogában ál] a vállalkozási munkálatok folyamán szakszerú rendc]kezéseket
és utasitásokat adni a vállalkozó részére, \,alamint dőntés€ket hozíri a váIlalkozási
Szerzódésben rögzitett munkák vonatkozásábán, Áz il,ven utasításokat, dönté§cker Felek
az l]pitési Naplóban tógzítit,

Megrendelő megbízott a 
^ 

slcíződés tel|csítése során az Épitesi Naplo a,látái á]-apián

köteles eüenórizni, hogy a teli€sitésben a Kbt. l38, § ában foglalta]<nak megfelcló
alváIlnlkozó az elóirt méttókben vesz részt,

6.10, N{egtendeló jogosult \táIlalkozónak a jelen szerzódésbcn vállalt feladatai cllátásár.a]
kapcsolatos tevékcntségét, különösen a szerzódés tcliesírésérc !onatkoz(-), a Kbl ben
mcghetátozott szábáliok teliesülését önállóan va5 képr.iselóje róvén ellen<irizni olyan
rnódcln, hogy Vállalkozó teljcsítósét Níeglcndeló ez it,ánlri tevólrcnysége nc akadályozza,
Nem minósű] az cllenórzési jog g,akorlása akadályozónak, lra a kilzpénzeklel taló felel6s
gazdálkodás elrónck szerzórlós teljesitése során (aló ón-énvesíté§e céljából ri;ítónik (Kbt.
142. §).

,h,,
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6,11, Nícgrendeló fethívil a fipx clrner arte, }rog1 a Iibt, ]'t2, § ('{) bekezdése a]apján a

Iiözbeszetzési Hatóság is jogosult :r szetzódés teljcsítésére vag}, módosításála vonatkozó
l, nl. r, n-erl ek rel|. trle.e el cri-'zru,

7. Itányítás, koordináció, kapcsolattartás

1.1. r\ \rálla]lozrj által rncgbízott lrelelós N,Lűszakl Vezetó a vállelkozási nrunkálatok
vonarkozásában teljes felelósséggel jár eI és nyilatkozik. Kölelessége, hog,v a hel,vszinen
teljes körúen egltittrrrűködjön a N{egrendeló képviselójével.

7,2. Ilelek az Epirési Naplóban tögzíten idóponrokban, legalább heti egy alkalommal
koopcrációs értelrezletet tartnnak, rr-rel,vró1 jegyzókönl.t et vesznek fel. Á koopetációs
éltekezletíe mindkét fé] meghívlratja saját Szeüódött Pertnctcit száű&ikát, tcrwezóket,
szxkértóket, Amennyiben bámriiverr olyan esemény meliil fel, mely a koopetációs
megbeszélés idópontját befolyásolja, atrol az érjnletreknek legalább 3ó QraLminchat)
ótáva1 az értekczlct elótt informá}niuk kcll eglnr-rásL és más ídópontb"n kell megegyeznjiilr-

7.3. A szetzódésben foglaltaL tcljcsítésével kapcsolarban e N{egtendeló és Vállalkozó megjelöli
a kvitelezéssel kapcsolatos joghatálvos qilatkozat megtételére iogosult személyeket,

Megrendelő projekt vezetésre iogosult megbízottja:
Név: Baueí Ttmás
Cír-r: 1117 Budapest, Fehéwáti út 70,
Telefon: +3670903-7428 Fax:+361209(]404

Megrendelő kapcsolatt{ításía iogosult mcgbízottja:
Nér.: Kovács Gyötgy
Cím: 1117 Budapest, l]elrén ái úr 70,
Telefon:+3630540841B Fax:+3612090404

Megfendelő teliesités+azolás kiadásáía rogosult megbízottja:
Névl Puhr Adám
Cím: ] 117 Buclapest, Iehéí!ár] út 70,
-I elefon: +3ó12090400 Faxl +361209040,1

Megrendelő műszakr ellenőre:
Nér,: C()-(IPCIO Bt,
Círrr: 4,100 Nyítegyháza, Fészek u, ó2.

Név: J>:a.r<.ar c"r 6,{aop
a,Un 44íl jJ,'er(),tlit7,(111, 

q( r;) l,I J_ Ll_
N}' \',rntartajl 57anra: l5 -J / 

' 
+

Néljegyzéki jele: 4v e .l.{-2-\ó
NU]:
.I clxfon .+ 3c:|Dfr+ , i( }4 Fz,<:

vállalkozó kapcsolattaításra iogosult megbízott'ai
Né\1 Pavluska Pétet
(]im: ,{181 Nádudr.ar, Bem J, u, 3,

Telefon: 0ó 5't,/527 000 F^x: {)6 51/18012
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vá alkozó felelő§ ínűszaki vezetőie:
Nóv: I{lasznai József
Cím: .1200 Hajdúszoboszló, Fchér u, 29lD.
Telefon: 0ó 30,i 2ó8 45BB |ax:06 51/480 122

Jogosl tságe: NíV Ép,l,{-l,tÉ,x op 10250, építész felelós múszaki vezetó

-1,4. Fentí szemétl,ek iogosultsága a szetzódés rnódosit:isára, megszüntetós&c oem terjed ki (e

kőrben kiziótag a Felek tib.óni-es lrópvrsclói iogosultak eljárni), knéve, ha a fcnti
szcméiycl( egl,ben e Felek törr,ényes képr-iselói,

7.5. N{inden, a szetzódés keletébcn 
^ 

Fclck álta1 egymásnak kiildött ér.esítéSflek fuott
fotmában (ajánlott lewélbcn, telefa:ron) ke]l tóíténnie. Ezen éttesítések hatálya a círrrzett
általi átvételkor, itleí.e nelrj tötténó Lózbcsítésekor áll be, postárr r.aló lrézbesítés esctón a

kézbesítés megtiitténnek minósül a kézbesítés megkísétlésc napján akkor is, ha a

küldeménj ,,címzett ismctcden", ,,e röItóZöti', ,,a cím elégtclcn" vag,v hesonló
megjegyzéssel érkczik lissza; i]len e a második kézbesítós mcglr.ísérlése napján akkot is, ha
a küldenény ,,nem kereste" |elzósscl érkezik vissza.

8. Műszaki átadás-átvétel, teliesítésiEazolás

8,1. Mcgrendeló a múszaki átadás átl,étel éS tetjesités i$zolás vonatkozásábm a KbL 135, §

rendetkezési szetint jár e1,

B.2- A r-állallrozási murrkák tekintetébel e végteljesítésrc vonrtkozó jeg}zókönyvet kel
fe]r.cnni. Á műszaki átadrls átvérel és x tetiesítésigazolás tényér rögzíteni ke1l az Epítési
Naplóben is.

8,3, Á teljesítés befejezettneL rekintendó a végsó múszaki átadás-ánételt rgazoló jegyzókönp,
aláúásával.

8,4, A múszaki átadás átvéte]ró] jcgyzókönlw késziil. J!ícgrendelórrek hányos va5 lribás

teljesités esetében jogában á[ a műszaki átadás átvótcü jegzókönrybcn a Inányok

és,/wagy hibák negszúntctésére vonatkozóan póth2táíidói megjelöIni, Á teljesítósi
határidórr ru]rryuló póthatáridó megállapítása nem jelenti lúegrendcló kőtbérigenytól való
lemondását- A vátlalkozó áltaLi tén1,Ieges teljesítés idópontja a szerzódés szeinú
n,aradéktalan leljesítés idópontja azzal, hog,l az eledetr teljcsítési haiáridón tulnvűó
póüatáridó idejéte a Vátla]liozót kötbétfi 7etési kötelezenség tcthcli,

8.5. ,\ múszalí átadás - á§,éteü ieglzóköni,v fel\-ételéle a Váliallrrlzó tár,ot]Átében is sot
kenjlhet, ha Vállalkozó elózetes értesítós ellenére nem jelcntk rneg az eliátáson. Az íg_v

felr.ett és a Vállelkozónak haladékt:rlanul megkülclött jegzókönp,bcn rögzített
megíllapításotra VáI]elkozóna]< 3 (hátom) mrrnkanapon belül írásban keII reagálnia,

Ennck elneulasztása esetén ú5 kell tekinteni, hog1 \látlalkozó clfogadja a jegyzőkön),vben

fogLelrakat,

8.6. ,\ VáIIaIkozó a rnúszaki átadás átr-étel és üzembe hclvezési eljárás sikcres lebonyoLitása

étdckóbcn, kőteles a nűszeki átxdás áhétel\ez szűkségcs íatokat és okmányokat átatlni

a N{egcndcló részérc,
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11.7,

9.1.

,\ műszaki átadás :ítr.ére1 során a \'ál]alkozó által átadáodó iratok. okmánt,tlk a

kin,ctkezólr:
lJ.7,1, sikctes átxdás csetén Níegrerrcleltí tószér,ól aláírt rnúszaki átadás á§ótcLi

jcgvzókőnlt.
l1,7,2. lriánytalan átadási dokumcrrtácr<'l
8,7.3, \{egtende]ó részétó] a]áíjT tc]ic§íti§i}q^z(rás,
8,?,4, si]rettelen átadás esetár a hibáknt. ós azok lrilaviúsának határidcjót ta*alnrnzó

jcg,r,zókónlr-.

8,8, Á szerzódés telje§itéséneli feltétele a rnúszaki átadás áti-éteü cliátás sikeres lezárása, Á
szcrzódés tárgyálal kapcsolatos kán,eszéltrisclós a munkák hijnJ - és hrbamentcs átadás,
át\ ételét igázoló ies zókón$, aláírását kin,ctóen száll át a \'állaüozór<il Nícgrcndelóre,

9. Kötbér, káitédté§

r\ Vállalkozó késedelínes tclicsítése esetén a \/állaLkozóta a kóvetkezó szankciók alkalmazandók:
késedelmi kötbér, mcghiúsr:rlisi kötbér és a késedclcmmcl okozott kát megtéfítóse,

9.1. ,\mennyiben a VáIlalkozó e]inulasztj^ a §zerzódésben vállalt kótclezettségemek te]icsítésót
a szetzódésben váIlatt határ,idón belűl, úgy a Níegendeló késcde]íni kötbélte jogosult. l\
késedelmes teljesítés esetén a kötbér métókc az eredménvtelenűl elte]t teljesitési határidót
krivetó minden késedelrnesen eltelt nap után a teljes nettó vál]alkozói díj 0,15 %-a, de
mindösszesen legfelicbb a telies nettó vállalkozói díi 20 (húsz) % a, \'állalkoz<i a

késedelnes teliesitésból fakadó, a fizetcnd<i kötbér mértékét meghaladó kar dsszcgót is

kótcles irIegrendelónek megtéíteni a késcdclmi kötbéren felűl-

9.2. i\ Yállalkozó a teljcsitési határidól 30 (rarminc) nappal meghaladó késedelme esctón
Ntegtendeló iogosult elá r a szerzódóstól. libben az esctben Vál]alkozó a késcdclni
kiirbóren felüt meghiúsulási kótt:ét fzetéséte is kötcles. Á meghiúsulási kötbét mértéke a
telics flettó vállalkozói űj 20 Qrúsz) 

o/" a. Nlegrendeló a kótbéiek összegét meghalad<i

összegú kátát is órvényesíthetí a Vállalkozr'lval szemben.

9,3, Amcnnyiben N,Ieg,endcló a VáIhlkcrzónnk fcltóható okból (ásd: szerzódéstól talti clállás
l0,3. porrt szerinti esetei) eláll a szetzridéstól, a Vállalkozó meglrlúsulási kötbólt köteles
fizctni, Á meghiúsulási kötbér néttékc a tclic§ neitó vállalkozói díj 20 Oúsz) o"",a. 

^Nlíegrendeló a kötbét összegét mcghaladó ósszegú kárát is énérryesítheo a \'állalkozóval

,\mennlibcn a szerzódés tc|jcsíróse s()rán bármikor a \'á alkozó (vag1 a\,állalkozója)
számára ollan köólrnén; áll eI6, amelv akadálrozza az idóben történó teliesitést, ú5 a
\'állalkozónak haladéktalanul énesitenic kell irásban a \íegrendclőt a késedelem ténr,éról,

annak r,árható e]húzódásáról és okairril, ralamint ésszed póthatáridőt kcll nizrue a

teljesitésre,

,\ szcrzódés szerintr vál]alkozás tellesitósc során Vállalkozó elón ismett az a kiirülméni,,
hogy a Níclllendeló tevékcnysógéoek cllátásában a szeúódés tá§,át képezri munkák
kóscdelrnes teljesítésc súlyos lennakacllrstlkat és kálokat okozhat, czért váüalja, htlgy n

szctzódés teljesítésc során fokozott gondosságg^l ját cl, és mindent D€8tc§2 alrt]ak

érdekébcn, bog1, határrdóbcn tcljc§ít§err.

9,5,
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10. A szeíződés megszüntctése, elállás a szeíződéstől

10.1. Á szetzódés eg,voldalú rnegsziintctésére a iogszabályon alapuló cláIlási jogon ruJarerróen

- csak súhos szerzódésszcgés esetében vm lehetóség a jelen szclzódésben
neghatítozottak §7elrnt, Áz elállásla olrot adó tényról elózetesen a rr-rásik telet fáslran fel
kel1 hívni és a jogellenes rrragutarrás megszűnteréséíe lutáL,idót kell túzni, A jelen

szcrződóstól tórtónó cgyoldalú cláIlás esetén az arra okot adó fél kőteles nregreriteru ,l

mási} fó]ncL az ebból eredó teljcs kárát,

10.2, l \tállaltozó azonnaü lutállyal jogosult a szerz6dóstó1 eláll.ri, ha
10,2.1. Níegrendeló a jelen szerzódésben ,i.á .lr kötelezettségeit itásbeLi |elszó]itásra, a

lelszóütásben meg)etölt heráridóre senr teliesíti.
10.2.2. N{egrendeló Vállalkozó itásbeli figyeLmeztetése cllenóre szakszeóden utasítÁst ad.
10,2,3. l\ fizctós tcljesítése a N{egrendeló hibáiából, 30 (hatminc) napot mcghaladó

késede]rnet szenved.

10.3. Á Megrerrdeló azonnali haeállyal jogosult a szerzódéstól e]ál]rri, ha
10,3.1. Vállalkozó nem szolgáltatja az 5,26, pont szelfiti teliesítési bankgaranciát a jelen

szcrzódés llíírását követó 5 (őt) úapon beliil,
10,3.2. Yál]a]koz6 a teliesítési véglratátidó von^tkozásábafl 30 (hárnrinc) napot

meghaladó késedelerlrbe esik,
10.3.3. VáIlalkozó ellen csód- vagy fetszámolási eljárás kezdenényeznek,
10,3.4. \ráIJalkozó megszegi a titoLtartási, és/\jagy adaiwéde]mi kötclczcttsógét,
10,3.5. Vállalkozó teljesitése váthatóan hibás 1esz vagy a Vátlalkozó tevéltenységének

etedménye cgyértelműen károkozáshoz r.ezet,

10,'t. A Níegrendeló x szepódóst fe]mondlratja, vag], a Ptk, ban foglaltak szetiat
szerzódéstól elállhat. ha:
10.4.1, fcltétlenúl sziüséges a szetzódós o1yan lényeges módosítása, anrcly esetéberr a

Kbt. 141. § , apiáD új kózbeszerzési eljárást kell1efolytatni
10.,{.2, a Váüelkozó nem biztosítja a Kbt. 13B. § ban foglaltak betatását, vagi- a

Váltalkozó szcrzócló féI személyeben én,énycsen o1yan jogutódlás követLczett be,

amely nem fclel rneg a Kbt, 139. § ban l'oglaltaknek; vagi,
10.4.3, az EUNISZ 258, cüke alapján a közbcszerzés szabátyanrak megszegése n-riatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Eutópei Unió Bírósága az EUMSZ 258,

cikkc alapján inűtott eljátásban lrimondte, hog1 az Eutópai t]nió jogából etedó
valameh, Lőtelezertség tel<intctébcn kötelezenségszeg;es tóttént, és a bíróság által

nregá 
^pított 

jogséftés miatt a szerzódés nem senmis.

10.5. A Nlegendcló Lóteles a szegódést felmondani, r,agy - a Ptk. ban foglaltak szemr attó1

clállni, ha a szetzódés mcgLőtését követóen iut tudomásáíe, hogy a Válla1lozó
rekintetében e közbeszerzési eliátás sorÁn lizáró ok á[t renn, ós czért ki kellett volna 7áífli
a kőzlleszerzési e]látásból.

10-6, Á l<llt, 1,+3, § (3) bcltczdéséflek elegct tévc N,íegendeló jogosult és epx,ben ktitclcs a

szerzódést fclmondani , ha szüksóges olyan lratátidórel, amelv lelretówé tcszi, hogy a

szeüódéssel éíintett felad:rta ellátásától gondoskodni nrdjon , ha

10.6.1, a n),ettes ajá attcr.óben (a VáIlatkozó táísaságban) közvcteiten vagl Lözvcdenúl
25olo ot mcghaladó tut^idoni fószcsedésr szetez valarnely olvan jogi szcmó\,vagy
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személyes ioga §7erint jogLópcs szcrvczet, amely tekintetéber, fenná1l a Kbt- ó2. §

(1) bckezdés k) pont kb) alpontjábarr meghatáíozott Feltéicl;
10,ó,2. a nvctes ajánletter,ó (a Vállelkozó úísxság) közvetetten vns,közv€denül250,n.ot

nregllaladó tulejdon részesedést szerez valamel.v olyan jogi személi,ben vagl
szeméJ,vcs joga szerint jogképes szell.ezetben1 amelv tekintctébcn fcrrnál] a l{bt,
ó2, \ (1) bckezdés k) pont kb) lrlpontiábafl nrcglretározott feltérel,

i0,7, Szeuódéstó] való eláItás esetén a lieleket elszánroiási liörelezettség teíhe]i. Amcftlyibcn
N{egIendeió \.állalkozó szetzódésszegésére tötténó hivatkozássa] áIJ el a szerzódéstól, úgl
\rá]Ialkozó a n}rrto.t szolgáltatás eUenértékét csak a jogalap néllriiü gzdagoclás szabályai
alapján kéthcti,

10,8, l\ Fclelr által ryakorolt elillási jog nem étinti a kártétítési igóny énényesítésére r.onadrozó
jog g,vakorlásának lehetóségét-

11. Jótállás

11,1, vá[alkozó 
^z 

á|t^I^ elYégzett munkákía az át^dás-á§Iételi jegyzőköryw
lezárá§ánák dátumától számítva 60 (hawan) hónap telies körú iótállást vállal.

1],2, A Mcgtcndcló köteles haladéktalanu1 értesítcni a Vállatkozót íásban a jótállási idó során
feLnerúló bárrnilyen jótá]lási/szavat<lssági igenyrói.

11,3, A jótállási idótatam alatt a lribajelentést kó\,etó 48 (neg},\.ennyolc) ótán belűl vállalkozó
vag1, megbízottja kötetes a jar.ítást tédtésmcírteseír nregkezdeni, vag.v a hibás ter:néket
kicsetélni,

11,4, Amennviben VáIlalkozó az éítesitést követóen nem teljesíu kötclezettsegerr. ugí a
NIegrcndeló eljárlut a hiba kijavítása érdekéberr a \rál]a]kozó kockázatára és költségétc,

11.5, Á termék kicsetélése a jótáIlási idótartamot mcghosszebbítja.

11,6, Az átadás áh,étel után VáLlalkozót a hatályos iogszabályokben rógzítetr szlw,ltos.ágr
kótelezettség tcrheLi,

1 ] .7, Abben az ese6en, ha VáLlalkozó hibásen, vagy nem L minóségi oszrá\ szetiot tcljcsít és a

fuányosságokat e N{egtendeló ításos lelszólítása e]lenétc ncm javirja kl meglelcló
minóségben és idóben, N{egrendelónek jogában á11 nás váIlelkozóval a hibálrat kiiaüttatni
és ennek teljes lróltsógét Vá alkozóíá háítad.

11.it, }clelr e jótáltásí idó 1ejártakor utó felüh.izsgálatot táftanak, aho] a kivitelezósi rr-runkákat és

lr beépített arrr agokat ellenőrzik, és elkészítik:r garanciális bejárás jeg,zókönyr,éq
amelyben foglalt hbákat a Yá]lalkozó 15 (tizenöt) napon belül köteles saját kóltségén
lrijar'ítani.

1],9, l\ Válta]kozó a iclen szerzódés §rcrintl iótá ási kórclczettségek biztositéLaként a
taítalélrketct néIkül számított ncttó vá atkozói ,1ij 2,5 "Á,álzk megfclcló bankgatanciát

kötclcs legliésóbb a teljcsítési bankgatancia lejáratakor a \íegtcndcló tendelkezésétc

bocsátani.
11,9,1, mel)flek érvénl,ességi ideje legalább a jótállási iclószak lejátatát lröletó 60. napj€i

l^tl,.
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11,9,2, a n\.ctes xjÁnlattevó jótá ási 1rórelezettségérrek nem 1.^g!,ncm szcízórlósszcrű
teljesítése mian felrnetúló ajánlatkétói igények biztosítására szolgál,

12. Vis Majot

12.1. Á VáIlalkozó nem szankcionálható kötbétel vagx'a szerzódésszcgóste alapított elállással,
to\-ábbá ncm sírjdlató káttér,ítéssel, arnerrnyilxn a Léscdclrncs tclicsitcsc vis rll;or
eredményc,

12.2. Á jelen pont érteLnezése szempontjából a "r-is major" olyan esetekte vonatkozik, rrlely
eglnk fél étdekkötébe sem talrozó, elháríthatadarr külsó okból kör,etkezik be. Ilyen esetek:
sztrlájk, háboríl vag} fotadalom, tűzeset, árvíz, járr ány, keuntén kollátozások és száütási
embfugÓ.

12,3, \ris majorta a \rál]a]kozó csak ak*or hi.,arkozhat, ha ajánlon levélben, értesíti a
N{egrcndelót a wis major tónvétól, okától és valószínű idótattamáról- Ámenrryiben a
N,íegrendeló egyéb irányú írÁsos ut^sítást ncm ad, e Vá1l^lLozóneli towább kell teljcsítenie
szerzódéses kórelezettségeit, amennyiben az ésszerűen tehetséges, és 1r1eg kell keresnie
minderr ésszerú alternatív módot a teljesitéste, melvet a \-is maior esete oem gátol-

12.4. Á szegódésben loglalt hatátidók a vis major idótertamával meghosszabbodnak,
Ámenr,}.iben a vis major idótattama meghaladja a 30 (hatminc) napot, a Níegrendelónelr
jog:iban áLl á szeúódés nem teljesített részétó] elállni a hátrányos joglrör.etltczményck
nélkü1 oly módon, hogy a \rállalltozóhoz eÉó] éttesítést küld, Irbben az csctbcn 2

VáIlalkozót nem terheli kötbérfizetési kötelezeftség.

12,5, \ris maiorra N{egrendeló abbaí az esetben hivatkozhat, hz a szetzőáés fáesó tészének
teljesitése olyan akadá1,okba iitközit, melyek gátolják vá]la lozó szetzódéses tcljcsítésót.

13. Egyéb feltételek:

13.1. A Kbt, 136, § (2) bekezdése szer-int a külfőldi adóilletóSégú nyeites ajánlaner,ó kőteles a

szerzódéshez alr2 vonatkozó meghatalrrrazást csatolrri, hog,v az ilierósege szenlrü
adóhatóságtó] a n-raglat adóhatóság közvedenül beszetezhet a nyettes aján]attevóíe
vonatkozó xdltokxt az országok közötti jogsegély igenybevétele nélküL

13,2, A jelen szezódésben nem §7ábáh,ozott kérdésekben, \.es, tártalm1 cllcntmondás csetén
clsósotban a szctzóclés tátgában lcfolytztott lrözbeszerzési ctjátást megindító
fellírásában foglaltak, rrrásodsorbxn x közbeszerzési eljárás I{özbeszegési
doltumentumaiban foglaltak a rrrértékadóalr,

13,3. Á Megrendeló nyilatkozik, hogy a l{bt. 133, § (1) belrczdését figi,,clcmbe vette
(o,be,,.€rlé.i cljJrl-, ólr-zt , * .ol:tn,

13,'l. Á VíIlelkozó l Nlegtendeló elózetes úásos hozzájátulása nó < az cljárás frnyamán
tudonására iurott infonnácíókat kizátólag a szetzódés tcljcsítósérc lrasználhatja fel.

13,5. Á szerzódés leltéteterte Yonatkozóan Nlagl,atoszág J'olgári Törvénykőnlwe és

Níagyarország hatá\,os jogszabál,vai az nfur,adók
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13,6, Je)en szeródcls mrldosításáta kizárrilag a libt, elóírásai szcrrlrt lcbctséges,

1.1.?, I-,sctlcgcs 1lgl,itáfiat a Fclek ig.ekeznck eÉ} eztctó tárll,alások keretében tcndczni,
azonban ha e7 ncm \-czetne eredmónrrc, ú9 iogitájuk clbírálása tekintetében alárcrik
magukat a polgáti pctrendtattástól szól(i 1952, é\-i III. töffónv szerint illetékcs birriság
cLiárásának,

.]clcrr szcrzódés 4 erericri pé]dán}bafl készúIt,
Á jclen szetzódést a I.clck cl<>lr-asták, éite]ncztók, ós mint akaratuklral mrldenben egl,ezót irták

^lá.

Kelt: Budapest,20l6. ér,§7€Ptember hó 21. nap

{iletr§ffif*,lli'

Balázs üg,r.ezetó
NÁDÉP Kft.
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