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amely ldtrejott egyreszrll Petnehhza Kiizs6g Onkormfnyzata (4542 Petnehfza, Magyar
utca 2.) k6pviselet6ben: Gazdag J6zsefn6 polgdrmester, mint Megrendel6 (a tov6bbiakban
Megrendel6), m6srdszr6l Viadukt M6rntiki 6s Kereskedelmi Szolg6ltat6 Kft. (4700
Mdt6szalka, Nl6ricz Zsigmond u. 102.) k6pviselet6ben Garamviilgyi Gyula tiglvezet6 (a

tov6bbiakban: V6llalkoz6) kozdtt az alilbbi tartalommal 6s felt6telekkel:

Megrendelo adoszftma:
szhmlaszhma:

15731993-1-15
rr7 4403 4-157 31993-1 003 0008

szhmlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.' 
napl6iigyf6l-jele 1NUll: 183975777

V6llalkoz6 c€gtregyzdk szhma 01-09-065478
ad6szitma: 10367285-2-43
szhmlavezet6 bank neve: CIB Bank
szAmlaszlma: 10700402-24522308-51100005
MKIK szhma'. 34425306
NUJ sz6ma: 786228531

I. A SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendelo megrendeli, V6llalkoz6 elvrillalja az ,,6voda - Biilcs6de 6pit6se
Petnehinin" cfmii TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00008 azonosit6szhmru projekt
kivitelez6s6t az qfunlathban, a dokument6ci6ban 6s az eredm6nyrol sz6l6
ri sszegez6sben fo gl alt ak alap16n.

Teljesit6s helye: 4542 Petnehina, Arany J6nos utca 1 7,Iusz.: 547 .

A gener6l villlalkozhs keret6ben VSllalkoz6 feladatilt klpezi M ajlnlati
dokument6ci6ban, k<iltsdgvet6sben meghat6rozott munkrik megval6sit6sa,
rendeltet6s szerien tizemeltethet6 6llapotri ldtesitmdny kivitelez6se.
A kivitelez6si munkrik bizonylatol6sa, adott esetben a sziiks6ges hat6s6gi Stad5sok

megtartfsa 6s bizonylatol6sa, a megva16sul6si dokument6ci6 elk6szit6se 6s fltadhsa
Megrendelo rdszdre 2 pfldhnyban.

ASZBRZOUES OSSZECE

il.l. Szerzbd6 felek a kivitelez6si munk6k lrteket a ktizbeszerzdsi eljhrhs eredm6nydr6l
sz6l6 <isszegzdsben foglaltaknak megfelel6en a ktivetkezlk szeint 6llapitj6k meg:

T,2,

I.3.

II.

Nett6 v6llal6si ar:

AFA:
282.243.846,- Ft
76.205.838.- Ft

Brutt6 v6llal6si6r: 358.449.684,-Ft
azaz: brutt6 hiromszitziitvennyolcmilli6-n6gysziznegyvenkilencezer-
hatsziznyolcvann6gy 00/ 1 00 forint.

A tev6kenys6g nem tartozik az i,Jrtalhnos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVII.
tv.1.42. $ hatflya al6.
Amennyiben a jelen szerz6d6s megkiit6sekor hatflyos AFA szabi./ryozits a jelen
szerz6d6s hatdlya alatt viltozik, a hatdlyos szabiiyozits a jelen szerz6d6s AFA-ra
vonatkoz6 rendelkez6seit szerz6dd felek minden kiiliin nyilatkozata, szerz6d6s
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m6dosit6sa n6lkiil m6dositj a.

1I.2. V6llalkoz6 a v6llal6si 6r kialakit6sakor szakvdllalatt6l elvilrhat6 gondoss6ggal
vizsgillta feliil a rendelkezdsre bocs6tott dokument6ci6t (mriszaki dokumentiiciO 

-es

k<ilts6gvet6si kiir6s).

Aszerzlddses cisszeg a szerz6d6,s I.3. pontban meghathrozottakon tril mag6ban foglalja
a krivetkez6ket:

Il.2,l" A Vdllalkoz6nak a dokument6ci6 nem megfelelo feliilvizsg6lat6b6l ad6d6, valamint a
mriszaki sziiksdgessdgb6l felmeriil6 tdbbletmunkdi kdltsdgeit, a k<iltsdgvetdsi kifr6sban
nem szerepl6, de a beruhfnds rendeltetdsszerii iizemeltet6 sdhez miiszakilas
kcizvetlentil sztiksdges munk6kat, ide 6rtve a mriszaki itadhs-1tvlteli eli6rdson 6s adott
esetben a hasznSlatbavlteli elj6r6s sor6n az enged6lyez6 es szakhat6s6gok, valamint
kcizmri tizemeltet6k 6ltal el6irtak megval6sft6sdnak kciltsegeit is, kiv6ve azokat a
feladatokat, melyek a szerzldds megkdtds6nek id6pontjriban - szakv6llalatt6l
elv6rhat6 gondos feliilvizsg6lat mellett - sem voltak el6rel6that6ak. Ilyen
tdbb I etfel adat e s et6n a Y Sllalko z6 i gazolt kd lts 6gei m egt6rit6s 6r e hrthat i g."tryt,

1I.2,2. a megval6sitfishoz sziiks6ges ideiglenes mell6kl6tesitm6nyek kivitelez6si k<ilts6g6t 6s
a kivitelez6shez sziiks6ges energiSk (viz, szennyniz, elektromos stb.) koziizemi di3ait,
6s a felvonulSs k<ilts6geit, a felvonul6si tertilet helyredllit6si kdlts6g6t,

II.2,3, a megval6sitds sor6n esetlegesen a talajb6l el6keriil6 szerkezetek, 6s minden egy6b
bont6si 6s szan6l6si feladat ell6t6s6nak kdltsdge,

11.2. 4 . i d6kci zi 6rv 6lto zinb6 I ere d6 v illlalko z6i ko ckinatot,

11.2,5. v Sllalkoz6i hasznot,

11.2.6. a teljes kcini teljesitdshez sztiksdges valamennyi felmertil6 k<ilts6get,

II.3. A meghatdrozott 6tal6nyar aMagyar SzabvSny 6s el6fr6sok szerinti I. oszt6lyri anyagra
6s I. osztdlyir kivitelez6sre vonatkozik.

ilr. pf,NzUcyr FEDEZET,ELSZLMoLAsoK szAMLAZLs

[I.1. A VSllalkoz6 6ltal1 pld.-ban benyfjtott szfumla MegrendeliS Sltal - Megrendel6 1ltali
k5zhezvdtelet6l szilmitottan - 6tutalSssal keriil kiegyenlit6sre, a Kbt. 135. $ (1)
bekezd6se szerint igazolt teljesft6s6t k<ivet6en a Ptk. 6:130. $ (1) - (3) bek., a fii.
135. $ (3) - (4) bek., illetve a32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 321A. g-ban foglaltak
szerint:

SzLmlaszhm: r07 0 0 402 -24s22308-s I 1 0 0 0 0s

Aszdmla benyrijtrls6nak feltdtele a Megrendel6 kdpviseloje 6ltali teljesitdsigazolhs.

a.) A Megrendel6 kdpvisel6j6nek a V6llalkoz6 teljesitdsdt6l, vagy az ercol sz6l6
ir6sbeli 6rtesft6s klzhezvdtelltoL szdmitott 15 napon beliil ir6sban nyilatkoznia
kell a telj esit6sig azolSs ki ad5s 616l vagy m e gt agadils6r6l
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A Megrendel6, amennyiben aY6llalkoz6 frrlsbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelentds) a

szerz6ddsben az iltadhs-flfreteli elj6r6s megkezd6s6re meghathrozoll hat6rid6t
kovet6 15 napon beliil nem kezdi meg az fitadhs-fiN5teli eljfrfst, vagy megkezdi,
de a szeruod6sben meghathrozott hat6rid6ben - mely legfeljebb 30 nap lehet -
nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6sEre, a teljesit6sigazolilst koteles kiadni.

b.) A fizet6si hatdrido nem haladhatja meg a szilmla Megrendel6 |Itali
kezhezvdtel6nek napjifi kovet6 30 napot; a szdmla kdzhezvdtel6nek napja nem
k6pezheti a felek ko zott meg6ll apo d 6s thr gy 6t.
Amennyiben nem 6llapithat6 meg egydrtelmrien a szhmla kdzhezvdteldnek
idopontja vagy a Y6llalkoz6 a teljesit6st megelozoen nyrijtja be a szhml6t, a

fizetdsi hat6rido nem haladhatja meg a szerzoddsben meghatfnozott m6don ds

tartalommal tort6no teljesit6s (6pit6si beruhdzds eset6n az 6tadfn-6tv6te1i elj6rSs
befejezds6nek) napj6t k<ivet6 30 napot.

c.) Amennyben aY6lla1koz6(k) a teljesit6she z alv6llalkoz6(ka)t vesz(nek) ig6nybe,
akkor a IlL2. b) pontt6l elt6r6en a k<ivetkez6 szab6lyok szerint kell az

ellenszolg6ltat6st telj esiteni :

ca) a Vrillalkoz6k6nt szerzod6 felek legk6s6bb a teljesit6s elismerds6nek
id<lpontj6ig k<itelesek nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy kozriliik melyik
m ekkora <i s szegre j o go sult az ellenszol g6ltat6sb6l ;

cb) az osszes VSllalkoz6kfint szeru6d6 f61 legk6s6bb a teljesit6s elismerdsdnek
idopontj6ig kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az d.ltala a teljesit6sbe bevont
alv|llalkoz6k egyenk6nt mekkora risszegre jogosultak az ellenszolg6ltatasb6l,
egyidejiileg felhivja az alvhllalkoz6kat, hogy 6llits6k ki ezen sz6ml6ikal;
cc) a V6llalkoz6k6nt szerzbd6 felek mindegyike a teljesitds elismerdsdt krivet6en
illlitjaki szfimlf/dt, a szfumlilbanr5szletezve az alv|llalkoz6i teljesit6s, valarrint az

aj funlattev oi te lj e s it6 s mdrt6k6t ;

cd) a c) pont szerint a szimlilban felttintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt5kdt az

Megrendel6kdnt szerzodo fdl - eur6pai uni6s trimogat6s eset6n sz6llit6i kifizet6s
sori{n a kifizet6sre k<iteles szewezet tizendt napon beliil fifitalja ai
aj6nlattev6knek;
ce) a V6llalkoz6k6nt szerzodo f6l halad6ktalanul kiegyenlfti az alvilllalkoz6k
szimlfiit,vagy az adozds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. t6rv6ny (a tov5bbiakban:
Art.) 361A. $ (3) bekezd6se szerint aztvagy annak egy rflsz5t visszatartja, illetve
az alvilllalkoz6val kdtdtt szerz6d6sben foglaltak szerint az alv6,llalkoz6i dij egy
rflszdt visszatartja;
cf) a VSllalkoz6k5nt szerzodo felek fitadjhk az e) pont szerinti 6tutal6sok
igazol6sainak mSsolatait vagy az alvilllalkoz6 kdztartozhst mutat6 egytittes
ad6igazol6s6nak mfsolat6t a Megrendel6kdnt szerzodl f6lnek (annak drdekdben,

hogy a Megrendel6kdnt szerzodo fel meg6llapithassa, hogy a Vfllalkoz6k6nt
szerzodo f6ljogszenien nem frzette ki a teljes osszeget azalv6llalkoz6nak);
cg) a V6llalkoz6k5nt szerz6do felek iital benyfjtott szftml|ban megjeldlt,
fovLllalkoz6i teljesitds ellen6rt6kdt a Megrendel6kdnt szerzodil fdl - eur6pai uni6s
t6mogat6s eset6n sz6llit6i kifizet6s sor6n a kifizet6sre koteles szervezet - tizenot
napon beliil iltatalja a V61lalkoz6k6nt szerz1do feleknek, ha 6k az

alv|llalkoz6kkal szembeni fizet6si kdtelezetts6giiket az Art. 361A. $-6ra is
tekintettel telj esitett6k;



ch) ha aYSllalkoz6k6nt szeruodb felek valamelyike aze)vagy azflpont szerinti
ktitelezetts6g6t nem teljesiti, az ellenszolg6ltatSs fennmarad6 rlszlt a Megrendel6
(vagy a kifizet6sre kdteles szewezet) 6rzi,6s az akor illeti meg aYillalioz6t, ha
d Megrend e) vagy azfl pont szerinti k6telezetts6g6t
teljesitette, I igazolja, hogy az alv6llalkoz 6 vagy
szakember oz6 6ltal a b) pont szerint bejelentett Osszegr!
vagyannak egyr6sz6re;
ci) r6szben vagy egeszben eur6pai uni6s t6mogat6sb6l megval6sitott kozbeszerzls
eset6n a d) pont szerinti hatitridb harminc nap.

lII.2. Y6llalkaz6 nem szftmolhatja fel a dokumentdci6ban szerepl6 valamely munka
vdgleges elmarad6sa esetdn az e munk6ra eso v6llalkoz6i dijat. Az elmarad6 munkdk
elsz6mol6s6nak alapbizonylata az |razott kolts6gvet6s, valamint az lpitesi napl6 vagy
a felek kdpviseloinek erre ir6nyul6 ktilcjn ir6sbeli meg6llapodilsa.

III.3. Y6llalkoz6i eloleg:
Megrendelo a Kbt. 135. $ (7) bek. alapjfun 75 milli6 Ft-ig biztosft el<ileget a
YSllalkoz6nak, amennyben erre V6llalkoz6 ig6nyrt tart. Amennyben ay6Ilalkoz6 az
el6leg igdnyldsdnek lehet6sdgdvel 6lni kiv6n, Megrendel6 a32212015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. $ (1) bek. alapj6n az ellleget az epitdsi munkateriilet htadfustrtk<jvetd 15
napon beliil kifizeti.
Az eloleg a benyrijt6sra keri.il6 szdlilkban ariinyosan kertil elszrlmol6sra.

III.4. Szhml|zSs
Yilllalkoz6nak adott esetben az elolegszhmla, tov6bb6 3 r6szsz6mla
benyrij t6s6ra van lehet6s6ge.
Az els6 rdszszhmla 30%-os teljesit6s el6r6se esetdn nyujthat6 be

6s a vfgszSmla

a teljesit6ssel
aranyosan.
A m6sodik rlszszfmia 50%-os teljesft6s el6r6se eset6n
ar6nyosan.

nffithat6 be a teljesit6ssel

A harmadik rlszszhmla 75Yo-os teljesit6s el6r6se eset6n nyirjthat6 be a teljesit6ssel
ardnyosan.
Megrendelo a miszaki ellen6r 6ltal j6vithagyott sz6ml6t ut6finansziroz6s r6v6n a ptk.
6:130. $ (1) - (3) bek., a Kbt. 135. g (3) - (4) bek., illetve a322t20t5. (x, 30.) Korm.
rendelet 321A. $-ban foglaltak szerint teljesiti.
A pflnzigyi 6s mtiszaki szakaszolils alapj6n benyrijtott sz6ml6hoz V6llalkoz6nak
szdmlar lszletezot ke I I mel I dke lni e.

A kifizet6s forintban tdrt6nik.
A vegszhmla benyrijtSs6nak felt6tele a hirinyp6tlds-mentes mriszaki 6tadin-6tv6teli
elj6rfs lez5r6sa. A v6gsz6mla kifizet6s6nek felt6tele a teljesit6sigazol6s ki6llit6sa.
Az ad6zds rendjdr6l sz6l6 2003. XCil. trirvdny 361A. g-6nak val6 megfelel6s a
pdnzijgyr telj esit6s felt6tele.
A Kbt. 135. $ (6) bekezddse szerint ajfunlatkdriS a szerz6ddsen alapul6
ellenszolgSltat6sb6l ered6 tartozils|val szemben csak a jogosult iLltal elismert,
e gynemti 6s lej 6rt k<iveteldsdt szdmithatja be.
A szeruldes finanszirozdsa a TOP-I .4.1-15-SB1-2016-00008 azonosit6szamri projekt
keret6ben tort6nik.



rv. ASZr,pIZ6DESTELJEsirnsn

IV.l. Munkatertilet 6tad6s:

A munkateriilet 6tad6s id6pontja: a munkateriilet-6tadds pontos id6pontj6r61

Me grendel6 6 s V6ll alkoz6 szerz6dd skdt6 sk or e gy eztet.

Felt6tele: - Mindkdtfel6ltalalilirtvilIlalkozfsi szerz6dds.

- MunkavEgzlsrealkalmas 6llapotu munkateriilet.
IV.2. Befejez6s:

Teljesit6s vlghatifideje: 2018. augusztus 31.

Teljesitds id6pontja a sikeres mriszaki ittadds-fitvetel megkezd6s6nek napja. (Ptk.6:247

$ (2) bek.)
A V6llalkoz6 irhsbeh 6rtesit6s6t (kdszre jelentdsdt) kcivetoen - a munka befejez6s6re

meghat|rozott hat6rid6t kdvet6 - 15 napon beliil Megrendelo k6pvisel6je irdsban
nyilatkozik az ffiadhs-iltvetelr6l akk6nt, hogy amennyiben az 6tadhs-6tv6teli elj6r6s
megkezd6s6nek felt6telei nem 6llnak fenn, az futadils-Stvdteli elj6r6s hem kezdhet6
meg.
Amennyiben a megkezdett futadhs-iltveteli eljr{r6s sor6n az 6tv6telt akad6lyoz6

. k<jriilmdny meriil fel, rigy azt aMegrendel6 k6pviseldje haladdktalanul ir6sban k<izli a
V6llalkoz6val, s egyben meghirisitja az 6tadhs-6tv6teli eljdrSst'

Amennyiben az 6tad6s-6tv1teli elj6r6s eredm6nyesen lez6rul, fgy a Y6llalkoz6
k6rdsdre a Megrendel6 k6pvisel6je k<iteles teljesit6sigazolilst kiadni a III.2.
bekezddsben el6irt felt6telek fi gyelembevdtel6vel.

Me grende I o r e szer 6l a te lj e s it6 s i gazolils kiilIlitilshr a j o go s ult mtis zaki ell en<ir :

n6v: Simkovics Zoltfn
cim:4400 Nyiregyhdza, Hunyadi u. 78/a
telefonsz6m : +36-20-519 1-082

Az 6tad5s-6tv6teli elj6rds megkezd6s6nek, illetve sikeres befejez6s6nek felt6tele, a

YSllalkoz6 Altal ig6nybe vett valamennyi alv5llalkoz6 teljesit6s6nek elfogad6s6r6l

1 sz6l6 v6llalkoz6i ir6sbeli nyilatkozat Megrendel6 kdpviselilie rlszlre ttirt6n6 6tadhsa.

V. FELEK TTPVTSNLETE

V.1. Jelen szerz6dds m6dositilshrakizhr6lag felek itt megnevezett k6pvisel6i jogosultak:

Me grendel o r 6sz6r 6l: G azd,ag J6zs efn6 p olg6rmester
telefonsz6m : +36-451 596-002

V6llalkoz6 rdszdrol: Garamvdlgyi Gyula iigyvezetd
telefonsz6m: +36-30/382-1342

V.2. Epit6si napl6ba tdrtdno bejegyz6sre jogosultak:

Megrendel o reszerll 6s k6pviselet6ben elj 616 mriszaki ellen6r:
Neve: Simkovics Zoltfin
Jogosults6g i sz6ma: ME-f -I-Mnr r s-zo rqO

NUJ sz6ma:183975777
Telefonsz6m: +36-20-519 1-082



Neve: Bagoly Krisztidn
Jogosults6g i sz6ma; ME-E-I-M rtrc E-ZOZAS
NUJ sz6ma:947008211
Telefonszdm : +3 6-20-58 55 -7 40
Neve: Rhcz G6za
Jogosults6gi szilma: ME-V-I- lS-20112
NUJ szi{ma:323495046
Tel efonsz6m : +3 6-20 -339 3 -7 22
Neve: LizikAttila
Jogosults6g i szhma: ME-f G-I l s-0695
NUJ sz6ma: 258356861
Telefonsz6m : +36-30/368-3080

V6llalkoz6 rdszerol:

Az lpitesi 1apl6 vezetds66rt felel6s szemdly neve: B6bi R6bert
NUJ sz6ma: 817965101

Az lpit1si napl6ba bejegyzlsre jogosult szem6ly neve: B6bi R6bert
NUJ szilma: 817965101

Felel6s mriszaki vezeto neve: Bibi R6bert
j ogosults6g i szfrma MV-f p 1 5- 10 460
NUJ szrima: 817965101

vI. F6BB FELADATOK, M(JS ZAKIELLENORZES

VI.l. A kivitelez6si munka vlgzdsehez sziiks6ges alappontok (nyomvonal) kitriz6se a
Y6llalkoz6 feladata.

VI.2, Az ajfnlati ktiltsdgvetdst6l eltdr6 anyagot, szerkezetetY1llalkoz6 csak a Mesrendel6
vagy k6pvisel6je el6zetes fr6sbeli hozz6j6rd6sa arapjfun dpithet be.

VI.3. Az Stadott munkateriileten - a szerz6d6s fenn6ll6s6nak teljes idltauitama alatt - a
tizvedelem ds vagyonvddelem megszeryezlse, tovdbbl a Tizv,6delmi El6irdsok,
Munkavddelmi 6s Balesetelh6rit6si Szab6lyok, az Eg6szs6giigyi Rendszab6lyok
m egtart6sa Y 6llalkoz6 feladata.

VI.4. Y6llalkoz6 k<jteles a 19112009. (IX. 15.) Korm6nyrendelet szerinti el6ir6soknak
megfelel6en a kivitelezds teljes idotartama alatt 6pit6si napl6t vezetni ds Megrendel6
szdmilra k6r6sre hozzSfdrhet6v6 tenni. Felek kdpvisel6i a munkavdgz6ssel kapcsolatos
minden l6nyeges adalot, kdrtilm6nyt 6s utasit6st az 6pit6si napl6ban k<itelesek
egyrn6ssal kcizolni.

VI.s. Kivitelez6 ktiteles a kivitelezdsi munka teljes vlgzdse alatt - a helyszinen - a
kivitelez6s irhnyitdsina saj6t rillom6nyri lpitdsvezet6t vagy mrivezet6t biztositani.

VI.6. Yfllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 a mriszaki ellen6rzdst az Epitdsi
Mtiszaki Ellen6ri Tevdkenys6grisI sz6l6 19112009. (IX. 15.) Korm6nyrendelet sierint
l6tja el.
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VI.7, A Y6llalkoz6 a teljesit6s6hez a VI.8. bekezd6s szerinti kiv6tellel az

alkalmass6gfunak igazolilshban rlszt vett szervezetet k<iteles ig6nybe venni. A
Y 6llalkoz6 le gk6 s6bb a szerzb dls me gkdtd s6nek id6pontj 6ban k<itele s Me grendel6nek
valamennyi olyan alvilllalkoz6t bejelenteni, amely rdszt vesz a szerzod6s

teljesit6s6ben, 6s - ha a megelozo kdzbeszerzdsi elj6r6sban az adott alvflllalkoz6t mdg
nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az illtala
ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll kizhr6 okok hat6lya alatt A V6llalkoz6 a

. szerzodds teljesit6sdnek id6tartama alatt kciteles a Megrendelonek minden tov6bbi, a

teljesit6sbe bevonni kiv6nt alv|llalkoz6t el6zetesen bejelenteni, ds a bejelentdssel
egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az ig6nybe venni kivdnt alvflllalkoz6 nem 6ll kizbr6
okok hat6lya alatt. (Kbt. 138. $ (2) bek.)
Aszerz6ddstttrgya 6pit6si beruh6z6s, az alvfllalkoz6i teljesit6s osszesitett ar6nya nem
haladhatja meg a szerzodds 6rt6k6nek 65oA-6t. (Kbt. 138. $ (1) bek.)
A szerzodls tdrgya dpitdsi beruhilzSs, a teljesitds6ben r6szt vev6 alvdllalkoz6 nem
vehet ig6nybe az alv|llalkoz6i szerzodls 6rtdkdnek 65%-6t meghalad6 m6rt6kben
tovrlbbi kdzremriktid6t. (Kbt. 138. $ (5) bek.)

VI.8. A Y6llalkoz6 alkalmass6gSnak igazoTilshban r6szt vett szewezet vagy szakember
' bevonhsa a szerzodds teljesft6se sor6n akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor

vonhat6 be m6s, ha aY6llalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyette
bevont rij szewezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi
kovetelm6nyeknek, amelyeknek a V6llalkoz6 a kdzbeszerzflsi elj6r6sban az adott
szewezettelvagy szakembenel egyiitt felelt meg. (Kbt. 138. $ (2) bek.)

VI.9. A Vdllalko z6 az alv illlalkozo tev6kenys6 g66rt, mint saj 5tj 6ert felel.

VI.10. V6llalkoz6 koteles a munkatertileten illtala foglalkoztatott alvSllalkoz6kat az 5pitlsi
napl6 nyilv6ntart6si r6sz6ben vezetni. A Megrendel6 vagy a nev6ben e1j6r6 szemdly
(szewezet) kdteles ellen6rizni, hogy az alv6llalkoz6, llletve az alv6llalkoz6k6nt
kdzremiik<ido alkalmassdg igazolis6ban rdszt vett szewezel vagy szakember vesz-e
rdszt a szerzodds teljesitds6ben.

VI.11. A kdzbeszerz6si eljrir6s sor6n aYSllalkoz6 6ltal bemutatott valamely szewezetvagy
szakember bevon6s6t6l nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerz6d6s saj6tos

tulajdons6gait figyelembe v6ve az adott szem6ly (szewezet) ig6nybev6tele a

klzbeszerzflsi eljSr6sban az aj6nlatok 6rt6kel6sekor meghatfiroz6 k<iriilm6nynek
min6siilt. Az lrtdkel6skor meghattroz6 szakember szemdlye csak a Megrendel6
hozz6j6rul6s6val 6s abban az esetben villtozhat, ha az 6rt6kel6skor figyelembe vett
minden relevfns kdriilm6ny tekintet6ben az lrtdkelttel egyendrtdkri szakember kertil
bemutat6sra. (Kbt. 138. $ (a) bek.)

Vl.l2, Az alvilllalkozo, illetve az alviilalkoz6k6nt kozremrikod6 alkalmass6g igazol6sriban

r6szt vett szervezet kotelezetts6g6t teljesitheti a V6llalkoz6 vagy a nem term6szetes

szem6ly alvilllalkoz6 jogut6dja,ha ezek valamelyike, mint gazdashgi t6rsas6g 6talakul
vagy a szewezet jogut6dldssal megsztinik.

VI.13. A kivitelez6s folyam6n a V6llalkoz6 kdteles a munkatertiletet szabadon tartani minden
sztiks6gtelen akad6lyt6l, 6s minden v6llalkoz6i eszkdzt, tdbblet-anyagot - amely m6r
nem sziiks6ges -, tov6bb6 minden tcirmel6ket, hullad6k-anyagot el kell thvolitania a



munkatertiletr6l. A Yallalkoz6 felel6s a munkateriileti renddrt alvilllalkoz6i
tekintetdben is. V6llalkozo k<iteles a munkatertiletet rendben tartani, a keletkezo
hullad6kait 6s tormel6k6t fo lyamato s an vagy minden munkanap v e gen o s szetakaritani.

VII. MINOSEG:

Vrillalkoz6 a szerzoddsben v6llalt valamennyi szolg6ltat6st I. oszt6lyir minosdgben
kcjteles teljesiteni. I. oszt6lyri min6sdgben teljesit a V6llalkoz6, amennylben az
6rv6nyben 16vo Magyar Szabv6nyokban eloirt kovetelmdnyeket betartj a.

Minos6gtanrisit6st V6llalkoz6 a kotelez6 Nemzeti Szabv6nyok alapj6n koteles
biztositani.

o Vdllalkozonak be kell tartania az epites kdzbeni min6sdgellenorzdsnel, tlletve az
elk6sziilt munka min6s6gi tanrisit6s6n6l a Nemzeti Szabvrinyokban, az 6pitdsiigyi ds
6pitdsfeliigyeleti hat6s6gi elj6rrisokr6l 6s ellen6rzdsekr6l, valamint. az epitesugyi
hat6s6gi szolgilItatdsr6l s2616 31212012. (XI. 8.) Korm6nyrendeletben foglaltakat,
az 6pitdsi c6ha szolglIo anyagok, szerkezetek es berendezdsek mtiszaki
kdvetelmdnyeinek 6s megfelel6sdg igazolilsdnak valamint a' forgalomba
hozatalfinak 6s felhaszn6ldsanak r6szletes szabillyairol szol6 hat6lyos rendelet
el6fr6sait. {

VIII. KESEDELMES ES HIBAS TELJESiTNS, MEGHIUSULAS

VIII.I. Szerzbdl felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben Yiilalkoz6 kdsedelmesen
teljesiti, rigy Megrendelo k6sedelmi kdtb6ne jogosult, feltdve, ha a kdsedelem olyan
okb6l szhrmazik, amely6rt a Y6llalkoz6 felel6s. A kesedelmi kotbdr egy napra jut6
dsszege a szerzodls szerinti nett6 aj6nlati 5r 0,3o/o-a. A szerzodds szerinti nett6
egycisszegti aifinlati 61 20%o-6t meghalad6 k6sedelmet az Aj6nlatk6r6 meghiirsul6snak,
azaz a teljesitds elmarad6s6nak tekintheti 6s megilletheti a szerzodds felmondfs6nak
ioga.

VIII.2. Meghifsul6si kotb6r: amennyiben a szerz6d6s olyan okbol szrinik meg, melydrt a
V6llalkoz6 felel6s, a Vfllalkoz6nak meghifsullsi kdtbdrt kell fizetnie Megrendelo
Ieszere, M6rt6ke a nett6 szerzod6ses at 20Yo-a.
Megrendel6 6s V6llalkoz6 a szerzldds meghirisul6s6nak tekintik kulonosen azt, ha
Megrendel6 a hib6s vagy k6sedelmes teljesit6s miatt el6ll a szerzodest6L

VIII.3. A jelen szerz6d6sben szab6lyozott kdtb6r 6rv6nyesit6se oly m6don tortdnik, hogy az
eseddkes k6tb6r dsszeg6t Vdllalkoz6 kozvetleniil megfizeti Megrendel o reszere, vagy
Megrendel6 a kotbdrek 6sszeg6t jogosult a V6llalkoz6 6ltal ki6llftort szitmlilba
beszdmitani a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sdben foglaltak f,rgyelembe v6tel6vel.

VIII.4. B6rmely kdtb6r megfizetdse V6llalkoz6t nem mentesiti az egydbjogk<ivetkezmdnyek
al6l. Megrendel<i a kcjtbdrt meghalad6 kfrhnak drv6nyesftdsdre is jogosult.

VIIII.S. V6llalkoz6 v6gszhml6ja a mriszaki 6tad6s-5tv6teli eljdr6s sor6n figzitett hib6k,
hi6nyoss6gok kijavit6s6nak, p6tl6sanak a MegrbnSelo mriszaki ellen6re 6ltal tcirtdn6



X.

VIII.6. A szerzod6snek meg nem felel6 teljesitds elfogad6sa nem jelent lemond6st a
szerz6d6sszeg6sb6l ered6 ig6nyekr6l.

VIII.7. Megrendel6 fizet6si kdsedelme eset6n V6llalkoz6 a Polgdri Torv6nykonyv szerinti
kdsedelmi kamat megfizet6s6t kdvetelheti Megrendel6tol.

IX. JOT ALLAS,S ZAYATOSSAG:

A j6t6ll6si 6s szavatoss6gi kcitelezetts6g a muszaki fitadds-ifiveteli elj6r6s sikeres
lezhrdsfft6l szdmitottan kezd6dik a Polg6ri Torv6nykdnyv szerint.
J6tdll6si biztosit6k: Megrendel6 a szerzodds hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos j6t6lldsi ds
szavatoss6gi ig6nyek biztositdkakdnt j6t61l6si biztositdkfizetdsi kotelezettsdget ir elo.
A j6t6ll6si biztosit6k m6rt6ke a szelz;bdds szerinti, tartal6kkeret 6s rifa n6lktil szdmitott
ellenszolg6ltatils 3Yo-a. melyet a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s a) pontj6ban foglaltak
szerint kell nffitani. A j6t6ll5si biztosft6kot a j6t6ll6si kotelezetts6g kezdetdnek
id6pontj6ban kell rendelkez6sre bocs6tani 6s a j6t6ll6si id6 vdgdig kell rendelkezdsre
illlnia.
J6t6ll6si id6: Megrendel6 12 h6nap kdtelezoen v6llaland6 j6t6ll6si'idot ir elo,
Y6llalkoz6 6ltal az aj6nlat6ban ezen feliil villlaltplusz j6t6llisi id6 36 h6nap.
Szavatossdgi id6: A Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

MUSZAKT ATADAS . ATVETEL:

X.l. Teljesitds id6pontja a sikeres mriszaki iltadhs-fivetel megkezdds6nek napja. (Ptk. 6:247
$ (2) bek.)

X.2, Y6llalkoz6 a miiszaki 6tadds- futveteli elj6r6s id6pontjar6l a Megrendel6t 15 nappal
kor6bban kdteles 6rtesfteni k6szre jelentdssel. Megrendel6 az 6rdekelt szeivek
egybehiv6sdval - Y6llalkoz6 6ltal megjeldlt id6pontban - az tfiadds - Atvdteli eli6r6st
lefolytatja.

X.3. Aberuhdzds akkor tekinthet6 teljesitettnek, amikor a kdvetkez6k egyiittesen fenndllnak
- az iitemezett munk6k hatarid6re elkdsziiltek 6s rendeltetdsszeru haszndlata

alkalmas an azokat V 6ll alko z 6 el 6 zete s en tfiadta,
- a benthi.zds a Megrendel6 6ltal j6vfrttagyott tervdokumentiicio alapjan, VIL

pontban meghatdrozott min6s6gben, hi6ny- 6s hibamentesen, rendeltet6sszeru
hasznillatra alkalmas 6llapotban, a mindenkori 6pit6si el6ir6soknak megfelel6en
elk6sziilt.

X.4. Megrendel6 a mtiszaki iltadfs-ittv6tel sor6n kdteles az elvegzett munk6t megvizsg6lni,
a vizsgillat alapiiln felfedezett hib6kat, hi6nyoss6gokat, azok kijavit6sdnak, p6tl6s6nak
hat6ridej6t a hib6s, hifnyos munkardszekre es6 V6llalkoz6i dijat (anyig + dij),
valamint az 6rv 6ny esiteni kiv6nt szavatoss6gi igdnyeket j e gyzokdnyvben r 6 gziteni.

X.5. Nem tagadhat6 meg az 6tv6tel a szolgilltat6s olyan jelent6ktelen hibdi, hifunyai miatt,
melyek m6s hib6kkal, hi6nyokkal dsszefiigg6sben, illetve kijavitrisukkal, p6tl6sukkai
j6r6 munk6k folyamdn nem akad6lyozzdk a rend6ltpt6sszeli hasznfiatot.
Az 6tadds-6tv6tel idejdn fennSll6 hib



hosszabb nem lehet.

A V6llalkoz6 k6sedelme akkor is az fitadhs - 6tvdtel befejezdsdt6l sz6mitott 30 nap
eltelt6vel 6ll be, ha alaptalanul vitatta a hib6k, hi6nyok fenn6l16s6t, illetve azokkal
kapcsolato s felel6 ss6get.

X.6. Megrendelo kijelenti, hogy ha a V6llalkoz6 a szerzoddsben v6llalt valamennyi
kotelezettsdg6t teljesitette, a szolgdltatilst abban az esetben is 6tveszi, ha az valarnely, a
jelen szerzodds thrgyht nem k6pez6, a v6llalkoz6si szerzoddst6l fiiggetlen ok mralt az

iltadds - 6tv etel I e I e gyi dej ril e g has zn 6Iatb a vehet6 nem vo lna.

X.7. V6llalkoz6 a mriszaki ffiadds-fltveteli elj6r6s id6pontjdban koteles Megrendelo rcszere
ffiadni mindazon iratokat (kdr6s6re az epitesi napl6t ds annak mell6kleteit), mely a
szerz6ddsszeni telj esitds elbir6l6s6hoz sziiks6gesek.
Felek egybehangz6an rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznitlatbavdtel (iizembe
helyezds) feltdteleinek biztosit6s6hoz ftz6d6 alapveto Megrendgl6i 6rdekre
Megrendelo a teljes szolgilltatds 6tv6telet mindaddig megtagadhatja, mig a V6llalkoz6
az e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkez6sre nem bocs6tja.

X.8. Felek a mriszaki 6tad5s-6tvetel lez6rdsht6l szrlmitott egy 6ven beltil ut6feliilvizsgdlati
elj6r6st tartanak.
Az ut6feliilvizsg6lati elj6r6st a Megrendel6 kdsziti elo 6s meghivja affa a Vd,llalkozot.
A meghiv6t az eljhrds megkezddsdnek napj 6t megeloz6en 15 nappal kell megkiildeni,
melldkelve abhoz a Megrendel6 6ltal osszedllitott hlbajegyzdket is.
Megrendelo az eljfr6sr6l a meghivottak jelenldt6ben jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni r6sztvevoknek a hib6kkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatdt 6s a V6llalkoz6 6ltal elismert hibdk kijavithsfu4 illetve hi6nyok
p6tl6sira v6llalt hat6rid6t.

Amennyiben a kdszre jelentett szavatossdgi hib6k kijavit6sa a megjeldlt id6pontra nem
kdsziil el, 6s fjabb feli.ilvizsg6laL megtartdsa sziiksdges, rigy a felmeriilo mriszaki
ellen6ri napidij megfizet6se (mely dsszeg 30. 000.- Ft /alkaloml fo + AFA) V6llalkozot
terheli.

XI. EGYUTTMUK6NNS,EGYEBEK:

XI.l. A V6llalkoz6 kciteles - legkds6bb a szerzld6skdtds id6pontj6ra - megldvo
felel6ss6gbiztosit6s6t megfelel6en kiterjeszteni, vagy megfelel6 fj
felel6ss6gbiztosit6st kotni az adott munk6ra vonatkoz6anlegalihb az alf.bbr mdrtdkben
legal6bb 8 0. 000. 000 Ftl szerzoddses id6tartam 6s legal6bb 5 . 00 0, 0 00 Ft/k6resemdny.

X1.2. Szeruodok felek a Kbt. 136. $ (1) bekezd6s6re tekintettel az alilbbiakatrdgzitlk,

I) Az Megrendel6 kdteles szeruoddses feltdtelkdnt el6irni, hogy a Vdllalkozo
a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzod6s te_l,jesit6s6vel osszefliggdsben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a

V6llalkoz6 ad6kdteles j ovedelm6nek csokkent6sdre alkalmasak;

$-l



b) a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Megrendelii szfumdramegismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 143, $ (3) bekezcl6s szerinti
iigyletekr6l az Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti,

2) A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodlssel drintett feladata
ell6t6sar6l gondoskodni tudjon - ha

a) aYilllalkoz6ban k<izvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalado tulajdoni
' rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint

jogk6pes szervezet, amely tekintetdben fenn6ll a 62. $ (1) bekezdds k) pont kb)
alpontj Sban me ghathrozott felt6tel ;

b) aY6llalkoz6kozvetetten vagy k<izvetlentil25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (1) bekezdds fr) pont kb)
alpontj 6ban me ghathrozott felt6tel.

3) A XI.2. (2) bekezd6s szerinti felmond6s esetdn a Y6llalkoz6 a szerzodds
megsziin6se el6tt m6r teljesitett szolg6ltaths szerzoddsszeni penzbeli ellendrtdkdre
jogosult.

4) A kiilfrldi adoilletosdpti V6llalkoz6 kdteles a szerzodlshez alra vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatos6gtol a magyar
ad6hat6s6g kdzvetleniil beszerezhet a Vfllalkozota vonatkoz6 adatokat az orczilgol<
kdzdtti j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

XI.3. A szerz6d6,s teljesit6s6hez a magyar nyelvtud6s sziiks6ges. Amennyiben a szerzodds
teljesit6sdhez igdnybevett szakember magyar nyelvismerete nem 6ri el at6rgyal6k6pes
szintet, fgy V6llalkoz6nak a szerzodls teljesitds6nek ideje alatt folyamatosan
szaktolm6csot kell biztositania, tovdbbh kdteles a szakfordit6sr6l gondoskodnia,
melynek kdltsdge V6llalkoz6t terheli.

XI.4. Aszerzodds m6dosit6sa: jelen szerz6d6s m6dosit6s6val kapcsolatban a Kbt. 141. $-
ban foglalt rendelkez6sek az ir6nyad6ak.

XI.s. Aszerz5dls ldnyeges felt6teleit 5rinto kdrd6sekben - idedrtve a felek 6ltallenyegesnek
min6sitett szeruoddses felt6teleket is - kizaftlag felek kcizpontjai jogosultak drdemben
nyilatkozni, azilyen ir6ny0 esetleges napl6jegyz6seket felek semmisnek tekintik.

XI.6. A szerzoddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrvenykonyv vonatkoz6
rendelkezdsei, tov6bb6 a tdrgyra vonatkoz6 egy6b hat6lyos jogszabillyok eloir6sai
6rv6nyesek.

XI.7. Felek kikdtik: a jelen szerz6ddssel kapcsolatos esetleges jogvita eldontdse iigy6ben az
1952. 6vt III. tv a polg6ri perrendtart6sr6l hat6skori 6s illetdkess6gi szabilIyai szerinti
bir6s6g j6r el. ,/


