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EL6ZMENYEK, A szERz6DEs cbwL
Megrendeici, mint aj6nlatk€r6 ,Vanh.Ikozdsi Szerziidisek d. TOp-6.6,1,15-ZL1-
2016-0000I qzonositi,szd.mi tdmogatad ka"elemben szerept1,
Zdld.egerszeg udrosristdben tdldlhat6 Ege€zsAgilggi Aldpenatd_si
lfltizmangek Jejlesztesdre, fettjftasi n nkaira - II. iitem" tars/ban, a
kdzbeszezesekr6l s2616 2015. 6vi CXLIIL tv. (Kbt.) Harmadik R6sz; szerinti
k\zbeszerzCsi eljarast indilott meg 6s fob/tatott le a Kbt. 11S. S-a alapjdi, a
hirdetm6ny n6lkiili tafs/a16sos eljaras nenzeti eljarasrendben ir6nyad6 szabalyai
szerint, amely kdzbeszelz€si eljares

reszenek:,Vanh.lkozdsi szerz6il6s d. TOp 6.6.1-75-ZL7-2O16-OOOO7
azonosit6szd.mi ,,Egeszs,Agiiggi dldpe\dta.s inJrdstnrkturdlis fejlesztese
Zd.ld.egerszegen" cimfr. ta)mogdtad karelenhen tuevesitett Botfu Wos u. j..
sz. d.ldtti tend.el6 fehijitA.ti ,rutnkAi"d."

Megrendel6 rendelkezik a jelen 6pit6si beruhioAshoz szrikseges kivitelezesi
terudokumentaci6\'a1, amell. alapjan Vallal!.oz6 a kijzbeszer"isi eljeras kereteben
benyujtott ajanhteban 6s a k6zbeszerzesi eljaras keretebe[ rendelkez€sre
bocsatott dololmentumokba.n, iS. a mriszaki tartalomban fogialtak szednt kdteles
a munkat elv6gezni.

Megrendeld a klzbeszerzesl eljaras teljes mennyis6g6t, illetve a fdbb szerz6deses
felt€teleket az ajaniatt6teli felhivasban, illetve az ajanhtteteli dokumentaci6ban,
illetdleg azok mell6klet6t k6pez6 mliszaki tartalomban hataroda ].rreq. V6j7a7koz6 a
kbzbeszetzesi eljaras sora1l - az aji.nlattdteli felhivdsban es ai ajanlatt6teli
dokumenlici6ban rdgzitett feltdtelekr e tekintettel - megfelelo eFenye; ajanhtot
nyijtott be, mely a rendelkez6sr.e a116 anyagi fedezet m6rt6kere figrelemmel
Megrendel<i Gszere megval6sithat6. Az ajanhtteteti felhivas szerinti 6rt€kel6si
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r6szszempontoL a.lapjan a lcgjobb ar-6rt€k ar,rny szerinti legeldnyosebb ajanlat
kerult kivdlasztasr:a, meiynsk alapjan Mcgrcnde16 Velalkoz6t hirdette Li az eljariis
nyerrcseKent.

1.4. Mindezek alapjan a felck a tcljesiL6ssel 1._apcsolatos jogaih es kotelezettsdgeik
r6gzitesc c61jab61 a jeler vellalkozasi szerzddest Ldrik. Felek rdgzrtrk, hogy a
Jelen szeM.jd6st a Kbt. 131. S (1) bekezd6se alapjan, a fent hi\.atkozoLt
kdzbeszerz6si elja.asra tei.inteLtel, ar-rnak 1{:szek6nt 6s lezaresakEnt irjdk al6. A
kdzbeszerzisr eljares dokLrmentumai friggetleniil azon t€nytdl, bogy a jelen
dokumentumhoz fizikailag csatolast.a Lerultek e- a ielen szezcjd6s
elvehszthatallan rEszet k6pezik, kiilonds tekin|ettel az aianhtteteli felhivas 6s az
ajanlatt6teli dokumentaci6 6s meLtel.leteir kepezo mnszeki Larr:tomban foglalt
rendelkez6sekre, a Megrendel6 A:jlat .\ k6zbeszerz6si elj6ras soran nyirjtott
kiegeszitd raj6koztatars tarte.tmara, valamint a nyertes ajirnlat tarralnEra.

2- A SzERz6D6s TJ'RGYA, A TELJEsiTEs H]'LYE

2.1. Jeien szezodes tafgya:
,Va Udtkozasi szerz6d.6s d fop 6.6.7-7 t;-2,L1"2O 16-0000 I dzonosit'szAmi
.Egeszsagiiggi o:tq.pe\at&s iftfrdstr-ukturailis fejteszt'se Zq.Iaegerszegeft,
cimii himogatasi karelentben nevesit ttt lSotfg La.jos u, 7, sz. ctlatti reftdel'
fetijitrisi muftkatira

a szerzades lTrelle|let€t k6pezo kivitelezesi teflrclok.Lrmentaci6 6s jelen szez.jd6sben
rdg- to t I lt- ""< .2^r'.r

2.2. Megrendeld megrendeli, V6llalkoz6 pedilt etvalalja a fenti munkak eh,6ez6s6t a
Jelen szerz6d€s 6s mel16ktetei altal meghatarozottak szednt rencleltet6sszeni
hasznalalot biztosit6 mincjs6gben, a jogszabatyoknak, e$6b h6tetez6en
alkalmazand6 el6iresol<nak 6s az irltalinosan elfogadott €s grakorolt szakmai
szabAlyohnal. megfe1e16en. Ha :r jeten szelzdd6s vagr a jelen szerzcjdes barrmelyiL
mell6klete a" MSZ; n61 szigorubb vagy nugasabb kovetetmdnyt ir et6, abban az
esetben ez a szigorubb j',agjr magasabb k6retelm6ny \.eendo figlelenbe, es
Megrendelii csak az e szer-inti teL.jesit6st koteles elfogadni.

2.3. Szerzod.o felel< a 2.1. pontban megjeldlt sze%adesi tar$,at az alabbiak szerint
r6szletezikl

2.3. 1. ceneral-kivitelez6si munk6k

aJ

c)

Valalkoz6 k6teiezetts6get vdllal arra 6s szavatoi azdrt, ho$/ teLjesit6se mcgtetet a
jelen szerzcjdds 2.2. pontleban irtahnak. A beruh6zas clkeszritt. a Mesrendel6 altal
ellogadott hiviteii tervdokurnentaci6ja tol lehe az annak reszel kepezo mrjszaki
leirasat6l t6rt6ncj barmely etter.6shez Megrelrdeto etnzeres rasbFti irozzajiruldsa
'zil s e...
Vi11a1koz6nak teljes kdden nleg ke11 val6sitania a szez6des tirsva szerrrilr
l-te"r.rrc r. oi-z ,rr, .ria {F.l ,.
ielszerelest, rnunk:it, melyek szriks6gesel: azak .j.zerirbe helyezis€hez, izemszer-Lr

A szerz6des ta.gya magabal1 loE:lalja az dsszes olyan nunket €s kdltseget, amety a
kolnplett, ml-ikodi,Lepes, t,;tons6gos, iizem, €s rendettet6sszeI1i hasznalatra
alkalmas megval6sitashoz szriks6ges. A kivitelez€s solan Vatlaltroz6nak e1 ke11
\'ageznie minden olyan epit6szeti, €puletgdp6srzeti, elektromos r]]Lrnt<it. be1e6ftve a
kompletts6ghez szl.ikseges anyagok, berendez6sek, eszkozok biztositas,Lt, lrcryeK

b)
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szriksegeseL a vonatl<ozal szakmai €rloirasoknak, szab\.:inyoknak, hat6sagi
eldiresoknak 6s az azohbarl e16irt felteteleknek val6 megfelel6shez. A
Va a[roz6nak biztursitania lie]1, hog,/ az:rltala szallitott rendszerek, beftndezesek,
eszki:zbk a Megrendel.j lnegl6vd rendszereivel 6sszel<apcsolhat6k le$/enek,
dzo\l,al eg\d | | I, j.r.d^ n Lo..n..

2.4. A teljesit6s helye:

8900 Zdld.e erszeg, lTotfg lajos utca 1. (Hrsz.:3e19/A)

A vALLALKozo NYILAT]KoZATAI 6s KoIELEZETTSEGEI, A TEHEsiTEs
MODJA

3.1. Vallalkoz6 k6telezetts6ge a
szezod6snek megfelelcjen, a
mriszakilag 6s lllinosagileg
rendeltetesszerli haszndlatra
hataridore teljesiteini.

szezdcles tarsrat k6pezcj leladatokat a jelen
vonatkoz6 hal:6segi eldirasok, szabvenyok szerint;
\ibg.. , '.r (iv " b-n l,'zr,,r' .d . \ :.. -r . \
alkalmas ailirpotban, a jelen szerzcjd6s szeinti

3.2. A kdzbeszerz€si eljaras sorin \rallalkoz6 kotelezetts€e6t k6pezfe a rendelkez€sere
bocsatott tcn'ek, ten'iratol{, ad:tok. .r mrrnkahelyi aUapot es a kivitetez6ssel
erintett iDgatlan l<e116 szakdrtelemmel 6s gondossaggal t6rt6no atvizsgahsa.
Mindezek alapjdn Vallalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se.sorirn a t6te eh,a1hat6
szakeltelemrTrel kdreles a munkajet 1,6gezni. Minderre tekintettet Va11a1koz6
feladata kiter-jed €-rokra ar munkafolyamaltokra is, amelyek az eh.allalt munkak 3.1.
pont szenntr megl'al6sitasahoz szriksegszenien hazzatartaznak, fiiggerlenul attol,
hogy azok a nuszaki dokumentecj6ban, mliszaki leirasoko
k6lts6gvet€sben esetleg kulSn nem kenittek felrrintetesre. Megrendcto a t"lj;:rtes
soren a fcntiek {igyelmen kivul hagyesa miatt t6bbtetigeny feimerlii6sdt neln
Ibga.Lja e1.

3.3. A szez6d6s tar$ia k6r6berL Vallalkoz6 kdtelezetts6get k6pezi ktildn6sen b6r-metv
jogszabely, hat6saigi va$r bir6sagi hatarozat, e16tuas a1ta1 a jeterl szezcjd6s
tcllesit6s6vel kapcsolatban megallapitotr, \,ag': a kescjbbiekben mese aDitasra
kerulcj bamely kdtelezetts€g, fett6tet teljesitese, amely ahhoz szr.ikseges, hogr a
Jelen szerz6d6s jogszerliet.l teljesitisre keniljon, fliggetleniil atr6l, hogy a
logszabely, hat6sagi vagy bir6sagi hatarozat N{egrendet6t vagti Va atkoz6t nevezj
meg a kdtelezetts6{l cimzettj :k6nt.

3.4. Va11a1koz6 k6tele2etts6g6t k6pezi a szerzijd€ses tr6telezeti:s6gek teljesit6s6\.el
Lapcsolatos dsszes organizrici6s, adminisztrativ 6s bejelentesi feladat eh,6gz6se.
Vallalkoz6 e felalatokat sajat kdlts€gen k6teles teljesiteni. Arnennt,rDen a
szezrjd6s teljesit6:rdhez szr.ikseges vatarnely adminisztrati!. kcjtelezetts6e. fetadat
kotelezettje jogszabety !a!X' hat6sagj el6iras :rlapjen maga a Megren-clo. ugy
Va1la1koz6 feladatat k6pezi a kdtelezetts€g teljesitEs6neli elok6szit6se 6s
Megrcnde16 r6sze.e ke1l6 iddben toft6nd el6terjeszt6se.

3.5. A Megrendeld felh.ftallrlazz.r a Valalkoza)t, hogy a szerz6d6sben foglalt fetadatai
teljesites6hez ah'allatkoz6 kdzremrikodasdr veg5re ig6nybe. A Vethkoz6 az
ah.allalkoz6k szolealtatasaiert ri$/ felet, mintha a munkit sajAt maga vdgeztc
volna el. A VdUalkoz6 a teljcsjtashez az alkalmassaganak igazolisdoan reszt vett
szervezetet a Kbt. ar5. S (!r) bekczd€s6ben foglalt esetekben es moclon kdtctes
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ig6nybe veltni, \ialamint koi:eles a teljesit,lsbe b€rvonni az alkaln1assag igazohsahoz
bemutatott szakembeiekel. E szen,ezetek vaglr szaLemberek belonesa akkor
maradhat e1, \'a!ly helyetr:0k akkor vonhlrt6 be mds (ide6rtve az atalakulas,
egyesul6s, sz6t\.ahs ritjan rortint jogut6dlart eseteit is), ha Valtatkozo e szenezel
vasr szakember nelkril \.agt a helyette bevont i1j szervezettel vagy szakemberrel is
meglelel '- amennyiben a li\zbesze%esi eljaresban az aciott alkalmassagi
k6vetelm6ny tehinteteben benuLatott adatok alapjan Megrendeld szukitette az
el.laresban r6szt vevo gazd.Lsagi szerepl6L szAril:ret, az eredeti szenezetekkel r,aev
szakembetrcl egyen6f€kiL modon megfelel - azoknak az alkalma*sa-gi
kdvetelm6nyeknek, amelyeknek az ajanlatte\.6k6nt szerzddcj f61 a kdzbeszerz6si
eljarasban az adott szel_vezettel vag, szakernberel esrutt felelt meg. Megrendel6
taj6koztatja tolabba Valldkoz6t, hosr legk6s6bb a szez6d6s megk6t6s6nek
id6pontjaban k6teles valamennyi oil,an ai.\,a11a1koz6t bqjelenteni, amely r-eszt vesz a
szerz6d6s Leljesites6ben, 6s ha a meflel6rzcj k6zbeszerzesi eljarasDan az aoorr
alvallalkoz6t m6g nem nevezte mcg a betrlente\sel rgyrift 

'Lt atkozni arr6l is,
hogy az altala ig6nybe venri kivant alvalhtkoz6 nem e[ kizar6 o].ok hatetya alatt.
Va11a1koz6 a :tzerzodes teljesir6s6nek id6tartama alatt kdteles Megrendelcjnek
minden tovabbi, a teljesit6sbe bevonni ki\.ant ah,a11a1hoz6t eldzetesen bejelenteni,
6s a bejeleilt6ssel egyritt nlrilatkozni arrol is, hogy az aitala ig6nybe venni kivent
alvallalLoz6 nem iill kizar6 okok hatatya atatt. Az etjaras soren Vallatkoz6 altal
bemutatott \:alamcly szen-ezet vagr szakember bevonasat6l nem lehet eltckintenj
olyan esetben, ha az 6rint€tt szerzdd6s :rajirtos tutajdonsagait fi$Jelembe v6\,e az
adott szem6ly (szervezer) ilenl,'be\,€te1e a Ldzbeszezesi etjarirsban az ajanlatok
€rt6kelEsekor meghatarroza, kdnjlm6nynek rnin6sult. Ilyen eseLDen csak a
logut6dlds olyan {rseteiben valtozhat a bevont szervezet,. ha az ij .zer,ezeL az.
6rt6kel6skor figl.elembe \.ett minden retevarrs kdrritmeny kirt.jnds tekintcttel a
Kbt. 76. S 13) bekczd6s b) 1)ontja szednti esetben az ert€kett szem6lvi allomanv _

tekinteteben €z €iljarasbarL bemutatott szenrzet joguta)djanak tekurthero. Az
6rt6kel6skor meghatarczd szatrember szcmetye csak az ajanlatk6rd
hozzajaruhsaval 6s abb:Ln €Lz esetbcn vallozLrat, ha az 6ft6keteskor fig],,eiembe vett
minden relevdns kdniln€ny Lekintet6ben az E,rt6l<e1tte1 e$/er-r6rt6kri szakember
kenil bemutatasr:l. Az dlLnilLalkaz6i teljesitAs osszesitett ardnga tTenr haladhatja
neg a szerzddes afiikAnek 65a/;,at, tol)abbA a fl?ljesiftsbetl r6szt Deua alu(rllalkoz6
nen vehet igenlL)e sajAt fuUetleseDek 6!,,a tr1 mccthatado nztllkbetl tuuAbbi
kozrernrikaddt.

3.6. A Va11a1koz6 kbtetezetts6gel valh1 arra 6s j6tal1 az6rt, hogr a jelen szer.zdd6s
szerinti minden hijtelezettsdg€t, friggetlenrit att61, hogr azokat sajat maga vaglr
alvalh iozdja, eselleg e8Jr6b, jogszenien bevont harmadik szem6ly v6gzi - a tcjle
elvarbat6 szaker-telemmel 6s gondossaggal, legjobb tudasa szerint 6s a legnagtobb
kdnilteLintassel, a Megrendelci szakmai 6s gazdasegi szempontjainak messzemeno
Iisrelembe\,6te1e mellett, az eur6pai uni6s 6s na$rar logszabalyoknak, torabbe a
vonatkoz6 szakmai 6s hat6sAgi el6irasoknak megfetetcjen tetjesiti. E k6rben
hrildndsen, de nem kizdr6laLgosan az 6pit:ett k6rnyezet alakitasr,rr6l es vedetmercjl
sz6l6 1997. 6vi L){XVIIL ta'l.vdny (Etr.), az eprtoipari tdvirelp..esr tevekenvseqrdl
s2616 191/2009. (1.{.15.) Korm. rendeiet (Epkiv.), az ipites $ri 6s 6piresfeligyeieri
hat6sagi c1jadsol.161 6s c1len6r.z6sekl(j1, vatamint az 6pit6sugyj hat6segi
szolgaltatasr6l szal!3 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletbenj a lakAsepitass;1
kapcsolatos kdtebz6 j6tattasr6l sz6t6 lBl/2003. (X. S.) Korm. rer.rdeletben,
valamint .rz epriletek energetit ai jellemztiinek tanirsitasaraJt sz6l6 176/2AOB. M

30.) Korm.rendeletben foglattakat a szez6d6$ teljesit6se soran rnindvigrg hct.rrtja.
Felek e$'ez6en r6:tzitik, ho3y ahot a jelen srzerz6d€s 6pit6si nap16t efl1ft, ott e_
napl6t l<ell erteni (to\.abbjakban: 6pit6si napla), illetve teljesit6sigazolas eset6n
papir alapir teljesit:sigazol.is (tovabbiakbuln: tel.jesit6sigazolas) i:r 6rtencl6.
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3.7. A Vellalkoz6 kdteles Megretrdeldt a szer.zcidds teljesitese soren felhasznalt.
be6pitesre kenilcj epit6si teln€kek ldnyeges tulajdonsagair6l 6s az azokkal
liapcsolatos font,rs l<dvetelm6nyekrdl tajekoztatni, illet\,e azohra .ronatkaz6
okimtokat aLtadni. A VAllalkoz6 e kdtelerzettsegenek az d.piftsi ternzk epitm<3. Abebrten6 beteruezesitrek es )Seepitesenek, evlek sorAlt e leljesilnenlJ igizolctscLitcLk
reszktes szabAlAair6l sz6l6 27512073. (VIL16.) Korm. rendelelben foglaltak sz-elint
tesz eleget. V,rllall<oz6 tudcmissal bir ar61, hc,gr Megrendeld miiszaki ellen6re a
be€pit6sre t e.!i]d any:rgokat folyamatosatl, szfr6pr6ba sze]:uen ellen6rzi. Az
ellcn6rz€s soran hibasnak, nem megtelelonok mnosrllo anyagokat, term6kel<et a
V:Lllalkozo kdteles a Megrendel.j halad6htalai 6ltesit6se mellett megeldlni €s
elkiilonitve tarohli, csefj6r6t vagy p6t1.is6r.6t halad6lrtatanul gondoskodni.
Valalko"6 lejert s,ravatossagri, va$r k6rosodott anyagot, term6ket nem hasznalhat
; - j",, -^tt o,If.. s-..o-J.].

3.8. Vellalkoz6 kdteles a teljesritmdnyigazolarsokon tl]l is gondoskodni a szez6d6s
teljesites6hez szuksdges alllagok, berendezesck, eszkdz6k, g6pek
lelhasznalesahoz, behozataleoz szriks€ges e€y6b esetleges enged6lyek,
tantrsitvenlrok beszez6s6$1. Biztositania kel1 tovabbA a berendez6sek, eszkdz6k.
g6pek kezeldsi karbantartasl leiresat, utasitaset. Vallalkoz6 csal olvan
berendez6seLet, eszkoz6l<et, anyago|at stb. szellithat, dpithet be, amrJyekLr& .r
karbanta asa, szerliz 6s ve\'.jszolgehta, valamint a p6talkatr6sz ellatasa a
tdrv6nyi elotrasokban mcghatarozott id(jtartanig, iltetve Va atkoz6 altat vallalt
.j6tallasi idotartamon bel!i1 r:a\.artalan.

3.9. Amennyib€n Va11a1koz6 nerr a kr\.itcLi ter\ekbFn \agy a mrszaki c.lot umentaci6
egyeb reszeiben megaclott tipust kivirnja be6piteni, ugy .rz etterd mfszaki
tartalomra vonatkoz6an r6szletes lelrast k6teles el6zetesen csatolni az
esren€fiaktseg lTlegallapi|asahoz. A Vathlkoz6 dttal e t rjrben csatolt
dokumentumoknak minden olyan param6tert taftalmaznjuk ke1l, anlely az
egyen6rt6khs€g mcgaliaplt6sahoz szntrs6ges. Megrendet6 fenntartja €L jogot, ho$ a
nem e$ren6.t6l:ri, vagy kttl6en ala nem Ldrnasztott ja\raslatot \.isszautasitsa.
Vallalkoz6 fele16ss:g6t k6pezi, hogy az e!ryen6ft6t ris6g igazotasra k6r6ben csatolni
ki\,ant dol<umentumokat :megfeleld id6ben tc{essze a j61.ahafyasra jogosult
szem6lyek e16, anIIak 6rdek6ben, hosr az eljteieszt6sben foglaltak merlegeiesere
6s az esetlegesen szuks6ges esyeztet€sel< lefolytatasara a ke 6 idaj e szcntelyek
rendelkezas6ie 611jon. Amenn)'iben Va11a1koz6 nem csatot leirast, irg/ az erederi
mriszaki tartalom teljesjtes6re k6teles. l\4egreDdel6 csak a krjtelez6 6s hatalyos
szabvanyok, \ialaDint a reltdeletel< szerinti mincjsit6ssel rendelkez6 anvasokat.
szerkezeleket 6s technol6giakar fogadja el, anrit el.rzetesen Vatialkozo iq:io) es
szavatol. A jeler pont szerinti valh1koz6i kdtelezetts6sek mees6rt€se eset6n
Megrendel6 jogosult a teljesitasjgazolas kiadasat megtag;drLj, itiene az ereaetr
allapot heivreallitasat h6vetelni.

3.10. Vallalkoz6 k6teles ar ki\.irelezasi munkat a kjtrizott kezd6si idcjpontban etkezdeni,
biztositva a murrkak e1\.6gz6sehez sz..Lik!.6ges l6tszamot, eszkdzt, "Lnyagor.Va11a1koz6 kijelenti, hosr a s/-erz6d6s teljesit6s6hez szriks6ges g6pek, berendez6sek
6s eszl<dzdk a rendelkez6s6ri allnak.

3.1 1. A kivitelcz€si munl.ak csak :1'! €nyes rnunkaterrilet atadas atv6tett 6s a kivitetezesi
munkak el6zetes jogszab:tlyi bejetent€si kdtetezetts6ge tetjcsit6s6t kovet6en
kezdhet6L meg. A Ve alkoz.l jogosult 6s k6teles a munkaterriletet atvenni, az
atvdtelkor a murrkavegz€sre val6 alkalm.Lssagot megvizsgalni, az esetleges
hlanyossagokat a2 6pit6si rrapl6ban rd:lziteni 6s ebben felhivni a luegrendeld
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figyelm6t a hienyossagok megszrintet6s6.e. Vallalkozo az 6pit6si nap16 vezet6s€rol
az Epki!'. eliiirasainak meglelelden a teljesites teljes id6tartama alatt gondoskodni
k6teles.

Va11alkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld 6s megbizottjai, igy ktldndsen
Megrendel6 mriszaki kdpviseloi naplobejegyz€seivel kapcsolatos 6szrevdtcleit 3
napon bellil irasban r6gzitenie ke1l az 6pitdsi nap16ban. Az 6szre\,6te1 Velallroz6
arltali esetleges elmulaszt,rsa vagy hatiiridcjn tuli teljesit6se a napl6bejegyz6s
Vallalko26 eltali trLdomasulv6te16t.jelenti.

3. i2. VA11a1koz6 a jelen szerz6d€s teliesitesinek idotartama alatt a kivitelez6sset 6rintett
ingauan tenilet6n vagy anuak k6ze16ben ir.odat koteles fenntarianr, amcty
alkalmas a jogszabalyok ziltal el.iirt, 6lland6zrn az 6pit6si hetyszinen tartand6
dokumentumok elhelyez6sare 6s drzesere. Vallaltroz6 kdteles biztosrtanr, ho€J
Megrendel6 6s nev6ben e:tarc meghat:Llmazortai az irodeba bel6phcssenek, a
\'allalkoz6 a1ta1 a kdt€lezcjen a helyszinen tartand6 dokumenteci6kat
eilencir.izl-ressek.

3.13.A Vallalkoz6 tev6kenys€g€t a.jelen szerzcjda.s teljesit6se soran a jogszabaty atLrl
el6irt k€pesit6ssel rendelkezri fele16s miiszaki vezetd(k) 6s 6pit6svezeto iranyitjaL.
Vallalkoz6 kdteless€ge, hogJt az e]tala kijelolt felelrjs m rszaki \.ezet6 a
Jogszabdlyban eloirt kdtelezettsegeit lblya]rtatosarl teljesitse. Val1atkoz6 kdteles
tovabba a murik:rtenilete . a and6an ieten larvcj 6pitdsvezctdt fogtalkoztatni. A
Vdllalkoz6 altal kijel6lt fe1e16s muszaki 1,ezet6(k) 6s 6pit6svezeto(k) legkesobb a
munkaliezd6s na at megeldzd munkanapig 1.:dtelesek a jogszabaly a1ta1 et6irt
dokumentumokat Megrendr:16 rcsz6re atadni, annak erdek€ben, ho$r Megrendel6
bejelenthesse az 6pltesi hat6sag r6sz6re adat"likat.

3.14.Megrendel6 6s Vallalkoz6 a koordinaci6 biirtositasara heti renclszeress6sscl
kooperaci6s €rtekezletet tart, amelyet Megrendr:16 mriszaki e11en6re ln ossze. es
. rnpl n V 'l"lkoz., (de,\ a,-r \Fn :.

3.l.5.Valaftoz6 a munkalabk helj'szini, feJelcisr rtLszaki iranyitasat fotyamatosan
biztositja. Vallalkoz6 koteles munkajar otyan gondosan nlegszeneznr, hogy
minden elcjrelathat6 akadaly id6ben me€lsziintethet6 legyen, 6s ennek 6rdek6ben
Me$endelij figrelm6t ezen akaddlyoztatasokra iclcjben fethivja.

3.16. V611a1koz6 kdteles a teljesjt6s teljes id6tartama aLrtt Mesrendel6vel
e$rrittmukodni, ezt a1vd11a11,:oz6i tekinteteben is biztositani.

3.17. Vallalkoz6 Ldteles a kivitelezesi munkikhoz szriks6ges lalaxrc rrjr
seg6dszerkezetet (a1h'anyzi1t, technitrai eszkdz 6s munkihelyi berendezes,
munkav6delmi eszkdzdk, vedotetdk, stb.) telepiteni, helyszinelr tartani, nozqatni
6s a megval6sitas belejezesekor a munLatenitetrol eltavolitani.

3.18.Val1a1koz6 kriteles a munkatenitetet kdnilkeriteni 6s 6rizni, a munkatenilet,
l.alamint sz eseliegesen ig6nybe vett k6zterulet, jarda, irttest folyamatos
trsztantartasar6l Ejondoskodni. Vn aftoz6 feiadatet k6pezi a bontoLr anyagoK,
6pit6si torme16k, \.esz€lyes hulladekok, 6s egJ6b, a munkav6gz6s soran keletkez6
szemet rendszeres elszallitasa, 6s a Megnrndelcj telephely6n ki\.iil tdrt6n6, a
hat6sagi cldirasoknak megfelelc; lerak6helyen tdrt6n6 lelakasa, annak
dokulnentalasa az Epkiv. eljirasainak meigfelel6en, to\.abba az 6pit6si teriiteten az
anyagmozgatasi 6s takaritesi feladatok .raj.rt kottscqen torreno pl\6gz6se, illetve
mindezekhez a Ineqfelelcj enged6lyek e1i;z€:tes besze126se. Amenlryjben a Valhkoz6
a ienti rendelkeztis szerinli k6telezettsaiget fetsz6litas e en6re sem tetiesiti, a
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tisztitast a Megrendel6 a \/a[a rozo kcjltsigire jogosult eh,6geztetDi. la :reflyad6
dij az 6pjtesiigyelert fele16r mjniszter alLa1 meghatarozott mindenkori rezsi6radij.
VELllalkoz6 a felmenilt .{d1ts6gek arrzintj6t ennek betartarsa eseten nem
kifog,Lsolhatja meg.

3.19.A Vallall<oz6nak az anyagck es eszli6zdh mozgatas,rt ligy kell \,€grehajtani, hosr
szallltas soran hasznalt utak 6s azok miLtdl$iai karosodest, s6nil€st ne
szen\.edjenek. Minden esetleges kar€rt be1e6ftve a kornyezetkarosodarst va$i
szennyezest is minden felel.jssarg a Vallalkoz6t terheli. Valaftozo
munka\,e9z6sekor olyan {i6peket kdteles iizcmeltctlli, melyek krbocsatasa a
jogszabalyokban rneghararozott zajkibocsetasi hata6rt6ket nem hatadjak meg.

3.20. Vallalkoz6 L6teles a szoflrsz6dos kozt€:ruletel(en, trtburkolatokban. kozteruleti
mlitar$-akban l:eletkezett karokat, az 6rintett tel1ilet tulajdonosanak,
kezel6jenek, illetve a hat6sagol<nak 6s szakhat6sagoknak az utasitasa szc nr, a
munkAk befejezt,lvel kijavjtaui. A kiizteriileten k6zvetlen baleseti vesz€tvt
eloid6zd karokat (g6ddr, kie[6 t6-r$ra]r stb.) haladektalanut rneg ketl szuntetni. Ajelen pont szerinti feladatok elvegzese, ide 6ftve az eseLlegesen sziiksdges
enged6lyek beszer:z6s6t is, !atialkoz6 Ldtts6g6n tdrt6nik.

3.2:l.Mind a Va1la1koz6, mind ah'allalkoz6ja a tetjesit6s soran csak 6n,€nyes
munkavalbl6i enged€l]yel, munkaszerzocL6ssel rendelkezo munkaveal6kat
ioglalkoztathat.

3.1. Vallalkoz6 jelen szerz6dEssel kapcsotatos tevekenys€ge soran kdteles sajat fe1e16s
hataskilr6ben teljes kdni(rr betartani, ilietve betartatni a munkabiztonsegi,
va$ron, baleset , tu^,€de1mi 6s kornjiezetvedelmi el6iresokat, igy kiitdn6sen
kdteles arra, ho$/ a jogszabalyi megfe1e1,:s kercteben a kivitelez6si munkek tetjes
idcjtartama alatt ig6nt'be vegye {megbiz,ra vaEX,.foglatkoztassa) az 6pit6si
mun|al-relyeken es az 6ritesi foll,amatok soran megral6sitand6 minimalis
mnnkar'6delmi kcvetelmenyelrol sz()16 4l2AO2. (l]. 20.) SzCsM EiiM egyittes
rendelet szerinti l:oordinatoft. Kdteles tovebba a Megrendeto fe16 halad6ktatanuljelezni, az elharitasra tett azonnali intezkedes mellelt l-ra a munkatenileten
olyan vesz6lyfollrist 6szlel, amely sitlyos.m \.esz6lyezteti sajal vaBy rnas
munLavallal6k, egy€b szemLllyek eg6szs6!16t, testi eps6g6t, a vagyoni lavak. illetve a
komyezct 6ps6genek me96126s6t. A Valalt<oz6 l<6te1es Megrendetd e11en6r26sre €s
lnt6zlied6sre jogosult k€pviseloj6nek munka\,€de1n]i eUen6z6s6t seeiteni.
int6zked€seit magi:rra 6s ah'a alkoz6ira 6zve kcjtelez6nek tel<inteni. Amenn=vibel
Megrendelo vagr a mun.kav6deimi hat6sag munkav6delenlmel kapcsolatos
Jogszeru ulasitasait Vdl1a1koz6 2"1 6ran behit nern hajtja v6gre, ilgy Megrendelcjnek
joga van a munl€v6delmi hianyossirgokat V611a1t 026 kdlts€gere megszriuterni,
va$/ a mulrkat lealhttatni a hianyossegok megszrintet6s6ig. A Va alkoz6
munkavedelni koordinaror:L Deri Mik16s (cime: 8900 Zalaegerszeg, Ujhegyi rit. 80.,
Jogosultaga: 20 A216, telefon: +36 30/959-89 15. e mail cime:
dmexpertu s(rl.gmaj t.coml

3.2.
3.3. Minden egl_es eltakart szerkezettel hapcsolatos munkafezis belejez6s6t kdvet6en

Va a roz6nak az elk6sziilt rnunka min6sit6s6t et kcll vegeznie, va$r vegezteLnie 6s
a min6sitesL Megrendeld 16szdre et trell a.Lni. Az eltakarasra kerulcj rnunkar6sztdl,
az eltakarest negel6zo 3 rnunkanappat - Vatlatkoz6nak 6fiesitenie keli
Megrendelijl, megjcldlve az c:1taLaras id6pontjat. Amennyiben VaIalkozo nem, vagJ
k6s\:e 6rtesitette Megrendeldt, Megrendelo ehendelheti az eltakaras visszabontarset
Vallalkoz6 kii1ts6g6n. Vallalkoz6 koteles minden eltakarasra, beIec16src kerut6
szerhezetrdl (kiildn6sen, de nem kizar6hgosan: \,asahsok, szigetel6sek, ilsztat6
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reLegri szelkezetek) szerkezetenk€nt es helyenk6nt beazonosithat6 atv6teli
nyih.antartirst vezetni.

3..+. Va1la1koz6 koteles elv6gezni a megvalositashoz szriks6ges, a muszaki leirarsban
szerepl.j, de a kolts6gvet6sbdt hianyz,6 munkakat (t6bbletmuntra], rnetynek
ellen6rl6k6t az atalanyar magaban foglalja.

3.5. V61lalkoz6nak a szerzcjdds hatalya alatt folyamatosan rendelheznie kell enenyes,
legalabb 3.000.000, HUF/karesem6ny 6s legaldbb 6.000.000, HUF/6V teljes
kd i epit6si szerelesi Llrglil szakmii fetelcjss6gbiztosit6rssal. Vallakoza)
feleldss6gbiztositasi k6tv6nl'6nek mesohta jelen sze126d6s metleklet€t k6pezi.

3.6. Felek a Vdllalkoz6 j6talasra, szavatossaFfa vonatkoz6 kdtetezetts6geit az alibbiak
szerint rogzitik:

3.6.1. Vallalkoz.i az altala, iltcr:\'e alvathtkoza,ja, \'ag]. e$i6b, a tetjesitesbe bevont
szcmaly Al|al eh'6€zett munkarra a miiszatri atadas ah€te1i eljliras sikeres lezarasa
napjat6l szamitott 48 h6nap id6tarta)mri teljes kiirii j6talhst valh1.
V6llalkoz6nah az altala felhasznelt eg',es anyagotr, berendezesek, szerkezetek
vonatkozasaban biztositania ketl tovabba az altata vallalt j6tallasi ictcitartamon
tuli, a Eyart6mli altal meghatarozott alkalmassagi, j6talasi id.itadamoLat rs.

3.6.2. A j6tallasi es szalatossegi id6n behil hibak, hianyossegok isrrertt6 \iatasa eseten
a Megrendeld efiesiti a Vallalkoz6t, mely 6rtesit6s Vathlkoz6 attatj k6zhezv6tet6t
L6\'et6 4 (n6gt munk€napon behil a fehk eEyeztet6st tartanak, A hiba je11eg6tdl
fiigg.jen, ha a hiba kijavitasa azonnali int6zked6st tesz szuks6gass6,
haladeLtalanul, ef:y6b eserekben 30 napon belul kdteles a Velalkoz6 a hibakat 6s
hianyossagokat taiit6smentesen 6s teljes eg6sz6ben megsziintetni. Vathlkoz6
teljes kijtu kart,:ritesi f€le16ss6gge1 lartozik mindazon kar6rt, mell, ezen
k6telezetts6ge elmulasztasa16l, \'agy k6sedelmes teljesit6s6bcjt szarmazik, valamint
Megrende16nek jo€taban all a j6ltetjesitesi biztosit€kot a hibak eharitasa c61jab61
igenybe verni anelkul, hogl- ez-zel a szerz6des szerinti bermely jogat Vallalkozoval
szemben eh,esziten6.

3.6.3. A j6tA11as/szavatossag ko|lbe es6 hiba miatt vagy az ityen hib:i kijavitesa utan az
lngaUanra, \'aEIi a hiba dltal 6rintett, esrdrtelmllen elvirlaszthato 16sz6re vonatkoz6
i6tallasi/szavatossegi ida; irjra kezd6dik.

3.6.4. Az egyes berenclez6sekLel dsszefugg6sben a j6talasi/szavarossaRi idrj alatti
meghibasoda$ok nliatti ig6nveket a Megende16 6n,6nyesiti. Anennyiben a Srart6
ceg a1ta1 adott j6tal1asi/ szavatossagi id6 tejart, a V6 a1koz6 attat vallatt i6ia11as.

letve a jogszabaly altal eloirt szavatossag id6tal-tama ug/anakkol meg nem, uS: a
javitas/csefe k61ts€g6t a Virllalkoz6 \,iseli.

3.7. A Vallalkoz6 kdteleis a Megrendet6 altal eldkeszitett ut6 fehitvizsgalati eljarasokon
reszt venni. Az uL6 fehilvizsgalati eljarisr€r a mriszaki atadas at\.6teti eljaras
jesrzdkdnf'ben igazolt siteres lezaras:lnai. idopontjat6t szemitott 12 h6nap
eltelt6\'e1, tovabba a j6ta116si 6s szavatossagi iddtartam tej6rta etrjtt kenjl sor.
Megrendel6 tovebbi bejaraltt tarthat barmikor, amikol a kivitelezessel 6dntett
ingatlan mrik6d6s,:ben rendelleness6get tapasztal. Az ut6 feliih.izsgalati eljaras
soran a Felek ellen6rzik a jele11 szerzcjd6s targJa szerinti teljesitcsei{et. Az ut6
fehih.izsgahti el.jarasr6l a Felek je$,zokont vet vesz ek let, metyben rogzitik a
bejaras soran tapasztall hibakat. Va11alkoz6 15 (tizendtl nattron beliit krjtetes a
'er\,,oiony oon t6-z.. t n. dka, -. . k;lr .F.,er. (J..r dn:.
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4. MEGRENDELo KOTEL]DZI}TTSEGEI, EI,LEN6RZ6SI ES UTASITASI JOGA

4.1. A Megrendel6 e]tal a kbzbeszerz6si eljal.es soran rendelkez6sre bocsatott
kivitelez6s alapjarul szo1Fie16 kivitelez6si tervdokumentac j6 ielen szerz6d6s
me116kietek€nt k6pezi.

4.2. Megrendelo a munkateniletet a jelen szev6d6s hatelyba lep6s6t l<6vetdetl
iegk6s6bb az alabbi idcjpontban atadja:

2018. Iebruar 02. napjejg

Felek a munkaterulet atadas atv6telirdt jegjrz6k6nl ,et vesznek fel. Az etadas-
atv6tei jeSrzdkdnyvben 16gzitett id6pontjevat a munkateruletet 6.i11t6 valamennyi
karvesz6ly atszaU Valiatkozarra, 6s az csak a rnunkatenilet jogszerli,
je$/zdkdnyrben rdgzitett \-is szaadasa\:al eryidejrileg sza]] vjssza Megrendet6re.

.+.3. Megrende16 bel€p6st biztosjt a lnunt a\,6g2€sse1 6rintett ter-iiletekre, vaiamint
minden egl'6b teriLletre, ahol erre 6fielenrszenien szriks6g van a munk:r megfeleld
kivitelez6se 6rde1€ben. Megrendetc; biztositja a garancialis vizsgalatotr
leiolytatasanak fel t6teleit.

.+.21. Megrendelcj 6s megbizottja a kivitetez6s soran mriszaki ellenori te\.6t enys6get
v6gez, ennek sol6n az 6pit6si nap16t legalabb heti gyakorisaggat c1len6zi.
Megrendelo az utasitasait elsrjsorban az €pit6si napl6ba t6rt6ir6 bejegrz€ssel kdzti
a Val1a1koz6\'a1. Valalkoz6 koteles a sz6ban hiadott utasitesokat is tetjesiteni,
annak vegrehajtast krjvet6, 6pitesi napl6ban va16 irasos mege16sit6s6vel.
Vallalkoz6 nem mentesiil a jelen szez6d6s szerint fenna 6 feleklssege a161 azon a
cimen, hosr a Megrendel6 az elle:norz1sl €lmulasztotta, vag,/ nem megfelel6en
v6tjezte. Ha egv anyag vagy vatamely nunharesz nem meg/ at a Megrendeld altal
vegzett vizsgalatorl vagy eilendrz6sen, a V611a1koz6 az 6rintett anyagot vagy
munkar6szt kdtejes sajat ko1ts6g6n vagl, kijavitani, vag] kicser6tni, es a
vizsgalatot lagy ellend1z6rit megisrnetelni. A vizsgetatok soren hibesnak
mincjsrilcj lnunkar6szek vizsgatati kolts€gei a V611a1koz6t terhelik.

4.5. Megrendeli; egyeztetett idcjpontokban, a mliszaki eilendr szeNez6seben
kooperaci6s lehetos6get biztosit, melyrol enl6keztetd k6szli1.

4.6. A Megrendeftj hdn:les a jelen szerz.jd6sben szabalyozott, korritirt 1€tesitmenyek
VeIIaIkoT,6 dltal t6rt6n6 meltrala)sltasat lehetij\'6 tenni, Vallalkozoval es az attala a
teljesit6sbe jogszerlien bevont al\.al1a1koz6kka1, tetjesit6si seg6dekket loiyamatosan
egl'rittmrikcldni. Az egyrittnrrikdd6s trdrEben a Megrendel.i kdteles a Velalkoz6
r1szere a szez.il6s teljesit6s6hez sziks6ges hat6sagi es egt6b hivatalos
eljarasokllak a Me$endeld nev6ben t6ft6n.j int6zked6seire a szr-ikseges e$recli
felhatalmazirsokat Velalkoz6 irasbeli kezdem6nyez6s6re azak
szriks6gess6g6nek felmerul6setror a 1ehet6 legrdvidebb id6n belul megadni.

ri.7. Me$endelo l<rjteles a szep.jd6sszerfen eh.6gz€,tt munkakat ,Ltvenni, 6s a je1e1-r
szerz.jdes eloirasai szedDt a p6nzii$ri teljesit6seket megtenni.

.+.8. A Megrc del6 a szez6d6s teljesit6se sofan a Vathkoz6nak utasitest adhat. A
Megrenclelcj utasitasai nem te{edhetnek ki a munka szeffez6sere, 6s nem tchetik
a Valalkoz6 teljesitesdt terhesebb6. A Vallalkoz6 a Megrenclet6 utasitasai 6s a
szerzcjd€skrjt6skor ismert, va$/ a teljesit6s soran ismertt6 val6 6rdelei szednt
kdteles teljesiteni. Amenn)riben a Megrende16 a Va11a1koz6nak ce1szeflit1en,
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szakszenitlen utasitast ad, a Valalkoz6 kdteles elre a Megrendel6t fi$relmeztetni.
Amennyiben a fi$relmeztetest elmulasztja, az ebb61 ered6 kar6rt felelcjss6ggel
tartozik Amennyiben a Megrendel6 e fiS/elmeztet6s ellenere utasitasat fenntartja,
a Vellalkoz6 a szesddest a Megrendel6 kockbzatAra teljesiti. A Vellalko2a a
MegrendelS utasitasai szerint nem vegezheti el az 6pit6si munkat, ha ez
jogszabely , hat6sagi rendelkez6s megs6rt6s6hez, va$. az 6let- 6s va$.onbiztonsag
\/ e szely ezlete sehez \ ezetne.

MDGVALOSiTASI UTEME2,6S, TEL.IESiTESI HATARIDo

Va alkoz6 a jelen szen6dds 2.3.1. pontjaban foglalt kdtelezetts6ge krjr6ben a
szerz6d6s megk6tes€t k6vet6en halad6ktalanul, egy6b kdtelezettsegei k6r6ben a
munkateriilet 4.2. pont szerirti atadas-atv6teldvet egyidejrlleg k6teles a jelen
szefi ctdes teljesit6s6t megkezdeni.

Megrendel6 ajele szerzddesben meghatArozott kesedelmi kdtb6r alkalmazasera a
v6ghatarid6 tekinteteben jogosult.

A jelen szez6des tAtg'et (2.1,. pont) k6pez6 tetjes k6ni kivitelezes veghataddeje
{kivitelezesi munkak befejezes6nek hataddeje):

"..r-<pi2018. 02. 05 - 2018. A4. 30,ig terjed6 idoszak, amely iddtartam magaba foglalja a
mtszaki atadas atv€te1i eljeras ercdm6nyes (hiba- 6s . hi6nymentesy
Iez^rasehaz szriks6ges - a mriszaki e11en6r altal ellen6zdtt 6s j6v6l1agyott _
dokumentumok Ajanhtker6 r6sz6rc tdrt6n6 atadasat. 6s amelv idcjtartamon
be'ril a musza,{i diadds drveLeli eljardsnaJ< meg kel_ kezdodnie.

A munkatenilet atadesara az alabbiak szerint kertil sor:

2018. febru6"r 02. napjeig Vala1koz6 a munkateruleten 2018. febru6r 05. napiat6l
v6gezhet munkat)

\.16Jlalkoz6 Megrendei6 eldzetes irasbeli hozzajen)lAsa alapjan el6teljesit6sre
jogosult. A hozztLjttr ds nem tagadhat6 

'].reg, 
ha az eldteljesites a Megrendel6

l6nyeges jogi erdeket nem s6di, 6s Valhlkoz6 az e16teljesit6sse1 jar6 eselE8es
t6bb1etk6lts6g visel€sdt valalja.

Az rdojarAsi viszonyok (tart6s esd, fa$', stb.), va$/ a teijesit6s soran 6szlelt
szokatlan kdrtilmenyek sem adnak alapot a jelen szerz6d6sbefl meqhatarozott
hatarid6k egyoldaii m6dositasara. Felek megeltapodnak tovabba, ho$, a
Vallal]Koz6 a kdzbeszerz6si eljeras sor6n tett nyertes aj6lllatanak dsszealfitasa
soran figyelembe vett minden, az epiftjrpair kivitelez6s jet1eg6b61 szriks6gszenien
ad6d6 bizonytalanseg tentez6t (tervezrii mlivezet6s, megrendel6i ddnteshozatal
iddigenye, megkdzelites neh6zs6ge, stb.), igy erle va16 hivatkozassal
kdltsegm6dositasi, illetve t€ljesitesi v6ghatarid6 m6dositasi ig6nnyel a szezcid6s
teljesit6s6nek id6tartama alatt nem 16phet fe1. A Vallalkoz6nak fel nem r6hat6,
nerlr az e pont szerinti kiirbe tartoz6 okb6l kifoly6lag bek6vetkez6 kesedelem
idejevel a teljesit€si vdghatarid6 meghosszabbodik.

rr /26
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5.6. Amennyiben Vdllalkozo a.elen szerzod€rsben tbglalt bermely feladata hataricldre
tortend tcljesir6s6t elmulas:ttja, irsi [4egrendl]lo jogosu]t V611a1lo26 hockazatala 6s
kdltsegdre az amL megfeletds6g€nek \.izsgatata n61kut harmadik szemdllvel a
hibAs va55' hiaryz6 munhdt kijavittzLtni, illetdleg eh'egeztetni, .rmennyiben
Vallalkoz6 a k6rc[6ses feladat teljesit6sEt az arj.a vonatkoz6 jrasbeli felsz6litas
k6zhez\'6tel6td1 szimitott 8 napon behil (6letj.,esz611ye1, \'agr jelentos tranesze]]yel
lar6 allaPot eset6ben halacftlktalanull 1.rem v6qezte e1.

6. TELJESiTESIGA,;oLAS Es MTJSZAKI A,IADAS.ATVETELI ELJARAS

6.l. A megvalositas akkor 6s azz,\l .az idijpollttal tekintenct6 teljesitettnek a Felek
r6sz6rd1, ha a jel:n szerza,des lTreit6klel:6t k6pezo Kivitelez6sj tervdokumentaci6
alapjan a munka elkeszrilt, 6s Megrerdelcj a sikeres atvetcjl t6ny6t js r.jgzito
atadas at\.6te1i jegyzdkdnyl-et ahirta. Mindeddig Vattatkoz6 viseli a t;tjes
szolgaltatas megsemmisul6sinek vagr mh6s6d romtasanak kockazatat abb.Ln az
esetben is, ha el6zetesen kdztes atadas-at\,6tehe kerilt sor. Az atades,atv6tel
felt6tele a hiany, 6s hibamentes teljesjt6s.

6.2. Va1la1kaz6 kdteles az atadirs at\.6te1i eljirras megtrezd6s6t megcl6zcjen Iegalabb 8
nappal az eh'6gzer:t munk:lkat Me$end€r16 6s a mriszaki eltcrrdr r6szire irasban
k€szre jelenteni- A miiszaki atadas at\,'€te1 e1i;k6szit6se Valhlkoz6 leladatat k6pezi.

6.3. A k6szrc jetentds alapjan az atadas atv6tel pontos iddpontjat Megrendel6 trizi ki.
Felek az al:ardas etv6tel id€jen hatalyos jogszabalyi rendelkezdsek, kiildndsen a
Ptl<. vonathoz6 rendelkezesei, a Kbt.130. S (l) (2) bekezd6sei 6s az Ep.ki\. 31 32.
S ai a]:lpjen, eg/lnassal e {yrittmukijch,€r kcjtelesek eljarni. A muszaki atadas
at\'€teli eljerast annaL megkezd6setdl szanftott tegleljebb :t0 (harminc) napon
belul Lell bcfejezni.

6.4. A miiszaLi atadars at\'6te1 lezarasa e16tt, az atadas atv€teli etiaras keret€ben
sike.es uzempr6bAt, tovebbe sikeres pr6barjzernet t<elt tartani, a Vathkoz6 altal
el6zetesen rendelkez6sre bocsatott pr6baiizem teru(ek) atapjan.

6.5. FeleL e9Jrez6en rcjgzitjk, t]c)gt az iizelnpr6ba szakegank6nt 6s r6szeSrs6genk6nt
minden oll,an berendezEs uzemszeni mirkddesarneL j.-!Xrzcjk6nF,e2g11 ellend126se,
amely a lrivitelezes targyalrah biztonsagos lizembe he1yez6s6hez, has,zl.lelata:noz
elengedhetetlen; ::Irig a pr6beuze a pr{lbajaratok, beszabalvozesok 6s az
uzempl6bek teljes kdrii, sikeres befejezcsekoL leezdodrk, es I tel;es l6tesitm6ny,
mint rendszer, minimun lz2 (het!'enkettci) 6rars rendeltetesrszeni aizemel6senek
.tegyzdk6n].arezett trefejez6s€ig tart. Hiba eset6n a pdbauzemel: ires kcll ism6tetni.
Amennyiben a pr6barlzem tdrgyat kepezo rcndszer jeiteetsb;t ad6ct6an a
pr6baiizem megtadasa idcjjarasj vaSr egy6b hi1s.j k6ni1m6nyt6t is fligg (paldau1
hiit6si, futasi rendszer), fgy a vonatkoz6 pr6baiizem i.lcjpontjat a {e1ek eg,littesen
jeldlik ki. A pr6baiizem(ek) kijltsdge Valtalkoz6t terheli.

6.6. A lnliszaki atades-ah.6teli eijarast az E!,.kir.. etoirasainak meqfelelden ketl
lelolytatni 6s arr6l elektronikus jegyzcjkitnyvet ke1l k6sziteni, mety a ldnapt6hoz
mell6kletk6nt csatoland6. i\ jegrz6k6nyr tartalmazza az at.ldas atv6teti aljaras
eredm6nyess6ge, vagy erelmdnytelenn6 nyilvanit6sa, valamint eSr esetleges
Jogvita szempontjab6l dijntd fontossagf t6nyeket az Ei].ki1.. elcjirasainak
megfelel6en azzal a kierielt t(6\,etctmennvet hogl magaLol a jesz6trdn].v
lartalmab6l is ki l<ell deriilnie, eredm6nyes vagy eredm6nytelen votl e az atadas
dtv6teli eliaras.

--
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6.7. Kisebb hibak, hiEnyok fennellesa eset€n, amelyek sem dnmagukbdn, sem a
kijavitasul.kal {p6tlasukkalL) jar6 munkak folyta11 a r.endeltet6sszedi hasznatatot
nem akadalyozzal., a munka-, baleset 6s egt,szsegvedelmet nem vesz€lyeztetik,
Megrendel6 a n11iszaLi dtades atveteli eljedst lefoiytatta, az atvetelt nem
tagadhatja meg. Az atadas-atv6te1i €ljeras soran rdgziiert hibek, hjanyok
kijavitasat, p6thsat a Va1h1koz6 a Megrendelj Alral megjeldlt iddpontra trdteles
teljeslteni. A hibth kijavitaset kovetocrr Va alkoz6 kdteles a tnunkateniletet
Meg.endel6 birtokaba visszlboLs.rtani az Ep ki\. elorrasaival bsszhdrlgban.

6.8. Valakoz6 a szer:zdd6s ti rgl'at k6pez6 gep€szeti, r,i11amos berendez6seket €s
rendszereket beszabalyozott, r.izembe helyez€tt irllapotban, a tervezett param6terel<
megl€t6t bjzonyit6 m6r6si jeS/zLjkdnr..\,'ek csatohseval adia at.

6.9. V,L11a1koz6 a k6szre jelent6st kovetcjdl elk6sziti a megral6sutasi (atadasil
teNdokumentaci6L, szriks6{t szerjnti leltarfelv6teli tistakat, 6s X{egrcnde16 szamara
a muszaki atadas-a1\'6t€1i eljaras megkezd6sdig kett.j,kettcj p6ldanyban
(nyomtatva, 6s pdt- formatu::nban is) atadia. t\ megval6sulasi teivdokumentaci6nak
tartalmaznia kelt irz 6pit6sr:eti, elektromos 6s g6p6szeti rendszcrek rajzait, m€r6si
jesiz.jkdny\.eit, mribizon] latair, nyonaspr6ba jegyzcjk6nyveit, probatizem
Je$rzcjk6nJ,!.eit, k3ze16si 6s karbantadasi utasitast, garanciablzonylatokat 6s
telesitmenynyilatl.ozatoLat, negfeleld vizmintat, kivitelezdi nyilatkozatot,
ttzv6delmj szabvrinyossAgi nj,ilatkozatcrt, kozlnri nyilatkozatokat e!y6b olyan
Jegyz6kdn],n'et, bizonylatot i,s eg16b dol<umentumot a Ve11a .oz6 6rdekk616n betril.
amr a mr-iszaki etadas-arv6teli eljiirashoz szUksdges.

6.10. Va11a1koz6 kdteler;etts6get vAl1al arra, lhogy a niisza|i atades-at\.6teti etjaras
keretaben a X4eg[endel6nek j6ta11asi sr;abalyzatot 6s hasznaL]ati. karbantartasi
utasilast ad at ke1t6 p6ldarLyban, tovabbe a Megrcndelo attal negjeldlt rizemeltet6
szem6lyek r€sz6rrj ingienejs ohtatast rlj,'lijt a berendez6seik - lrrit6ndsen az
rizemeltetdshez szriks6ges !i6pek 6s rendszer-ek (I1it6s, hr-it€s, tionyhatechnika, 6s
gjrengearanrl rendszerek) nukdd6se161, rizemeltet6s6r6t as ezen oktatasr6t
he szite tt je $'zcjk6.l.v1'el ig.r-ro1ja az oktat6s megt6rt6nt6t.

6.11.AVellalkoz6 a1ta1 a jeien szez6das reljeslt6se kdr6ben Megrendelo r6sz6re dtadott
barmely dcrkumentaci6 telj€is k.jru, kizar6la€ios 6s korlitozasrnentes felhasznalasi
joga €z atadassal l\legrendeljre szatt at.

6.12.Felek a szez6des p6nzrigyi fedezet6t biztosit6 tamogatasra \.onathoz6 kifizetasi
szabalyokra tekinlettel rdezltik, hogjr a teljesit6st a szez.jd6s t6re1,511 p6o.16
kivitetez€si munka.latok fizikai meg!a16sr-r1es aval, azaz a mriszaki ataias :itretcli
eljaras jegyz6kdn!'vben igazolt sikeres tezarasarvai tet intih iqazoltrat.. Ettol
tuggetlemil a teljesites jgaz.olas l(iallrtas.{r td\eroen rs Valalkozo kdtelezettsdg6t
kepezt az egj'b sztiks6gszeni, a jelen szez6d6sben meghararrozott feladatok
eh'6gz6se.

6.13. A jelen sze rzcjd6s netldktet6ben r6gzitett - az etadas-atveteti eljaras tezarasa utan
a Vellalkoz6 altat szrikseg szerint \'eglegesitett okiratot< Megrendel6 r6sz6re
tiifi6n6 atadesa a,r Ep.kiv. el6ir.asainak megfetclden, a v6gszamta ellenert6kenek
megfizet6s6t kovetcjen haladdktalanul, de tegkes.ibb 2 munkanapon be[il, a
Vallalkoz6 k.ltelezetts€ se.

6.14. A teljesitesig€zolas kiaddsara Mcgrendel6 r€sz€r61 Megr.endelcj nliiszat<i
e11en6r6nek ja\.asl:rta al.rpj:.n eiX^ittes teljesit6s igazolasra kijeldtt Lapcsoiattart6
szem6lyek:
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6.15.A teljesit6sigazoliLsokon nrinden esetben hll6n krildn kell felttintetnr az esv
id6szakban elszamolt, de k1i16nb6zd kdltsegsorokon szercp16 tetjesitett t€telekei;
paly6zati elszemoUrat6seg biztositasa 6rdekeben.

6.16.Megrende16 a tetesitest a jogszabalyi el6irasoknak megfetel6en a teljesit6s
idcjszal<aban is l:6teles elle:n6rizifri, \,a1amint Felek megalapodasa alapjelr az
atadas-atveteli eljaras befsjezes6tcil szamitott t2 h6nap eltelt6\,e1, valaminr a
.j6talasi id6szak lejarta e15tt el6k6sziteni az ut6-Iehilvizsgahti etiarast 6s arra
Vallalko26t r]leghivni.

7. VALLALIK0ZdI DiJ, FIZETESI FELTI'TI'LEK

7.1. A velhlkoz6i dij h6rt6ke, p6tmunka, titbbletmunka

7.1.1. Valakoz6i dii| Szerzod,o felek a szerzrid6s szerint elv6gzett munka e11en6rt6k6t
az ajanhtban megjeldlt 15,1356.620-, Ft r. (a mindenkort jogszabatyok
szednt hatelyos m6rt€kil I AFA, azaz tizefliitmilli6-nyolcszaziitvenhatezer-
hatsz6zhisz forin.t + AFA .i.\-egb-n al . or.j"k m-g

Megrendeld ezriton nyilatkozik ho$/, a Megrendelcj altal megrendelt tevekenyseg 4qE6pit6si hat6segi enqed6ltfkiiteles. ez6 e$renes ad6zas a1a esik. Az ipitesi
munka ellen€rt6k6r61 srz616 szamhkat Megrendel6 rCszere az AFA
feltiintetes6vel kell kie[itani.

7.1..2. A 7.1.1. pontban megjeldlt valhkoz6i dt atalanyar, anlely fedezetet nyujt
mindazon munk6k elv6gz3s6re, 6s azok k6lts6geirc, melyet jelen szez6d6s
Ve alkoz6 k6telezetts6gek6nt felsorolt, va$' amely kdtelezeLts6gek Velatkoz6ra
jogszabaly alapjan haruhak, 6s amelyek szriksegesek a szevadCs tarsraban
meghatarozott munkak kormplett megval6siLesahoz, fi$/elembe v6ve a helyszini
kdrulmenyeket (megkdzelithetdseg, felvonulas, orga|rizaci6) 6s egy6b adottsagokat.

7.1.3. Megrendeld tartal6kkeretet nem bitosit e$/ik r6sz eset6ben seru.

7.1.4. A v4lLalkaz6i dij magdban foglalja tehat a V611a1koz6nak minden, a jelen
szezdd€sbe loglali, illetve a jogszabatyok alapjan k6telez6en elv6gzend6 fetadatat,
illetve ellatand6 k6telezettrj6get fnggettemil att61, ho$/ ennek tenlet a jele
szezcjd6s az e$res kdtelezetlsdgeknel kuldn ljenleli e - vag/is:

a) a kdzvetlen kdlts6get, enneL kereteben
aa) az anyagkdlts6get 6:r a k6zvetlen g6pk61ts6get a fuvaroz6rsi 6s Gkodesi

k6lts6ggel egriitt,

\1/2t)
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ab) az epitoipari rezsj6radij alapjan szemitott munkadijat,
b) a fedezetet, ennek hEiretaben

ba) a kd^'etlen k6ltsargel. k6zdtt nem szerept.j altal6nos kdlts6geker,
bb) a teilezett :nyereseg€t

c) minden olyan esetleges e$r6b kdltseget, amely az a.janlatadas iddpontjaban
Va[alkozo ,:6sz6rj1 megismerhetd lett volna az ervenyben l€l,rj jogszabebo].,
szal<mai eltirasok alapjan.

7.1.5. Vallalkoz6 kijelenti, hoEX' Miiszaki dokumenteciot konilteLint6en elten6rizte 6s
m6r1ege1te, ajanlata teljes koni, erre tekintettet a k6sobbiekben nem tehet a
mennyis6gi kiirasr.a, illetve eh,6gzendcj feladat rnem meglelelcj leiresara vona .oz6
nyilatkozatot, tovdbba minderre tekintettel a lenti atalanyaron leiril semmilven
qimen nem 6r-v€nvesithet lihbletk6lLseeet, kizar6lag a Kbt. tzl1. S-aban fogtalt
kdnilm6lryek, ilier\,e a Prk. 5:2215. S (l) bekezd6s m6sodik mondata szerinri k.jlts6g
eseten. Valla koz6 a mtszaki dokumentacia, elretleges mennvis6gi r.rg. frrnosegi
hibaja eset6n sem tamaszthat Megrendelcjvel szcmben tdbbletdij, i etoleg ;
szerz6d6s barmilyen egr€b m6dositasara vonatkoz6 ig6nyt. Vallatkoz6 kijelenti
tovabba, hogy a \'alhlkoza,i dij elfogad:rsat megel6z6en figyetembe vett minden
val6s 6s lel-rets6ges kdfl,ilmtrn)'t, trelyszini adottsagot, amely a rlunkavcgzes soran
felmerLilhct, illeta,leg tdbtletkdlts6get eredmanyezhet, klildncjsen az ettakart
szerkezeteh, kdzmdvek 6s alryagok lehets6ges allapotat 6s .v esetlegeselr eldkelli16
veszElyes hulladdkokat 6s anyagokat, 6s a jelen szerzod6st ninder]Ie kiterjedo
alapos megfontolas utan, a fenti t.dni1m6nyekb61 ad6do iehetseges
tdbbletk6lts6gek megfeiet6 kalklrtalasavat kdtdtte meg. Vallatkoz6 nem Lovetelheti
a villalkoz6i dij ndve16s6t va$r a kifizet-s litemezes valtozLltesat a veltalkoza)i
l.dlts6gek el6re ne:]1 latott emeiked6se, a t.r\tezett nyereseg csdkken6se, \.esztes6g
kelethez6se vaglr nes hason16 oK mlau sem.

7.2. A vall^lkoz6i dij xnegfizetasCnek m6dja

Ajanlatk6r6 a stterzacles fin.rnszirozasat a TOp 6,6.1":tS-ZLI-2016-00001
azonosit6 sr:amu prrrjekt keret€ben) Eur6pai Uni6s forrasb6l ki\.anja
b;tositani (ut6finanszirozas).

A tamogatas inten,,jtasa:
1.00,000000 9/o

7.2.1. A szerz1das es a l<ifizet6sek p6nzneme a fodnt.
7.2.2. Meglencleld a szezoddsben lbglalt -. taftalel.keret 6s attaLlanos forgatmr ado

n61k1i1 szamitott - teljes ellenszokattatas 5 ,7o dnak megfelel6 rjsszegi e16ieg
ig6nybev6te tenek 1el-]etds6!iat bjztositja a Kbt. 13S. S (7) bekezd6se szertllt. Az
el6leg fizetesEt a l!4egrendeld nem teszi friggdve a Valalkoz6 rcsz6r61 biztosit6k
ny[J6set6]. Az el.;leg eloleglJek6r.6 Mcgrendeld r6sz6re tdrt6n6 benyrijtarseval
ig6nyelhet6. Megrendel6 a-r ig6nyelt elcjleg ijsszeg6t a munkatenilet atadasat
k6vetd 15 napon behil kilteles megfizetni.

7.2.3. Megrendel6 az ellenszolgdtatast ut61ag, a kialftott szamla l4egrendelo altali
kezhezveftbt kdvet6en, atutalassal teljesiti a Kbt. 135. S i1)-{2) 6s (5),(6)
bel(ezdese, l.alamirrt a Ptk. €i:130. S (11-(21 bekezd6se szerint, torabbe a 322/2075.
(X.30.) Kofln. rendelet 30 31. g-:iban foglaltak szerint, ah,illalkoz6
ig6nybevetel6!'e1 tart6n6 teljesit6s eset6n pediEl a Kbt. 135. S {1)..(2) 6s (S) (6)
bekezdesei 6s a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendetet 30. S 31. S 6s 32/A. S
rendelkez6sei szerint. A fizel€si felt6telekkel lLapcsolatban ir6nyad6 

'J:,eg 
az ad6zes

rendj6r6l s2616 t6rv6ny (20C3. 6vi XCU. tdrv6ny) 36/.4. S a, az altahnos forgatmi

_:__-_-;_:



]i|||:..:.'|::/'...:::|i.:r|;'aDL:..'.'...|.);)...|)]|.ZLj..|i
::tt.!!1.: L.-.:.1.-::. :!/.. r.

;;! l. _irt-i.-r rrj_iiri;iriti ii ltrr:_-

ad6r61 s2616 2007. 6vi CX)aVII. tdrv6nyben, valamint a 27212A14. (XL S I Korm.
rendeletben rcjgzitettek js.

7 .2.1.

Valalkoz6 e$i r€szszamldt €s a \'6gsz6m1at jogosult benyfjtani, valamirLt e161eg
ig€ny16se esetdn az e161€:g szamldtl

1. r6szsz:rml.r hiallithat6 legk6sclbb a forgalrni ad6 ne1klili szerzdd€ses ert€k 50% at
el6r.j megval6sult teljesrites eset6n a valtalkoz6i rlij 50 %-dr61 (eldteg igEnylcse eseren
csdkkentve a kiflzetett eldleg 6sszeg6vel).

A !6gszamla a nliiszaLi atadas 6t\-6telj e1j6r.As siker.es (hiba 6s hiarymentes) lezarasat
€s a Megrendel6 teljesit6sigazolasan:Lk kiadeset kdvet6en nyfjthat6 jre a valakoz6i clij
50 o%-ar61.

A \'6gszamla kibocsatzlsanak f31t6tele az 6pit6si munkak megvat6sulesat igazo16,
miiszakj e11en6r nltal j6vahagt'ott doliumentumok, valamint a j6ltetjesit6si biztosit6k
rendelkez6sre bocsatas6r6l sz616 igazolas Ajanlatkdr.j rdszdre tdrt6n6 atadasa.

7.2.5. A szamlAk kiautasanak fe1t6te1e a 6.15. pontban lolrlattak szerinti
telesit6sigazolas kiallitasa. Az adoir rnuszakr,ftetesr urc;re (k6sziitts6rJi
m6rfd1dk6) vonatk,rz6, a teljesit6s igazolas ahpjat k6pez6 kimutatasho; Va atkozo
kdteles mell6kelni

al a kimutatasban srzerepld valamennyi taitel meglelelcjs6g6re. etszamolhat6sagara
vonatkoz6 mindazon dokumentumoLat, ame lyek megl6t6t a jeten szen6d6s vagy a
vonatko26 Jogszab:ilyok elcji::jak;

bl a kimutatesban szereplcj va.tamennyi tatet e1\'6g6s6nek teljesites6t igazot6, illetve a
t6tel eh'6g26s6\'el kapcsolatban barnely t dtelezetts6get e1.jir6 jogszabatl,i
rendelkez6s teljesiil6s6nek igazolasihoz szuks€ges dokumentumokat [6pit6si nap16
oldalak, megfelel6segi igazolasok, tantrsitvanyotr (igy iliil6nosen a ielen szezdd€s
vonatkoz6 pontjaiban meghatdlozott tarluqLtvanvok. mer.si legyz6kdnyvek,mubizonylatok, teljesitm6nyigazol,rsok, k6myezetv6deimi adattapok), tol,abba
keletkezett 6pit6si 6s bontasi hullad6h jogsz:abahszeni elhetvezesdt biztoslt6
eredeti okil atok atadirsal.

7.2.6. \dllalkoz6 a v€igszamLa benvirjtasavat egridejrileg - Ii$,etenlmel
mriszaki aEdas-atv6te1i elj:irasra,l leh.ett jegyzdkdnyv tartatmal.a is -
k6teles sz alebbial.:ro1:

a) a kivitelez6s a kiviteti te.,'dokumentacj6nak 6s
k6sz0]t e1;

nyilatl<oz11i

a szabvanyoknak meglelel6en

b) Valhlkoz6 lefolyt.Ltott minden jogszabatyban, illetve a jeten szev6d6sben
negkivant e11encjz6st, az ellelnarzo vizsgilatok eredm6nye meglelelt a
szabvanyohban as eSr6b rerLdell<ez6sekben el6irl k6vetetm6nyeknek;

c) a Vallalkozd beszerzett minden oly?rn enged6lyt, hozzd.jarulast, amelyetr
beszer6s€nek kdtelezetts6Eje a Va11a1koz6t te.heli, illetve negtett ninden, a
logszabalyok szerint a hat6sagok fel6 megteelrdcj bejelent€stj

d) nyilatkozat arr61, hogy a Vagszamla Veltatkoz6 rninden, a Mefarendel6ver szemDen
fel] na[6 k6\.ete16set tarta]mazza.

7.2.7. A szanlak nettd 6rt6ke €s egyenes ad6zas eseten az AFA a szotgaltatas
marad6ktalal, fent: irt teljesit6sigazotassal igazolt tetjesit6s6t Lovet6en benjrujrott,
szerzdd€sszerli 6s a jogsriabalyoknak megfeleld (r6sz)szamlak es mclt6ktetei



(kifizet€si k6relem) hi6nytalan be6rkezes6t k6vet6en ut6finanszirozas keret6ben,
atutal6ssal keriil kiegyerditesre a mindenkor hatalJros tamogat6 okiratban
foglaltakkal 6sszhangban.

712.8. A szimla kiegzenlitese atutate|ssai tdftenik Valalkozo OTp Zee.7I74gOOa 2}rc7226
szemf bankszamhjara.

7.]2.9. Megrendeld a sz1nirlekat az alebbiak szerint fizeti meg:
A) Abban az esetben, ha Valalkoz6 nem vesz ig6nybe a teljesit6shez alvalhkoz6t:

Megrendeld a szerz6desbefl meghatarozott m6don 6s tartalommai val6 teljesit6st
kdvetcien az ellenszolgattatast etutahssal teljesiti, a Kbt. 135. g (t)_(2); (5)-t6),
illetve a Ptk. 6:130. S (1) (2) bekezdese, vafarlrir.t 322/2OIS. (X. 30.) Kom.rendelet
30. S-31. S szerint.

p) Amennyiben Vallalkaz6 a teljesitds soran alvalhlkoz6t vesz ig6nybe, akkor
Megrendeld az ellenszolgeltatast atutalassal tetesiti, a Kbt. 13S. S (1)-(3) 6s (5)_(6)
bekezd6se, valamint a 32212015. (X. 30.) Korn.rendetet 30. S-31. S 6s 32lA. S

7.P.10. A kifizetds soran a 2003. 6vi XCII. tdff6ny (az ad,6zes rcndj6r61 sz6t6
tdrv6ny) 36/A S-a is minden esetben alkalmazand6_ A Valhkoz6nak a kiautott
szamlekon szerepeltetnie kel1 a jelen szezdd6s e1nevez6s6t, targrat, a vonatkoz6
TOP projekt azonosit6 szamat.

7.?.11. A kifizetds soran alkallnazni ketl e$rebekben krildndsen az d,abbi
jogsza balyo\at:

I A kdzbes2enesekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tdff6ny 13S. S t1) (6), (9)
bekezd6seiben foglaltaL

9 A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az epit6si beruhazasok kdzbeszenesdnek
reszletes szabalvair6l:q 2003. 6vi XCIL izamf, az ad6zas rendj6r6l s 2616 t6rne^y;

S Az alamhaztartasr6l s2616 t6rv6ny vegrehajtasar6l sz6l6 368/2011. EII. 31.)
Korln. rendelet:

I Az alanh6ztartasr6l s2616 2011. 6vi CXCV. t6r-v6ny;
I 2013. 6vi V. t6rv6ny, a PolgiLri Tdrv6nykdnyvrdl.

7.?.12. A jogszabalyoknak 6s a jelen Szerz6d6snek mindenben megfelel6en
kiallitott Szamh eseten a ll:ntiek szerinti hat6riddn belril inditott banki atutales
Megrendel6 r6sz6rdl hatdrid6ben va16 fizetesnek min6s1i1, fiiggetle il att6l, hosr a
j6vaires iddpontjaban az, a<1att Szamhn feltrintetett fizet6si hatarid6 esetlegeien
mer eltelt.

7.2.13. Felek megalhpodasa fotyt6n a Teljesit6sigazolassal le nem igazolt va$,
nem a Megrendel6 (Megrendel6 mrlszaki k6pvisel6i) altal a Tetesit6sigazohssal
leigazolt 6sszegnek megfelelS 5sszegr6l kialitott Szamh befogadasat Megrendel<t
jogosult jogszenien megtag.Ldni, amit Vala1koz6 Megrendeld jogszeni eljarasakent
mar ajelen Szezdd6s ahirasaval elfoqad.

7.

"ViLLALKo2Ast 
SzERzODEsEk A TOP 6.6, I -1 5-ZL1 2016 OAOA| Azo^aslrdsz4jt!, TA ocArAst KERELE BE:|

ZALAECERSZIG ,A]IoSREszNEEr" IALALHAf' EGiszsT,)IjGyl ALAPELL4fASI hIEzTiEiryEI; FEJLE'ZI1SERE.
):ELtjiiAsi .trruf RAit?A - ll. 01.EIl,

.I4. A jelen Szerz6dds alapjan Megrendeldt terhelcj bamely fizet6si
kdtelezettseg - ha a jelen lJzerz6d6s elt6r6en nem rendelkezik akkor min6s1i1
Vallalkoz6 iranyaba teljesitettnek, amikor Megrendel6 (Kilizet6st teljesit6 szervezerl
a kerddses dsszeget penzforgalmi szamlajar6l fedezet mellett atutalta. Megrendel6
kesedelmes fizet6se eset€n Megrendel6 a Ptk. 6:155. S szednti (szezdd6 hat6sagm
vonatkoz6) k€sedelmi kamatfizet6sre kdteles. A kamat 6sszeg6t n;pi
kamatszamitassal .ke1l meghatarozni, 365 napos 6v alapul v6tel6vel

r7 /26
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7.2.15. FeLeh kdlcsdn6s tuComessal bi rak r61a, hog/ Megren.lel6 va$i a lleveDen
adatai alapjan
bekezd6s6ben

elja.6 szemely a jelen szerzdd6s teljesiterje soran az e-6pit6si napli)
koteles ellen.jrizni, hogy a tel.jesit6sbe.n a llbt. 138. S (2)-(5)
foglaltaknak megir1e16 ah'alh1koz6 i.'esz reszt.

7.2.16. VzLllalkozt, az ad6zas rcndj6r-dt s2616 2003. 6\'i XCII. tdn-6ny 36/,4. S,ra
teLintettel a szan a benyitjtasakor kdteles a tenyleges kiflzetist6l szamitva 30
(harmincJ napnel nem rdgebbi eredeti, :nemlegesnek mindstl.j ell/tttes
ad6igazolast bemutatni, Megrendeldnek megl:1ildeni va$/ azt a szemlarhoz csatolni
(ki\,6ve, ha Val1alkoz6 a kifizet€s id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i
adatb6zisban). Va[a1koz6 kijte]es a lenti jogsizabalyhely megfelelcj atkalmazasara a
jelcn szerzdd6s tetesit6sdb(:n k6zremr,ikildcj szem6lyekkel k6tdtr esetleges tovabbi
ah'a alkozAsi szez6d6set. tekintet6ben is a tetes atva|alkoz6i lanc
vonatkozaseban, valamint a teljesit6shez kapcsol6d6an mcgk.jt6tt mindegyitr
tovabbi szerz6d6s eset6n a kifizet6st tetjesit6 a szezddcsben irasb.Ln k6teles
taj6koztatni a1ve11,r1Loz6jat arr6l, ho$/ a szerzi)d's 6s ennek teliesitase eset6n a
kifizetas a Ient ne1'ezett S hirta\.r .jta esit-. A jeten poLrtban r6gzrt;tt szabahoknak,
illetve a jogszabaryoknak 6{i a szerzcjd6s egy6b rendelkezdseinek nem meRfeletoen
benyr,iltott szemlat a Megrendet6 jogosult visszatnildeni a Vallalkoz6nak, melv
Megrendelotdl k€sedelmi kamat k6vete16s6t kizerja.

7.2.17. Megrendelonek barmel] esed6kes fizet€si kotelezettsdge tckinteteben joga
van a hifizetes aiarnyos m6rrckii visszataltasara az alabbi esetet berri

a) az adott (r€sz)szamla alapidr k6trez6 teljesit6s r6szben \.agy eg6sz6ben hibas;
b) Valalkoz6 bdl.mely szerzdd6sszeg6se, mulasztasa Megrendeldnetr vagy harmadik

szem6lyeknek kart oLozott, va$i kal'vesz61yt idezett elcj, 6s a kan'esz6tr.t Va11a1koz6
irasbeli felsz6litas ellenere sem szrintette me!j;

c) Vallalkoz6 a kifizet6s teljesit€sehez, rEszszamla \.agy \J6gszemla kiatlitasahoz
szuks6ges barmel! szerzod6ses va$r jogsrjabalyi et.jfelt6tett nem teljesitette;

d) Va akoz6 a jelen sze.zddds barmety rendetkezes€t megs6rrete, es a
szerz6d€ssreg6 alLLpotot irasbeh lelsz6litds ellenere sem szrintette mcc:

e) V6llalkoz6nah Megrendel6vci szemben biLrmely otrb6t leierr tartozast van

7.2.rA.
Jelen szerzrjd6s alafasaval egyidejriteg Megrerrdet6 kijelenti, hog/ a trij.,jtelez6si
munkalatok ellend-tek6neir fcrdezete a iaalaegerszeg MJV Kozlyulese 20t7 6\.i
kdlts6gvet6sdben 1A.a|1.2 TOp 6.6.1. 15 ZL1 2016,00001 Eg6szs€gngyi
alapelletas infrastrukturalis lejleszt6se soron rendelkez6sre all.

8. szERzoDESTBIzTosiT6 MELLEKKoTELDZEiTTSEGEK

8.1. A Velalkoz6 kotelezetts6geiDek nem szerz6dEsszeni teljesit6se eseren a
Megrendeld a szerz6d6sszegesbol ercdo eSeb jogarl szrbad vaiaszlasir szerrnr
egynttesen, \'a$, lirildn-k1i16n ervinyesitheti.

8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 e|nulasztja a szerz6d€sben valhlt kijtelezetts€seinek 5.3
pont szerinti hatarid6ben tort6nrj tetjesit6s6t, ligy a l,legrende16 k6sedelmi kiitb6r
iranti ig6ny 6ff6nyesit6sdre jogosult. A kijtbdr aiapja a nett6 tartaldtrkeret n6lhriti
ellenszolgaltatas, m6rt6ke .ut eredm6nytelenul ettelt teljesit6si hatericlcjtol szamitva
0,5 % minden kesedelmeserl e1te1t nap u|an. A k6sedelmi k6tb6r felszamirasanak
elso napja a teljesitdsi 1-ratafid6t kdvetcj e1s6 naptari nap, az uto1s6 napja pedig a
r(-Fd-tm." r^j "' -, ro.o,.pj".
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8.3. Amennyiben a V,!1la1koz6ra n6zve kdtel€iz6 teljesitesi hataridd tri116p6s6nek oka a
Megrendel6 6rdekl<o16ben felmertilcj ok, to\.abba Megrendel6 mulaszrasa, uF:y
abban az esetberL a Vallatkozo tekinteleben mega apitott teljesit6si hatarid6 a
k6sedelem idej6\:e1 meghosszErbbodik. A felek ityen okr-rak tekintik kr:it6n6sen, de
nem kizararlagosar az al6bbiakatl

a) a velhlkozasi leladat ut61agos modosulasa (amennyiben ennek eh,6gz6se
igazolhat6an l.6s1e1tette a \lallalkaz6t 6s ezt a t6nyt a pdtmutlka ellogadtatassal
egy icl6ben a kdsedelem me::t6k6nek jelz6se mellett Megrendel6vel elfogddtafta);

b) Megrendel.j adatsTolgeltatasi, n)unkateriilet atadasi k.jtelezetls6g6nek k6sedelmes
teltesit6se.

8.4. A Megrendel6nek jogaban :.11 a szerz6d6st felmondani, amennyiben a Vallalkoz6 a
r-l F-i F\ | .,ldr o,,r o ld.t o, L,ol. dme Jc . ti .F os 5 rr.p ar, | !, " ,Ll, pi.
anennyiben a Vallalkoz6 a kesedetm6t nem me ti ki.

8.5. Amennt'ibeu a jelen szerzocl6s azert szfnik meg, mert att61 a Megrendet6 a 10.S.
pontbarl ioglalt ,.a11a1koz6i szerzod6sszeg6s miatt jogszeruen elall, \.aSr .rzt
Megrendelo a ViLllalkoz6 --EI'6b sf1yos szerzdd6sszegese mjatt szuntette meg
felmondassal, to\.abba, ha Ve1la1koz6 jelen szerzcjd6st joge cnesen fetflondja,
tovabbe a 8.4 pont szerinti eseiben a M€gre]t1del6 meghifsulasi k.jtb6ne jogosult,
amelyneL alapja a tartalEkjreret n6lkril sLzAmltott nett6 ettenszokalrata-s, m6f6t<e
annak 20 oi-a. A meghiusulasi kdtb6r en'enyesit€se a szerzddesszeru tellcsrtes
k.jvete16s6t kizarja (meghil]sulasi k6tb6r).

8.6. Megrendeld a kdtbdr jogc::mdn fenna 6 kdvetel6s6t jogosult a Va atkoz6 fei6
Ienna[6 eseddkes tartoz:rsaba beszamitani. Megrendetd vdlaszrasa szennt
beszamitas helyett a Vallalkoz6 hdteles a k(jtb6rt az eIIe vonatkoz6 megrendeloi
lelsz6htas kazhez\'6tel6t kdvet6 8 napon beltLl Megrendetd r€sz6re a lelsz6fitasban
megjeldlt bankszamlaszamrava16 atutalassal megfietni.

8.7. Amennj'iben a Felck barmelyiLe t61e lugletlen, szamara fe1 nem r6hat6 rendki\.uti
6s elherithatatlan htinitm6rLyek (p61daul rendki\/li1i id6jdr6si viszonyok, term6szeri
katasztr6fa, haborLl, blokad, export 6s importtilalom, 6rdekszGren kiviili sztrajk)
miatt a Jelen szerzcjd6sbSl eledo k6telezetts6g6nek nem tud eleget tenni, u$/ ezen
kdrlilmenyek fenndllasanak 6s h6\'etkezmenvei elharjtasanak ideje alatt mcntesul
a szez6d€sszeg6s - ogkdveth--zmAnyei a161
Felek kcjtelesek a lenti kdrlilm€nyekel, a lnunkal<ies6ssel 6dntett id6tarlanot az
epitesi napl6ban rogziteni. A fenti kcjnilmenyekr6l 6s - amennyiben leherscges
azok yelhat6 iddtatamar6l a masik felet haiad6ktalanul irasban tai€koztatni. az
erintett hat6sagokt61, kama.akiol es e$.eb sztrvektol szarrn.zo re.delrez6sre
all6 hivataios igazolarok e5yidejt csatolasaval. Felek a taj6koztatas
elma.ad:iseb6l vagy k6sedelmes teljesit6sEb6l eredo karok6rt fe1elnek.

8.8. Hibas teljesitesi ktttb€r: A VallalLoz6 hibars teljesit6se cset6n, vagjris arrcrrnyloen
a VA11a1loz6 a mriszaki atadas atv6teii etjdras soran a t-riba 6s hianylisteban
rogzitett hjbakat a Megrendel6 felhivasa e11en6rc nem javitja ki, hianyossagokat
nem orvosol.ja a loriszal.i ,rtades etv6teli elja-r6s soren megAltapitott hatarid6re,
vagr a milszaki atadas atvdteli etjaras soran rijgzitett hiba ncm javithat6, hibas
teljesit6si kdtb6ft kdtelcs fizetni a MegrerLdet6nek. A hibas teljesit6si kotb6r
m6rt6ke a tLibas t€ljesit6ssel 6dntett mu kares:: netro crrekenek tO lz"-a. ,q nibas
reljesitesi kijrber maximuma a nett6 \'a11alkoz6i clij 10 % -a.

19l2ar



'1

9.1

9.2

"VAt,i,ALKatlAs1 
SZEFZODLST:K A'lDP,6.6.I 1 S-ZLI "2A I 6"A0A01 Azajash aszA u rAlroaAlAst TGRLLL^IHE|

, zArALCERszE . v AiTOSRESZEBE,\ TALtLHll A Eaf,SzsEc]cyt ALA\ELLAI Asl L,[].;?ittNyEK F.tjLEszl f,sERE.
l1,r liJlr,4sr ]uLr ri,ilfl /1. irriJ '

9. J6lteljesit6si bizrtosit6k: a szerz6des szerinti, altalanos forsalmi ad6 n6llnil
szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a. A jolteljesitesi biztositdk a j6tAtlasi ig6nyek
biztositasera szo1g61.
A j6lteljesit6si biztosit6k nl,l1jtasaval kapcsolatban a Kbt. 134. S (6) bekezd6se az
irenyad6.
A j6lteljesit6si biztosit€k a Kbt. 134. g (6) bekezdes a) pontja alapj6n aVel:1a1kaz6
velasztasa szerint nyrijthat6 6vad6kk6nt az el6irt p6nzdsszeenek az
ajanbtk6rdkent szen1do l€l fizetesi szanrhjela tdrteno befizet;sevel, atuia16sdval,
p6flzii$/i int6zm6i1y vagr biztosit6 eltal valalt garancia va$. k6szfizet6 kezesseg
biztositasaval, vagr biztositesi szerzdd6s alapjar kialitott - keszfizet6
kezess6gv6llalast tartalmazi - k6telezvennyel.

Viillalkoz6 a j6ltetjesit6si bztositdkot a szerz6dds teljesitdsdnek (az eredm6nyes
mliszaki atadas-atv6te1 bzarasanal<) id6pontjat6l kdteles Megrendel6
rendelkez6s6re bocsatani.

A Valakoz6 e$'ik biztosit6l<i formar6l a masikra ett6rhet, a biztositeknak azorDan
a szezdd6sben lbglalt 6sszegnek 6s id6tartamnak megfeielden folyamatosan
rendelkez6sre kell Allnia.

AZ INFORI,'TI.CIOK F.EI,HASZNALASA, TIToKTARTAS, ELsz.d.MoLAsRA
VONATKoZO Kih,ON6s s:zABALYoK

A V611a1koz6 a Megrcndel6 el6zetes irasos liazzajlr.ulasa nelkiil a szerzcjdes
teljesit6se kapcsdn tudon1:lsara jutott informaci6kat kizer6las a szerzbdes
teljesit6s6re hasznalhatja fe].

A Valhlkoz6, valanint alkalmazottai 6s megbizottjai fet6 t6rt6n6
infomaci6kdzldsnek bizalmasnak kel1 lennie, 6s csak olyan m6d6kig megengeoerl
amely a szez6d6s teljesitesdnek szempontjab6l felt6t1efli1 sziiks6ges.

3.

+.

A szerz6d6 felek u$/arakkor tudomasul veszik, ho$. a kdltsegvetesi penzeszkdzdk
felhasznalasanak nyilvanossega 6rdek6ben uzleti titok cimen flem tagadhatjak
meg a szerz6d6s l6nyeges tartalm6r6l tdrt6n6 taj6koztatast. A kdlts6gvet6si
p4tzeszkiidknek a kdltsegvet6si szeFek kdren kivuli felhasznahsat ma$rar es
kdz6ss6gi jogszabdiy altal felhatalmazott magyar alhmi 6s uni6s szervezetek
jogosultak el1en6rizni.

A jelen titoktartasi szabalyc,k megs6rtes66rt - az egy6b jogi kdvetkezm6nyeken tfl
a felek e$/massal szemben kart6rit6si felel6sseggel tartoznak.

;. Valakoz6 nem fizethet, iiletve szamolhat el a szerzddes teljesites6vel
dsszef,igg6sben oll,all trOt 

",t*"U",, 
amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezdes k) pont ka)

tb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsaseg tekintet6ben mertilnek
fel, es amelyek a nyertes ajanhttev6 ad6kdteles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re
alkalmasak.

VAllalkoz6 szen6des teljesit6senek teljes id6tattama alatt tulaidonosi szf-t<ezetet
Megrendel6 szemara megismerhetdve teszi 6s a Kbt. 143. g (3j bekezddse szeflnrl
iig/letekrcii Megrendel6t halrrd6ktalanul 6rtesiti.

A SZERZ6DES HATALYA EiS MEGSZUN]ISE

9.

9.

9.
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10.1.A Szerzod6s hatalybalep6se: a Szez6d6si a tLetrej6tte napjan (az utols6k6nt atai6
Szerz6dd I61 altali alairas napjan) 16p hatalyba.

A jelen szerz.id6s legkes6bb a jelen szer;cjdes szerinti, \ialamennyi megrendelcji 6s
\rallalkoz6i kotele.zetts6g t3ljesit6s6\'e1 szunik meg. Felek rcgzitik, hogr .jelen
szelz6d6sbdL fakad6 e$,es igdnyek je11egr.ikn6l logva (p1d: szavanssagl
helytalleson, kArlerit6si f€le16ss6gen alapul6 kotelezetts6gek id6tartana) ezen
ld6ponton trilnyiloak.

10.2. A jelen szerz6d6s rnegsziinil.

a) a felek kdzrjs megegyez6sevel; ez esetben a feiek k.jz6tt a mirr teljesitett, de Ineg ki
nem fizetett szolgaltatasok tekintet6ben elszamohsi viszony jdn 16tre;
a 10.3., 10.4. , 10.5 pont szerinti esetekben.

10.3.Felek jogosultak a.jelen szezrjddst a jogs6rto vagy mutaszt6 telhez iitazett
egyoldah jrAsbeii felmondassal, azonnali hatal1ya1 megsziintetni, a ri6sik f6l
sriiyos vagy ism6telt szez5d6sszeg6se eset6n, anennyiben a jogserto lagy
mulaszt6 f61 a szerzod6sszegest az erre ir6n].ul6 irasbeli fethivasban meghatarozott
6sszeni hat6rid6r behil sern orvosolja. Felel< a jelen pont szerinti felnondasi jog
gyakorhsat megalapoz6 kdr:rilm6nynek tekirtik kiitdndsen, de nem kizirrjlaeosar-r
az alebbi eseteket:

a) Ve[a1koz6 ellen .jogeros hat,rozatta] elrendelt fetszamolasi vagy.
vagelszemolasi eljares indu1,

b) Vallalkozir a teljesil€st m61tanyolhat6 ok neltriit nem kezdi meg va$r
felfliggeszti, €s Megrendelo erre iranyul6 irasbeti felsz6fitasanak
k6zhezv6tel€to1 szardtott 10 (tlz) napon beliil nem kezdi meg !a$l nem

c)

d)

e)

!
c)

h)

lolyt.1tja,
Valalkoz6 .t jogszab:tly vagy a jelen size126des rendclkez6seivel ellentEteseu
von be ah/ellalkoz6t va$/ eSX/6b kdzr.emiiLodcjt a szerz6d6s teljesit6sCbe,
a k6sedelmi Ldtberrel 6rintett napok szama eg/iittesen meghaiadja a(z) 15
naptari napot,
Vellalkoz6 1.:6tbedizet6si kdtelezettseg€neL nem tesz eleg--t,
Ve alkoz6 megs6rti titoLtartasi kdtelezettseg6t,
Valalkoz6 aletvesz6lrt, sr:r1yos eg6szsegkdrosodassal jar6 bateseti vesz6tyt,
\.aEs/ 8 mi11i6 forint LAr6rt6ket meghalad6 kozvetlen kan,csz€1yt id€z e16, 6s
ezt az allapotot ifLsbeli feisz6fitasra sem szunteti meg,
feleh barmelvike egy€ b silyos szerzdd6sszegest kd\.et e1.

10.4. Megrendelcj .jogos!lt 6s egrben kdteles a szez6d6st felmonclani ha szriks6ges
olyan hatariddvel, amely lehetd\'6 teszi, hog/ a szerz6dessel 6rintett feladata
ellatasdr6l gondoskodni tudion ha

a) a V611a1koz6ban kdzvetetten va$r kdzvetlemil 25%,ot nelihatad6 tutajdoni
reszese.lest szerez; valame.y olyan jogi szem6ly va$r szelnelyes joga szerint
jogk6pes szelvezet, amely tekintet6ben fennatl a Kbt. 62. g (1) bekezd€s k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott leit6te1.

b) a VallalLoz6 kdzvetetten valy L6zvet1enri1 25% ot meshalad6 tulaidoni r6szesed6st
sze.ez va1:1mely oiyan .jogj szem6lybeLr uagy tr.-"11es joga szerint jogk6pes
szervezetbell, ame ty tekint€teben fennall a Kbr. 62. S {1) bekezd6s kl pont kb)
alpontjaban meghatarozott 1ett6te1.
A jeled pont szednti felmondas eseten a Va11a1koz6 a szerz'des megszirn6se eldtt
mar teljesitett szo\taltatas srzez.jd6sszeru perzbeli e en6rr6k6,.e jogosult.
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I0.5. Megrendelrj a szerz.jdest irlmc,ndhatja, \'agy - a ptk. ban foglaltak szerrnt a
szerzdd6stdl eh1lhat. ha:

a. felt6tlemil sziiks6ges a szerz6cl6s olyan l6nyeges m6dositesa, amely eseLeDen a
Kbt. 1,+1. S alapjarr i1j k6zbeszez6si eLjariist kell lefolytatni;

b. az ajanlattevd nem biztositla a Kbt. 138. S-ban foglaltak betartasat, \agy az
ajanlattevok6nt szerzddd f6l szem6ly6ben 6n'6nyesen olyan jogut6dies kdvetkezett
be, amely nem fe1€l meg a Xbt. 139. S ban foglattaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjarr a kozbeszerzes szabalyainak megszegese miatt
krtte 1e ze tts6gszeg6 I i eljads indult \.agy az Eur6pai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 2S8.
cikke alapian indjtott eljSrisban kimondta, hogy az Eu.6pai Uni6 jogeb6l eredcj
valamely kotelezetts6g tekjntet€ben LdtelezettsEigszeg6s tdrt6nt, €s a bir6sag altal
megallapitott jogsa fi6s miatt a szez6d6s ner semmis.

10.6. Megiendel.j koteles a szerzdd6st felmondani, \,agy a ptk. ban foqlaltaL szerint -
att6l elallni, ha a szezcjd6s megkdrcs(L kdletoenjut tudomdsar,. hogy a szerz6d6
f61 tckintet6ben a;iazbeszerzesl eljaras sorar kizar6 ok attt fenn, 6s ez6r-t ki kellett
voina zarni a Ldzb,?szez6si :liar asb61.

1C1.7. A jelen szelz6d6s MegrcncLel6 altali, a 1O.il., illetve i0.:1. pont alapjan tofiEn.i
felmondasa, illetve eh[as :set6n Va11a11(oz6nak hatad6ktalanul, de ]eskescjbb a
felmondesi, elallasi nyilatkozatban megjet6tt thatalid6ig

al meg kell sziintetnie minden tovabbi munkavegzest, ki\,6\,e azotrat a munkakat,
melyeket a MegrEndel6 a lelmondesi, ehllasi nyilatt ozatban elcjir a munKa rnar
hivitelezett r6szenek meg6vasa, r,agr a helyszln tiszta 6s biztonsagos atiapotban
ha$resanak, \'ag/ az eredeti ailapot visszaalljtasenatr biztositasa 6rdek6ben.
Felmondas eseten a munkanak a Vallalkoz6 alta1 kivitelezett r6szcit 6t t eI aclni a
Megrerdel6nek a szerz6d6s felmondesa szerinti detumig. A Valtalkoz6 a
tdn'6nyesen engedalyezett n6rtakig ninden olyan jogat, jogcim6t kotetes atruhezni
a Megrendelore, a:mel1l'e1 a munkaval 6s anyagokkat kapcsolatban rendelkezik a
szerzod6s felmond:lsanak iddpor-rtjaban;

b) kdltsegmentesen at ke1l adnia a Megrendet6 r6sz6re minden, a jelen szez6d6sben
meghatdrozott mtiszaki tarialo]n eivegzes6hez sztiks6ges dokumentumot, tenet,
milszaki leir:lst, nl.ilatLozatot,

c) a munkaterulctr cjl minder1 ing6sagat ti kett ulitenie, alvallalkoz6it o11nan et kel
tevolitanja, tovabba a munkateniletet Megrendel6 16sz6re vissza kell szolgaltatnia.
Vallalkoz6 k.lteles to!'abbd a ketetkezel:t bonrasi tdrmel6het, hullad6kot sajet
kdltseg6n 6s fele16ss6g6re elsza[itani.

10.8. Amennyiben Vn11rr1koz6 a 10.7. pontba rneghatarozott fotyamatt6l ett6r,
Megrendel6nek az el,tal,a a felmondesi nyilatkozatban trizdtt hateridd
eredmenytelcn ellelte uttrn jogaban all birlokba venni a mr-rnkatenilctet.
Va1la1koz6t felsz6ljtani a tavozasra, €s a munka befejez6s6t sajat erobot, vagj
harmadik f61 kdzrenriikddes,li',e1 v6grehajtani.

10.9. A szerzdd6s rnegszrinese es€Len a Megrendeld kitteles a Vdilalkoz6 r6sz6re kifizetni
a munkanak a Vallalkoz6 ;rltal a szerzodes rregszrin€s€nek id.ipontjaig kivitelezett
r6szeire vonatkoz6, a Felek riltal e$^ittesen Megrendelo esetleges l€rigenyeire is
tekintettel megrlllapitott valhlkoz6i cttat- A jelen pont sze nti elszamotas
k6r6ben Fclek altapot-Ieh'i3teli jegyz6kUnyvben rdgzjtik a n-rriszaki athpotot,
keszriltseget, 6s ennek alapjan llaarozzal< meg az e1\,6gzett munka elten6rt6t.6t. A
szeml6re barmely f61 jogosult igazsagiigyi nlrhszaki szakdrtdr, mriszaki c1len6rt,
mriszaLi szaktana:sad6t \.agy ki)zjegyz6l maghval hozni, a szemten f6nyk6pet,
filmet keszitcni. Amennyiben a jeten poirt alapjan a Valalkoz6t meeilletd

).)t )a
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vallalkozasi dij osszege nen 6ri el az el.jlegszejnlaval ig6nyelt dsszeget, es az meg
nem kerlilt clszAmoldsra a Felek k6zdtt, ILgy a krildnbdzetet a Valhlkozo l<dteles a
Vallalkoz6t megi11et6 djj m6rtek6nek rnegallapitesat6l szamitott 8 napon beliil
\.s"-,fir, r ,i " M..r" ,d-to ,2. aj..".

10.I0. A szerz6des megszrindse rem erinti az elszamolasi 6s titoktartasi kotelezettsEsek.
valamint a szerzoijogi targlti rendelke26srek te1jesit6s6t, illetve tennallasat.

I1. A SZERZCiD6S MODOSiTIISA

Felek tudolnassal birnal< arr6i, hogy a targr'i szerz6d6s mindennemri rn6clositasa
6s kieg6szit6se ifasos formarban, a szenoclo felek egyet6rt6s6ve1, a potgAri
T.jn'6nykdnyv 6s a kdzbesz;erz€sekr61 sz6t6 2015. 6vi CXLIIL t6n-6r-rv 141. Q-ban
fogl,J r-r o" lc- .F ..p" r. -' .bb. .r 'rFgLl.r".o.orr .ct." Fle\ q-.r . ,n;,F
lehets6ges. Mind€n, a jel:r-r szerz6d6shez €! az azt megelaza klzbeszerzesi
eljareshoz kapcsol6d6 doliumentaci6t es egy6b oiriratot a Ve alkoz6 a ieten
sze.zod6s targralrak teljesithet6sege €s meg!.a16sithat6saga szemponfieb6l a
szez6d€skdt6st megel6z6en sajat fete16ss6g6re e11en6zdtt. Erre tekintettet a
dokumentaci6 6s az e$/6b okiratok esetteges hibdjdra vag' hianyossagara va16
hivatkozassal a k6s6bbiek soran szerz6d6sm6dositas nem kezdem€nyezllero.

12. VITAS KERDESEK RENDEZESE

12.1. Szerzodo lelek ezen szerzddas lennalhsa atatt, az abban fogtalr l6nyeges
k6rulm6nyekre vonatkozdan egrmas irdnydba kdlcsbnds taj6koztatasi
kdtelezetts6ggel tar-toznah.

12.2. A Valhlkoz6nak 6s a Megrendet6nek meg kell tennie mindent annak erdekeben,
hogy targyalasok ritjan r-erclezzenek minden o1t.an n6zete1t6r6st vaglr \itat, amely
kozdttrik a szerz6d6s keretSben vagy a szer.zcid6ssel kapcsolatban n]edil fel. Ha
vltas iigy merult fel, a szerzodo felek irasban ertesitik egymast a vitas risire
vonatkoz6 v6lem6nyiikr6l, valamint az altaluk lehets6gesnek tartott
megoldasokr6l. Ba:fmelyik fEl k6rheti, hogy a vita .endez6se c6ljab6t egreztessenek.

12.3. Felek j6hiszemlien tolekeclnek arra, hosr az e szerz6d.es 1€trej6tt6\,e1 6s/\,agy
6rv6nvess6g6ve1 6sL/\'agy tartalmar.al kapcsolatos esetleges jo€:\,itajkat b6t 6s 6s
k6zvetlen tdrsralasok utjan oldjak meg.

I2.1. Ha a 12.3. pont szerinti ters'alas netn vezelne eredmenyre a feleL kdzott a
szerz6d6s alapjen rary ezzel osszefiigg6sben ketetkezett jogvitajuk megoldasaban,
igy a fe1eL bafi[elyike bir6saghoz fordulhat, mely eljarasra es;ezo akarat
elhatarozdssal a Megrendelo sz-ekhelye szerint i11et€kes blr6sag kizar6lagos
illetdkess6gct k6tik ki.

13. KAPCSOLAT.TARI|OK, I'RIIES}TESEK

13.1-Felek a .jelen szezod6sben foglalt feladarok 6s k6telezel:ts6set e aLisa 6s
tel.jesit6se 6rdeL€ben t6rtan6 eSTmas kitzottr kapc sotatta r L;sra az atabbi
szem6lyeket jeldlih meg altalanos kapcsol:rtta.t61(6nt:

Megrendel6 r€sziir6l:
N;- I L,-*#ij:N-\ Ro ". . ne Ljoss ( iyor gt :

Oim Z.l ,-eF-zLR. {o.-, 1 ||. r I lo
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Telefon 92 / 5O2- rA0 / 426; 0630 / 27 77 l]a
Fax 92 /311 474
E-mail rozmann. gyongr@ph.zalaegerszeg.hu
Velhlkoz6 16sz6161r

Nev K6sa Lajos
Cim 8900 Zalaegerszeg, V66smarty u. 13.
Telefon +3(;92/596-\44
Fa-x +3692/596-143
E-mail posrtmaster@rmegagmkft. a:elero. net
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Ame ryiben a jelen szenddes va$/ a felek mask€nt nem rendelkeznek, va$r e$r6b
szem6lyt nem delegalnak, n$r a 13.1. pontban rdgzitett szem6lyek jogoiultak a
teljesit6s igazohsa kdrcben eljarni 6s a felek neveben nyilatkozatot tenni

Tovabbi kapcsolattart6kent Felek az aEbbi szem€lyeket jel6lik meg:

MegreDdel6 rdsz6r.61 szakmrd kapl$qle1t@:6:
Rozmarne Hoss Gyiingyi
BeruhAz6si 6s tewezesi csoport beruh6z6si szakreferens
Tel: 0630/2"1'77-1OB

Megrendelb reszdrdl milszal,.i ellencir:
Epitdsi mriszaki ellen6r
Cziiky Zolt'n
ME-E-20-0023
TeI: 0630/947-0524

Gdpdsz szak{gi miiszaki e11en6r
Szab6 J6zsef
ME-G-20-504'74
Tel:0630/902-81-06

Villamos szakAgi miisiraki ellen6r
Bagonyai LAsz16

ME-I20-50007
T el: 0630/990-67 l7

Megrendel6 r'iszdr61 eey6b. a plqigkltglkaprsolatos k6rd6sekben:
Bo96r Adrienn projeltmenedzser
0630/587 -8794

V6llalkoz6 rdszdr6l felel6s rniiszaki vezero:
N6v: K6sa Lajos
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Vdriismafiy u. 13.
T eI. : +3 6-30/ 9 59 -52-3t)
E-mail: postmaster@omegagDkft .axelero.net

V6llalkoz6 rdszdr6l dBi&lyqEli
N6v: Kovics Attila
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C'rIrL 8900 Zaldelenzeg, Atalszegett u. 67.
TeL. +36-2019 57 -3'7 -i).4
E-mail: po stmaster@o megagmkft. axelero.net

.4. Felek k6telesek hivata.los 6rtesiteseiket a fenti kapcsolattatt6 szem6lyeknek a fenti
elerhet6segi cimekre iresban eljuttatni. A Felek kotelesek e$/mdst halad6ktalanul
irasban ertesiteri a kapcsolattartersi adataikban bekdvetkezd v{ltazasokr'I. Az
6rtesit6s elmulasztasab6l ered6 k6r6rt a mulaszt6 F61 a felelds.

.5. Minden, a jelen szerz6desben el6irt 6rtesitest az a]tebbiak szerint ketl kdzdltnek
teLinLe|ni:
a) kezbe 6s etv6teli elisrmerveny ellen6ben tdrt6nci artadas eset6n az et':das

id6pontjabanj
b) ajanlott, tefivev6nyerr kuldemdnyk6nt, illetve futarszokaht ftian taden5

kezbesiles eseten a kezbesites iooponljdban;
cl e-mail-en t6rt6n6 toviibbitas eset6n a az elekronikus levelez6rendszer altal

megjeldlt sikeres elkrild6s id6pontjaban azzaj, ]nogv amennyiben az e_mail
nincs e[etva hitelesitett alairassal, l1S' az eftesit€st postai riton is meg kel1
e16siteni.

ZAL4Ea*szEG ytR.)sREszEEL.! TALALHATO EoEszsFia]cyl ,4LIJ,ELLA.A;. L\l,Ez tiiyi,ti FErLEszlEsERE,
.ELAJ nAst u u trKArizA - L i 1:EM"

ZARO RENDELKEZESEX

.l.Felek mega apodnak, hogy a jelen slzerzdd6s hatalybal6p6s6vet e$/idejtleg a
kdzntuk a jelen szerzdd6s terS/aban kolabban 16trcjdtt birmilyen i;sbeli vagr
sz6beli mega apodes hatalyat vesztir 6s a jogviszonyukban a jelen szez6desben
foglaltak az irenyad6k.

.2. A kdvetkez6 megallapodasol<at 6s nyilatkozatokat iigy kell tekinteni, mint amelyek
a Jelen szerz6d6s elvahszthatatlan res6t kepez6 dokumentumok, 6s amelyek
egyiittesen olvasand6k 6s 6itelmezend6k, nevezetesen

aj a felek kdzdtt ldtrEiittjelen szerz6d6s 6s melekletei,
b) az qjanhtt€teli felhivas,
cl az ajanhtt6teli doLumentaci6 es az annak meli6kletei.
d) a Va akoz6 altal tett nyertes ajanlat [a tovabbiat<ban a)-d) e$,uttesen:

szerz6d'sl

3.Az el6bb emlitett dol:umentumok egymast kieg6szitik, 6s kiitcsdn6sen
magtarezzek, de k6t6rte1m.ris6g €s e1t6r6sek eseten a szeEdd6s eftelmez6se
szempontjeb6l a fenti dokurnentumok jelen pontban rdgzitett sorrcndje iranyad6.
Felek rdgzitik, hogy e dol:umentumok a szerzdd6skdt6st firegel6z6 kazbeszezesi
eljaras okan mindk6t f61ne!: rendelkezesre aflnak, mindket f6l szamara ismertek,
ezeft ezek f\zlkailag rrem keriilnek csatolasm jelen szez6d6s tdzssz6vegehez.

4.Ha bermelyik f61 egr vag, t6bb esetben nem ragaszkodik a jelen szev6d6s
felt6teleinek szigori teljesit6sehez, illetve a jelen szerz6desben meghatarozott
valanely jog, jogorvoslat va$, vahsztas S/akorlasahoz, az nem jelentl azt, hogr
u$/anannak a felt6telnek a j6vdbeni teljesit6s6ftt1, va$r u$,an azon jog jdv6be;i
gyakorhsar6l is le fog mondani, va$. a kdveteleseitdi el fog alni.

5. Felek a szerz6d6s teljesit6se soran kdtelesek j6hiszemten, e$/massal
e$/iittmlikddve eljerni, tiszteletben tartani a jelen szez6d6sbdl ad6d6 jogokat 6s
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kdtelezetts6geket, tovabb,! megtenni a jelen szerzdd6s c6ljanal el6r6shez
sziiks6ges valamennyi indokolt 6s sziiks6ges 1ep6st, tovabba kenilni a joggat val6
vissza6l6s eseteit.

\f 6 v"]!11\r-T. y,?llamhazrarrasr6t szol6 2OIL evi CXCV. tdrveny vegrehaltasarol
szolo 368/2011. l{orm. rendelet SO. S {1a) pontja alapj5tr a szeizdd6s alairasaval
nyilatkozik, hosr aththat6 szeNezetr,ek min6sril 6s ehhez kapcsol6d6an a

1+.7.A li:1ilfdldi ado lerosegu yz,Jlalkoz' k6teles a jelen szerz'deshez arra vonatkoz6
megr.letmazast csalolni. hogy a_z illetosege szerin i .oohdLosdgtol a ,n"gya-
ad6hat6sag kdzvetlenr.il t,eszerezhet a Vdllalkoz6ra vo1r1atkoz6- adatokat az
orszagok k6zdtti jogseg6ly i€tenybevetele n61Lii1.

11.8. A Szez6d6sre a magyar jog az iraflyad6. A jelen szez6d6sben nem szabalyozott
k€rd6sekre a Ptk. a Kbt., valamint az e$/6b vonatkoz6 jogszabalyok el6ir6sai
6rvenyesek.

14.9. Felek d jelen szerzodes[ anrak e]olvasasa .s kdz6s enelrrezese ,.. r -irrkin5 ilv-litori akalajukka. rinden bF-1 ff.egeg/Fzor 
" --' ;;;";;;g;;;;;;;;;

kepviseldik ltjan j6v6hagr6iag irj61< a16.

i4.10.Jelen szerzodes 26 (husz)nhat) szernozott o1da1b6l all, 6s 4 (n6$r) egymassal
re{esen azonos eredeti pe]d6]ryban k6szri1t, anelynek minden oldalat a felek
kepvisel6i k6zjegnikkel lattak el, 6s amelyb6i a feleket kettd_kettd p6ldany illeti
meg. A jelen szezddes ehaLrszthatatlan r'szit kepeziK az alebbi melleitetek:

Sze1z6d6s_ mell6klete szednti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovdbba, hog,tudomesul veszi, hogy ennek valbzasa esetdn aff6l haladektalanul kdteles a
Megrendel6t, mint kdlts6gvetesi szervet tejekoztatnl Tudomesul veszi, hogr a
val6UaD. tartalmu nyilatkozat a.lapjdn kdtdtt visszterhes szerzcjd6st Megrendel6
t:lTogdlq y1q rra a szer.zddes teljesit6sdre m6g nem kerillt sor - a szez6ddstcji
era[. Az atlathato szervezet fogalmdt a nemzeli vagyonr6l s6I6 2O!1.6vi CXCVI.
tdrv6ny 3. S (1) bekezd6s 1. b pontja hat6rozza meg.

1 szami mellekllt: AjanLrttdteli felhivas, ajanhtteteli dokumentaci6, InriszaLi
leids (general kiviteli tervdokumentaci6), esetleges kiegeszitd tajekoztatas(ok)

2. sz6mi mell6klet: Velakoz6 nyertes ajdjllata
3. szamri mell6klet: Feleidssdgbiztositasi k6tv6ny Valalkoz6 altal ellenje$zett

masolata
4. szam{r mell6kleti Atlathat6sagi nyilatkozat

Zalaegerszeg, Zalaegerszeg, 20 17. szeptember 06.

;+:;l;,;}ffi[ii:
^ " ',,,, terei. .;i:r!.4i,
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