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BEvEzETÉs, ÁrľĺrÁľos INFoRuÁcl o r

Az ajánlatkérő nevében e\järő szervezaÍnek jelen dolomentáció kiadásáva| az a cé|ja, hogy a
vercenpemlegesség lehető legteljesebb biztosíľásával minden ď1än|atevőnek lehetővé rcgye a
sikeres ajánlanételt. Ezrn céll elérése érdekében a jelen dokumenúció rrregfelelően
csoportosítva,a|<ár ismételve is - tartalmazzaazo|satazadato|<atés ténpket, melyekelősegíthetik
a sikeres Ąän|anérclt.

Jelen dolomentáció az ajánLarkérő äka| az Ąän|artevők részére 2017. december hónap 15.

napján közvetle nül me gktildött Ąän|atéteh fe lhívás a|apján kes zült.

Az aján|aĺtételi felhívásban nem szabá|yozatt kérdéselĺben jelen dokumentáció rendelkezÁsei az
iľányadóak és kötelezőek az Ąán|at összeállíľására és beny(ýásän vonatkozóan; az ajän|atérch
felhívás és az a1än|attéreli dokumentáciő esetleges ellentmondása esetén az aján|attételi felhívás
rende lke zés ei az innyadőa|r-

|ł

cím:'l061 Btldapest, Andrássy út 17. Il. em.9 | teleíon: ł36-'l-796-10-00 | íax: +36-1-796ł0-01
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I. A KoZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRB voNłľrozÓ ÁrľłrÁNos
rovBľBrnĺÉrvyBr És rNr'onnĺÁcI ol ez ł;ÁNlłĺľBvor nÉszÉnE

1.

1'.1'. Aiánlatkétő: a 2. pontban meghatározott szewĺezet, amely azonos a kozbeszezési
eljáräs eredménpként létrejövő szeĺződésben a megrendelővel.

Az Ąánlraüérő és a me grende lő f o galmalĺat äkalában, mnt egyezőket allqlmazzuk

1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (ameĘ aközbeszeruési eljánsban ajánlatot
nyujt be.

L.3. és speciális a
e|1árashoz eli

Ą dolq;men é

A dolĺrmentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújton a'1ánlat a Kbt. 23. $
(1) bekezdés e) pontja szeĺint érvénpelen.

1,.4. Szeződés: aki5zbeszerzési eljáľás n)€nes aján|atevőjeként kihirdeten ajánlattevő és
az aján|arkérő közőtt létrejövő vállalkozási szeruődés.

Az Lján|atkétő:

Zalaegeĺszeg Megyei Jogú Vátos Önkoĺmá rryzat^
cím: 89OO Za|aegerszeg' Kossuth L. u. 17-19.
telefon: +3692/502-t00/228
Íax: +3692/510-177
képviseli: Ba|aiczZohän
kapcsolanartó: Y ásár j\íarianna
e-mail: vasarmarianna@ ph.zalaegerszeg,hu

Az Aiánlatkéľő nevében eliáľó személy:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt
cím: 1061 Budapest, Andrássy{t17.II. em.9.
telefon: +36 L/796-101,6
fax: +361./796-1001,
lĺépviseli: dr. Antal Kadosa Adorján
kapcsolamartó: dr' Balog Tímea
email: b-alpg't-iĺtę'a@BÍ_ayŁąlzjt.hu

A ktizbeszetzési eliáľás tátgya. főbb mennyisége:

lu ajän|atéte li f e lhívás 5. po ntj áb an me ghatáro zottuks ze rint.

2.

5

3.

4.

cíĺn:1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36-1-796_10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
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5. Aiánlattevő feladata:

Nyertes ajänlattevőve| ajänLatkérő väl']alkozÁsi szerződést köt a jelen dolomentációban
meghatározott fe kéte lek s zerint.

Egyebńnt aján|atevő köteles aközbeszerzés úryy!Ńképező épftési beruházást az ajän|atban

bemutatott mennyiség szerint, a vonatkozó jogszabáIyoĘ szabványoĘ mtnkavédelmi és

tűzvédelmi, illewe egŕb előír,ások és minőségi követelmények betartása nrellen
megvalósítani.

Ateljesítés heý: azajánbtételi felhívás 7.ponjábanmeghatärozottakszerint'

A teljesítés haánde1e azajánLatételi felhívás 6' pontjában meghatározottAkszerint.

Tŕibbválto zattl aiźn|at és részai ánlat:7.

Ajánlamevő nem tehet többváltoza ti Ąánlarct.

Ąán|arkérő árgy,l<özbeszrrzési eljánsba n részĄäĺ|atok megtételét nem teszi lehetővé.

8. Az aiánlat költségei

8.1 Az Ąán|at elkészítésével és benyujtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlanevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs jog^ semmilyen, a

dolQrmentációban kifejezenen megadott jogcímen kívĺil eglb - így kiilönosen anyagi
_ igény érvénpsítésére. A kózbeszerzÁ.si eljáns eredményes, vaEY eredménpelen
befejezésétől függetlenüI az a1än|arkérővel és az eljärőval szemben ezen költségekkel
kapcs olatban s e mmilyen követe lés nek nincs h. ly..

8.2 Az a)ánlatkérő hÍejezeĺten nyilatkoz'l', hogy az ď1änLatokelkészítésével kapcsolatosan
sem a nyertes ajän|attevőneĘ sem más ajánlattevőknek semmiféle _ esedeges
jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

8.3 Az aján|atkérő a benyűjtow aján|atokat nem szo|gákatja vissza sem egészben' sem
részeiben, azoLert nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. s (2) bekezdése szerint
l<ezeh.

9. Az aiánlatok kidolpozásának feltételei

9.I }\z ajánlamevőknek az e|1äräs során egy írásos Ąän|atot kell ellrészítenitik a
közbeszeruésekről sző|ő 2OI5. évi C)(LIII. törvén1nek a hirdetmény nélktili
úrgyalásosel1árásravonatkozőelőińsaiva|összhangban.

9.2 Az ajánla1tevőnek nyenesként tőnénő kihirdetése esetén nincs lehetősége Ąän|ata,
vay a ;elen dolĺrmentaciő bármely _ alĺárcsak rész _ kérdésének megvähoztatÁsán
sem.

ls
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10. Az aiánlatok benyúitásának hatáľideie és címe:

10.1 }u Ąánlat benyujasának haúrideje:

Az ajánlattételi felhívás 17. pontia szeľint

10.2 Az Ąän|a*érő az Ąán|atot alĺkor tekinti hatandőre bery'rijtonnaĘ ha az aján|awérc|i
felhívás 17. pongában megjelölt hatáidőre a megadott címre beérkezett.

Az Ąán|at benyujús ának címe :

'iä'""H*i'*ää::'ff 
i;:iť:Í1

10.3 Az Ąän|at benyujúsának formai kellékei:

Az aján|atokat írásban, 1 eredeti példányban zÁn csomagolásban kell benyujtani az
aján|aĺtérch hatándő |ejänÄig. A cégszerűen a|áín Ąán|atot, teljes terjedelmében
írásvéden (nem szerkeszthetó) formátumban egy elekronilos adathordozón (CD
vagyDVD) _ a papir a|apű pé|dányolĺat tarÍa'knaző zán csomaeolásban elhelyezve -
is csatolni szülséges. A csomago|áson az

,rZ a|aegetsz e g M egyei Jogú Váľo s O nkoĺmán y z 
^ta

,^,u,Jť::lŤľ,:",:jř".'"',ä:ĺ:ŕľ;ł:j'*ľ:*ľň"ä#:;1'ľ#:tben,,,
illetve

,,IYem bontható fel az aiĺnkttetelĺ határidő lejárta e!őtt,
megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlat formai követelményeire az aläbbi előírásokat lĺell alkalmazni:

- Az qäy|^: eredeti pé|dänyťn zslnő.rnl,.|apozhatőan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajänlat első vagy hfuső |ap1ähoz rögziteni, a matncát le kell
bĘ|yegezni, vaw az ajän|atevő részérő| erre jogosultnak a|á kell ími' úgy hogy a
bé|yegző, illetőle g az a|áiräs le galább egy része a matncán le gpn;

- 
^z 

ajän|at oldalsámozása eggyelkezdődjön és oldalanlĺent növelĺedjen. Elegendő
a szöveget, vaiY szÁmo|<at, vag r Ę!n., tanalmaző oldalakat szÁmozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
szÁmozni. Az aján\atkerő az emől kismértélĺben ehérő szÁmońst (pl. egyes
oldalaknál a /Ą /B o|da|szÁm) is elfogaĄa,ha a taĺta|omjeg7zé|<ben_^z egye'
iratok helye egfnelműen azonos tható és az iratokheftre a77-72. $ alkalrnaźása

hivatkozni. Az Ąän|a&érő a kismértélĺben hiányos
ez az ď1än|atban való Ąékoződása, illewe az Ąán|atn
sztilséges;

Az ajän|atnak az e|ején tartalomjegwéh"t kell tanalrnaznia, me|y alap1án az
ajän|arbanszereplődokumentumokoldalsáma|apjänmegtalálhatóaĘ

- A bennljtott ajánlati példanyok közöni eltérés esetén az eredeti _ paplr alapú _
pé|däiyŁ ńisadő; '

- Az Ąänlatban lévő, minde n _ az ajäĺlaĺtevő vagy alvállalkoző, vagrr az allĺalrnasság

7
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Ęazo|äsában részt vevő más szerĺezet äka|készitew - nyila*ozAtot a végén a|ä

kell ímia az adott gazdá|kodő szeĺĺezrtnél erre jogosult(ak)nak vagy oĘn
személyneĘ vagy szeméĘknek aki(k) effe a jogosult személy(ek)től írásos

felha.a.lmazast kaptaĘ
- 

^z 
aján|at minden oĘn oldalát, amelpn _ az ajän|at beadása előn _ móclosítást

hajtottak végre, az adow dolĺlmentumot a|álrő személynek vagy sznméĘknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlarban felolvasóĘot kell elhelyezni, ame|y tanz|mazza a Kbt. 68. s (4)

bekezdése szerinti összes adatot.

Az aiánlatok bontása

1'1'.1' Az Ąän|atok bontására az ajän|atételi hataridő |ejänakor kerül sor. Az ajánlatok
bonúsánála Kbt' 68. s (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

1,1,'2 Az aján|atok bontásakor a Kbt. 68. s (4) bekezdésében meghaľározott kötelező
adatok ke rülnek a fe lo lvas ó lapról is me netés re.

1,L.3 Az aján|atok formai és tartalmi érvényességének további vixgálatára az énékelési
időszalĺban kerül sor.

Í1'.4 Azaján|atokbontásánakheĘ és ideje:

Az aián|attételi felhívás 17. és L8. pontia szeĺint

Az aihnl'at visszavoná sa. aiánlati kötötts éo

11.

8

Iz.L Az ajän|attevő ajän|atÄt az ajän|atérc|ihaándő |ejänáigvonhatja vissza.

I2.2 Az ajän|ati kötönség időtartama: A végső Ąän|at megúte|éól, illewe arrnak
me gtéte lé re nyiwa ä11ő hatAndő lejánfuől számhoĺt 60 nap.

Felhívjuk az Ąán|attevő figplÍnét arÍa, hogy megajän|äsajlgt a 60 napos ajánlati
kötöffség és az ezze|kapcsolatos Kbt-ben rogzitett előírásokra tekintemel teýk meg.

Az aián|atokkal kaocs olatos oontosítás ok

Az Ąán|atok elbírálasa során az ajäĺ|atkérő, illewe a képviseletében eljáró megbízott írásban
és a többi ajän|awevő egidejűL értesítése mellett, hattńdő megadäsával felvilágosíľást lĺérhet
az ajánlatban a|älhatő, nem eýĺtelrnű kijelentéselq nyiatkozatoĘ igazolások tartalmának
wztazásaérdekében a Kbt. 71-72. $ rendelkezéseinek megfelelően.

Az aiánlatok éľtékelése

AzĄänlattételif elhívás12.pomjäbanmeghatározoLukszerint.

13.

14.

cínl: 1061 Btldapest, Andrássy út']7. ll. em 9. I telefon: +36-1-796-10-00 | ĺax: +36-1-796-'10-01
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15. A közbeszeľzési eljáľás nyelve

15J A k<jzbeszeruÁsi e|1áräs nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajänlatot mag)ar
n1elven kell beadni, az e\áras során mindennemĹr levelezés és szóbeli kapcsolamartás
Írag)ar nyelven tönénik

15.2 Amennyiben bármeĘ az aján|athoz csatolt okirat, igazo|äs, nýlarkozat nem Ínag)łar
nyelven kerül kiállításn, űgy azt az Ąánlattevő m^gyar nplvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. s e) bekezdése a|apján ajän|atkérő a nem magYdr nyelven
benyijtott dolĺumentumok ajánlanevő ákali felelős fordítÄsh is elfogadja. A fordftás
tartalmának heĘsségéé ĺt az Ąánlatevő felel.

feltételek

1'6.1' Az a1án|arkérő és a nyenes aján|auevő között a szeződés az Ąán|attételi felhívás, az
aján|atétell dolomentáció és a nyertesként kihirdetett ajän|at feltételei szennt, az
e zekbe n me gfo galmazott tartalommal j ön létre.

II. Az AJ+NI-AT, ILLETVĘ Az ÉnrÉrElÉsl SZEMPoNTOK TARTALMA,
szERZoDÉ sľ n I zr o S ÍT Ó M ELLÉ KK,Öĺ BI-BzE.TT S É GE K

Általános megiegyzések

L.Í. Az aján|arkérő felhívja az ajánlarcvők figplĺnét, hogy a dolumentációban
megfogalmazottak az éphési benhäzás alapfeltételeit, kcivetelményeit hatÄrozzák
meg.

1,.2. Az aiän|auevő nem ajänlh* meg oĘn pénzugý konstrukciót, amelyik a|<adá|yozza
az ajänlatkérőt a pénzfoĺrások jogszabá|yok szerinti Íelhaszná|äsában, így kiilönösen a
benházÁs jogsabá|yolĺbanelőírtpénzugý|ezáńsában.

1'.3 . Az ajän|atkérő felhivja az Ąänlatevők figyelmét, hogy vállalásaikat, eĘondolása illcrt az
előre meghirdetett énékelési rendszer szempontjain belüli énékeléshez sztilséges
részletességgel fejtsék ki.

Aiánlatok éľtékelése

Az aján|ati ár kialakíúsa soľán a kiadott dokumentáció műszaki tanalmánakismerete mellet
az a|äbbia|gtis figplembe kell venni.

Az ajánlatkérő csak szerződésszerű teljesítést fogad el.

2.1 Áĺtepzes

ľę. aiźln|atban szereplő áraknak fix ámak kell lennie, vagy's az ajánlattevők semmilyen
formában és semmĄ'enhivatkozÁssal semtehetnekvákoző irattatalĺnaző Ąánlawt.

A nenó áĺzl|gt 
"sy 

Ls! męgadni hogy azok taĺtalmazzanak minden járulékos költséget,
fü3getleniil azok f ormájáw| és f olńsfuől, pl. kiilönbö ző díjakés illetékek

cínl: 1061 Budapest, Andrássy út 17' lt' em. 9. I teleíon: +36-1_796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
illfo@provitalzń.hu I www.pľovitalzrt lru
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Az Ąán|ati ámakaĺalmaznia lĺe ll a teljesítés időtaluma alani äĺĺähozäsbő| eredő koclázarct
és hasznot is.

Az ajánlattevők csak ÍÍ:rrgyar forintban (FrUĐ tehetnek Ąán|atot és a szeruódéskötés
pénzneme is csak ez|ehet.

Az Ąän|ati ámak tana|maznia kell mindazokat a költségeket, ameĘk az aján|at áryýnak
eredményfelelős megvalósításához, az Ąán|ati feltételelĺben rögzfteľ' feltételek betanásához
szĹilségesek

Az Ąän|at csak banki árutalásos fizetési módot tana|mazhat, minden egŕb fizetési mód
e lfo gadhata tLan az Ąán|arkérő számára.

Az ajän|atok kidolgoásakor vegyék figplembe, hogy az Ąänlati ámak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magäba kell foglalni minden aján|atevőikifizeŕsi igénv.

2.2 Fizetésifeltételek

Az ajän|atérc|i felhívás 9. pontjában és a dokumentáció VI. fejezrét képező
szerződéstervezetben foglaltaknak me gfelelően.

3. Szeĺződést biztosító mellékktitelczettségek

Az ajánl'auércIi felhívás 8. pontjában és a dolomentäciő VI.
szerződésrclvezetben foglaltak szerint.

III. I|Z AJÁNLAT KIDoLGozÁsÁNĺx FELTÉT ELEI

t. Ajánlaĺtevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékleét képező tartalomjegyzé|óen
meghatÁrozoĺt igazolásoĘ nyilatkozatoĘ eĐéb dolĺrmentumok csatolásával kell
benyujtaniuk

2. Aján|aĺtevőnek a Kbt. 66. s (6) bekezdése a|ap1án az aján|atban meg kell jelölnie

a) a közbeszenésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az aján|aĹtevő
alv á|lalkozőt kíván igénńe verrni,

b) az ezen részek tekintetében igénńe venni kívánt és az ajáĺlatbenyrijtásakor már ismert
alvälLalkozőkil. (A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!)

3. Az Ąän|atnak tanalmaznia kell Ąánhtevőnek _ eredeti példányb^n _ a Kbt. 66. $ (2)

belezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezen n/iatkozatÄt az ajän|adérch felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kén ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az aján|arban toväbbä az ajän|atevőnek a Kbt. 66. s (4) bekezdése a|apján
n1ilatkoznia, kell arľól, hogy a kis- és kö#pvállalkozaso|<rő|, fejlődéstik támogatÁsárő| sző|ő
töw ény szerint milľo-, kis - vagy kö zépv ä||alkozisĺak minő s iil- e.

4. AjánlattevőneĘ aMlla|koĄźĺnaĘ és adon esetben az allsalmasság igazo|äsában részt vevő
más sz.enĺezetnek az a|ĺbbi cégokmáry.okat kell az ajäĺ'iathoz csatolni:

I'o

fejezet& képező

cím: 1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36-'l-796-'l0-00 | íax: +36-'l-796-10-0'l

info@provitalzrt.hu I www provitalzrt.hu
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- fglľamatban lévő vákozlsbejegYesi e|járäs esetében a cégblrősághoz benyújtotc
vähozásbejegyzesi lĺérelmet és az annak érkezésérő| a cégbIrőság áhal megktiĺdott
igazolästis, amennyiben il1ren e|järás nincs foĘmatban)azarrőlszőÍő nyilatkoátot,

- az ajän|atot a|áirők a|áirási clmpé|dänyir, vaBY a 2006. évi V. tcirvény 9. s (1) bekezdés
s ze rinti aláins - mnt$h,

- a cégkir'onatban nem szerePlő kcjtelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személyő| szärm?ző, az Ąán|at a ĺírusäľa vonatkozó (a meghářaLnaző 

-és 
a

me ghatalm azott aláíńsát is tarta lmazó) írás o s me ghatalmaás t.

Kózös aiánlattéte|:

Tcibb ajánlattevő közösen is tehet Ąán|atot (közös aján|awéte|). Közös ajän|aĺtéte| esetén
lomentációt. A közös aiánlanevők
közös ĄánLanevők.r.rráb.., e|jámi
esítése (kapcsolananás) a megjelölt

Y ,sy ďyán|attevő. Ąán|atát egpdüli Ąán|attevőként nyujtja be, az aján|at benyujľását
követően közös Ąán|attéteke már nem kerülhet sor. FIa több ajánlanevő közösen tesz
ajánlatot, a közös aján|artérc|ben résztvevő án|at
benyujtását követően nem módosírható. ében

Kcjzös aján|atéte| eseŕn csatolni kell a közös aján|anevők álta| cégszerűen
Ąän|anevőimegállapodást,amelytarÍa|mazzaaza|ábbialat:

a közös Ajánlatevők nevét
azon a'1án7anevőt, aki a közös Ąán|aĺtevő|<et az e|járás sorunkjzárőlagosan képviseli,
illető le g a közös ajän|aĺtev őknevé ben hatálps j o gnyilatko zatot tehet;
az aján|at a|áirása mó dj ának is me rteŕ s ét;
a szerződéses árból való részesedésfü ménékét valamint ktilön-kĹilön a közös
aián|attevők azon bankszÁmLaszÁmait, ahova az elismen teljesítést követően a
kifizetés megtörténhet;

Ľl1T.'-lo közös Ąán|attevői tag nyilatkozatät arrő|, hogy e$retemleges felelősséget
vállalnak a közbeszenési e|járás eredményeként_ mégköte''đó szerzőěés
szeĺződésszerű teljesítéséhez szi.ilséges munkak megvalósításáért;
az- aján|at lenyujtásának nap1än érĺényes és haúlps, és hata|ya, rcljesítése,
al1a,lmazha9slga.vag,J végrehajthatosága nem függ felfüggesztő (hatźiyba léptető),
illewe bontó feltételtal.

Szakmai aiánlatz

Az Ąáilaytételi felhívás "12. Az Ąán|atok elbin|äsának szempontja" c. ponýában foglaltak
szerint lA szeződés teljesítésében részwevő szakemberek szakmai tapasztařatänak
bemutatása).

aláín közös

cĺln:'l061 Btlda|)est, Andrássy út 17' ll. em. 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
ilrío@provitalzń.lrLl I www.provitalzrt.hu
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Iv. TovÁBBI INFoRnĺÁcIÓr

Azadôzasru,akł3rĺyezewédelemre, a munkavállalókvédelmére és a munlęfeltételelĺre vonatkozó
kötelezettségelľőlaján|aĺtevőájékoztatźstkaphataza|ábbicímeken:

ÁNTsz: IO97 Budapest, G1áli śt2-6.,levélcím: t437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax:
06-1'-476-1390, zö|d szÁtrľ 06-80-204-264, a regionális és kistérségi intézetek
elérhetőségea.$&w-ą_nts-z-,hJintemet-címenta|älhatő

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u.17-23. tel.: 06-1-30t-2900, fax o6-1-301-2903,z,ó|dszám:
06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitánpágok elérheósége a w\ÄĄÄ!nblh.h-t"r
inte rnet- címe n a|á|hatő

NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. tel.: 06-1'-428-5100, fax: 06-1'-428-5382, kék szám: 06-
40-42-42-42, a területileg illetékes regionális igazgatőságok elérhetősége a
Yew.l.-1.a.-V ..ggv. h u inte met- c ímen ta|ä|hato

oKTVF: 1016 Budapest, Mésáros u. 58/a. te|.: 06-I-224-9100, fax: 06-L-224-9262, a terüledeg
illetékes felügyelőségek elérhetősége a ľ-ww--Q-ĺsza€'Qgzolcl_hil_t-o-sąg',so*_v-,hu internet-
címen aláLhatő

NMH: L024Budapest. IV1argit krt. 85., levélcím: 1399 Bp.62.Pf .639,tell:06-I-346-9400, fax:
06-I-346-9417, zö|d szÁm: 06-80-204-292, a teĺű|eti kirendeltségek elérhetősége a

-Ymrylammf'-.g-a*-V*huinternet-címenmlálható

A Kbt. Z3. s (5) bekezdése a|ap1än ajän|arkérő előíĄa, hogs, az ď'ýnlattevő újékoződjon az
adőzásra, a ki3myezewédelemre, a munlĺavállalók védelmére és a munlĺafeltételelĺľe vonatkozó
oĘn kötelezeüséBel<ről, amelyeknek a teljesítés helpn és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.

1,,

cĺnr: 106'l BtlClapest, Andrássy út 17 ll em. 9. I teleíon: +f6 1 796-10 00 | íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzlt hu I WWw.provitalzrt hU
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AJÁNLAT RÉSzEI (KoTELEzcĺBN ľpłołNoÓ lcłzorÁsor,

I{YILAT KoZAT o K Jncvz Éxn;

oldalsám
1.

2.

3.

Felolvasólap
Ajánlanételi nyilatkozat a Kbt. 66. s (2) bekezdése a|apján
Tartalomjegpék (oldalsámokkal elláwa)
IgazolásoĘ dokumentumok
Közös Ąänlaĺtérc| esetén közös ajánlaaevők jelen közbeszeęési e\árusn
tekintettela|ánhatÁ|yos(konzorciáhs)sznruődése(opdoruiliĄ
Ajánlattevőný|atkozataakizárookoktekintetében
A Kbt. 67. s (4) bekezdése szerinti ny|atkozat
A Kbt. 66. s (4) bekezdése szerinti ný|atkozat
Nyilatkozat a Kbt' 62. s (0 bekezdésének kb) pontja tekinteŕben
Nyilatkozat a Kbt. 66. s (6) bekezdése a|ap1än

Az ajän|atot aláírő valamennyi szemé|y érvénps a|áirási címpéldánya, vagy a

2006. éviV. tcirvény9. $ (1) bekezdés szerintialáíľási-mintája
A cégkivonatban nem szerep|ő kötelezeĺségvállaló(k) esetében a
cégjeg1zésre jogosult szrméIyől szÄrmaző, az aján|at a|áírására vonatkozó (a
meghata|maző és a meghataknazoĺt a|äírásh is tana|maző) írásos
meghatalmaás

Egyéb igazolások, dokumentumok

TELJE S AJÁNLAT ELE KTRONIKUS ADATFIORDOZÓN
Nyilatkozat elekronilos adathordo zőan ben1ujtot Ąän|at tekintetében
Nf latko zat v ähozÁsb ejegyzési e|járás ről
ł'razott" kölmégvetés

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ĺt.

, 12.
| 13.
; 14.
; 15.

Aján|atl<erő felhívja ajän|attevők figyelmét, hogy a Kbt. 57.$ (1) belĺezdés b) pontja a|apján a
dokumentációban megadott nyilatkozatminták ajánlott mintáh melyek eljárási segédletet
képeznek
'ĺĺjän|attevők errnek megfelelően nem kötelesek a dokume ntäciő mellékletét képező nyilatkozat és
igazo|ás minták Í elhasznä|äsán .
A nyilatkozatok illewe igazolások megfelelő tartalmú megadása Ąán|awevő felelőssége.

I'o

cíĺn:1061 Bucla1lest, Andrássy út 17. ll. em 9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzlt'htl I www provitalzrt.hU
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ĺ. s3ĺinĺi nellékleĺ

Felolvasó lap

a

feilesztésének építési munkáinak ellátása tekintetében''

tátgyil kłjzbeszetzési eliáĺás von^tkozźLsában

Ajánlattevő nevel:

Ąán|atevő székheĘ:

Képviselő személy neve:

Aján|attev ő te le f o ns záma :

Ajánlanevő faxszáma:

Aján|attev ő e- mail címe :

Ajänlattevő a szerződés teljesítését az a|äbbi szerint vá||a|jaz

Ke|t: Hefu, éu/ bĺinap/ rup

] .ro'or, Ajánlĺnevők esetén vďamennyi, a konzorciumb an részt vevő Ajánlatevő nevének és szekhe$nek
feltiintetése sztilséges a konzorcium neve mellett.

círn:'l061 Buclapest, Andrássy út 17. ll. em 9. I teleíon: +36_1-796-10-00 | íax: +36-1-796-1o-0'l
irrfo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszerű a|áíns
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2. łryinil ľľe//ćkleĺ

A Kbt. 66. S (2) bekezdése szerinti nyilatkozatz

a

feilesztésének építési mtrnkáinak ellátása tekintetében''

tátgyű kozbązetzési eljáľás von^tkoz^sában

Alulírott

dolilmentációban foglalt valamennyi formai és tanalmi követelmény, utasítás, kikotés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

^z alábbi nyilatkoz^tot tessztik:

1,. ElfogadjuĘ hogy amennyiben oĘn kitételt tenünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajänlranérclli felhívással, vaąy a kapcsolódó dokumentációval illetve azok bárme\y a áryr7aLást
követően kialakult feltételével, akkor az aján|atunk érvényrclen.

2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink a\]<a|mazÁsfuőI, és elfogadjuk az Ąán|attércE
dokumentációban Iévő szerződés-tervezetet úryya|äsok alkalmával véglegesítew szerződéses
feltételeiket a szerződéskötés aĘául.

3. Az Ąän|at benyujľásával kijelentji.Ę hogy amennyiben nyenes ď'1än|attevőnek nyilvánítanak
berrntinket, akkor a szeruődést megkötjüĘ és a szenődést teljesítji.ik az Ąán|atéte|i
felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajánlattnlüan lefeketenek szerint.

4. Tudatában vagyunk annaĘ hogy közös Ąán|at esetén a közösen Ąän|atot tevők személye
nem változhat sem a közbeszr'nési e|járäs' sem az arľn.k a|apjän megkötött szerződés
teljesítése soľán. Annak is tudatában vagyunĘ hogy a közös aján|attevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbesznruési eljárás, mnd az annak eredményeként megkötcitt szerződés
teljesítése során.

Kelt HeĄ, éu / hónap / nap

(kĺpuisehl; jogkö'ý ĺihĺhłs rľegleueiĺsĄ az Ąänlauéceli felhívásban és a kapcsolódó

I'u

2 Közos ajanlanétel esetén ezt a nyilatkozatot valamerrnyi ajáĺianevő azonos tanalommal köteles aláími.

cím:1061 Btldapest, Andrássy út17. ll. em.9. I telefon: +36l-796-10_00 | íax: +36-'l-796-10-01
ilrío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hU

cégszerű a|áíräs
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3. sýľłllł nelléklet

A kizáĺó okokľa vonatkozó nyilatkozat3

a

feilesztésének éoítési munkáinak e||átása tekintetélren''

tátgyil kozbeszetzési el|árás voflLtkozáIs ában

Alulíron '., mint a .. .. ' Ąán|attevő (szél'hely )
az a)än|auételi felhívásban és a lĺapcsolódó

dolumenúci almi követelrnény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos

az a|ábbi nyilatkozatot tessziik:

Nem állnak fenn veliink szemben akozbeszeréselĺról sző|ő zols. évi OÜIII. törvényben 62. $
(1) bekezdésében foglalt klzárő okok

Ke|t: l7e/1l, ĺu/ bónap/ nap

cégszerő a|áirás

3 Köztis ajánlanétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajĺĺiaĺtevő saját maga tekintetében köteles ďáími.

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9' I teleíon: +36-1-796-10_00 | Íax: +36-1-796-10-01
inío@provit.rlzlt'htl I www.provitalzrt.lru
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4. siĺźmĺi rľlellikleĺ

szeľinti nyilatkozata

a

feiles ztésén ek énítés i ĺn l lnká in a k ellĄt Ąs e teki n f etéhen''

Alulíron
(*ĺpľiseletĺ jogkör/ĺiĺulus rnegneaeyésĄ az Ąán|auételi felhívásban és a kapcsolódó

dolumentációban foglalt valamennyi formai és tanalmi kcivetelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos ánekintése után

az a|ábbi nyilatkozatot tessziik:

KijelentjiĘ hogy a szerződés teljesítéséhe z nem veszünk igénńe a közbeszreĺzésekről sző|ó zols .

évi O(I-III. törvény 62. s (1) bekezdésében meghatározon kizÄrő okok hatáĘ alá eső
aJvá||alkozőt, valamint az alkalmasságunk igazo|ásáru igén1óeven más szervezet nem tanoz|k a
közbeszrrzésekről szo|ő 2o1s. évi O(I-III. törvény62. s (1) bekezdésében meghatározoü.kjzÄrő
okokhatáĘ alá.

Kelt: l_łeĄ, éu/ htínap/ nap

tátgyű kozbeszetzési eljáľás v ofiatkozás ában

I 't

o Kö'ö' ajálianércIesetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláími'

cégszerő a|áiräs

cínl: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em' 9 | teleíon: +36 ĺ-796_10 00 | íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provit.rIzrt.htl I www.provitalzrt hu
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5. łýruú nlelléklel

A Kbt. 66. S (4) bekezdése szeĺinti nyilatkozat 5

a

tát gyíl kőzb es z etzé s i e li áĺá s v oflatkoz ás áb an

Alulíron .... . ' ajánlattevő (székhely )

dolomentáci "":ffi'ff*T;"ľu'j;Hĺi?::'#.,Lt'ff':ffleíńs gondos

az aIábbi nyilatkozatot tesszük:

a) ne.mtaÍÍozik a kis- és középvállalkoásolĺľól, fejlódésükamogatäsáról szóló törvény hatá|ya
alá.6

b) a kis- ' és középvállalkozásokól, fejlődéstik úmogatásárő| sző|ő törvény szednt
mil'ĺrovállalkozásnak/kisvállalkozÁsnak/közÁpvä||a\kozásnaĘminősül.

Kelt:

5 Közĺis ajánlanétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ąánlanevő saját maga tekintetében kóteles aláírni.
6 Meďelelő dźhűz2ĺrdő!
7 Megfelelő aláh:,lrzAÍLdó!

cégszerű' a|äíns

cínl:1061 Budapest, Andrássy Út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36-1_796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt hu I www.pĺovitalzrt.lru
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A Kbt. 62. S (1) bekezdés kb) pontia szeľinti nyilatkozat8

a

táłtgyű közb esz etzé s i e lj á ľás vonatkoz ás áb an

Alulíron
(*ĺpulłeletĺ jrykör/tiĺull,lł nagneui,isĄ az Ąán|atételi felhívásban és a kapcsolódó

dolsrmentációban foglalt valamennyi formaiés tanalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos ánekintése után

az alábbi nyila tkoz atot tesszük:

A közbeszerzési eljánsokban az al]ęImasság és a kŁárő okok igazolásánaĘ valamint a

közbeszeruési műszaki leírás meghatározásáĺak módjáról 321'/2015. (X. 30) Korm. rendelet 8. $
i) pontjának Ę aĘontjäbarť / 10. S g) pontjának gb) aĘontjában'o foglalt e|őińsaiľa va|6

tekintetel

kiielentjük,

1. hogyTársaságunk oĘn tánaságnakminősül, ameĘt szabá|yozotttőzsdén jegyeznek

,rgy"

2. ho gy T ársas á gunk o Ęn tán as ägnak minő s ül, me Ęt ne m jegyezne k s zab ályo zott tőzs déĺ.

3. Tekintenel arra, hogy társaságunk oĘn társaságnak minósül, meĘt nem jegyeznek

szabä|yozoĺt tőzsdén, nyilatkozunĘ hogy a pénzmosás és a terrorizmus ÍnanszirozÁsa
mege|őzéséről és mega|<adälyozÁsärólszőIő 2007. évíOooffI. törvény3. $ ľa-rd) pontja szeĺint

...., mint a..... (székhely ..) ajánlattevő

6. łiĺÍnli nellĺiklet

Iro

8 5ď,1átmagate\ĺnrctében köteles aláími.
9

1ó
I

cínl: 1061 Btldapest, Andrássy út 17 ll. em. 9. I teleíon: +36-1_796-10-00 | Íax: +36-1'796-10-01

iníoCDprovitaIzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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{:fin9lt 1é.1yleges tulaidonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonosl' nevét és
álLandő lakóhelpt az a|ábbial<ban mutatjuk be']:

Név:
Áilandó lakhely

Név:
łllandó lakheĘ

t ogy't

4. hogy Tánaságunk oĘn tánas ágnak minősül, meĘt nem jegyeznek szabáýo zott tőzsdén és
nem rendellĺezik a . pénzmosás és a terrorizmus fnánszírozása mege|őzésérőI és

ryegakadályoz.ásárő| sző|ő zooĺ. évi OooCVI. tcirvény l. S ..)-.ď pontja řerint definiált
tényleges tulajdonossal.'5

Kelt:

12đ , ,llerÍneszetes szemely
eges tulajdonosok sámának megfelelően módosítandó
-es pontban, valamint a 2-es és 3-as pontban foglaltak nem alkalmazandóalE úgya 4-es pont

ánlatkérő täjékonať,1a az ajánlatevőket, hogy a
zÁsérő| és megakadälyozźsáről szóló zool. évi

osnakmlnős;jl
jogi szeméýiséggel nem rendellĺe za szrrvez.etben

8:2. $ (a)

legalább

köz<is s é gi j o gi szab ilyozÁs s a! v agy azzak Äľ;ffi
követelmények vonatkoznĄ
jogi szeméýiséggel nem rendelkező sz.e.nezetben -

ár oző bef olytss al re nde lke ziĘ
ly ügyleti megbluást vé grehajtanĄ

sziualéklnak a kedvezményezfĹtjq ha a leendő

működtetĘ ha a kedvezmén1rzetteket még nem

befoĘíst gyakorol az alapitv aĺry vąyonának
letében e\ar,rcvábbá

szsméIy hianýban a jogi szrmély vagy )ogi
elaje

cégszerű aláirás

círn: 1061 Btlda|)est, Andrássy út 17. ll. em 9' I teleÍon: +36_1-796-10-00 | Í.rx; +36-1-796-10-01
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7. siĺirril ľnelláklet

A Kbt. 66. S (6) bekezdése szeĺinti nyilatkozat'6

a

feil esztés én ek énítés i ĺn l lĺr ká iĺr a k ellĄt Ąs a teki ntetélren''

Alulíron

dolĺrmentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
leírás gondos ánekintése után

(napuseletĺ jogkiir/tiĺuhłs negneueyésĄ az Ąán|atételi felhívásban és a

^z ^lábbi nyilatkozatot tessziik:

1'. Nyilatkozunk a közbeszerzéselĺről sző|ő zoĺs. évi O(LIII. törvény 66. s (6) bekezdés a)

pontja a|apján, hory a közbeszezés úryýnak az a|ábbialĺban meghatarozott részeivel
összefüggésben alvállalko zőva| szerz.ődést kötünlc

tátgyil közbesz eľz ési eli átás vonatkozás áb an

., mint a ''... ajän|awevő (szét'hely

22

Nyilatkozunk a közbeszerzése|<rő| sző|ő zots. évi O0-III. törvény 66. s (6) bekezdés b)
pontja a|apjän, hogy a szerződés teljesítéséhez az aján|at benyujtásakor már ismert alábbi
a|vállalkozó(Ęt kívánjuk igénybe venni' felti'intewe az a|vällalkozó(k) mellettakozbeszerués
áry;ánakazon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkoző közreműködilc

lĺapcsolódó
és műszaki

Kelt: HeĄ, éu / bónap / nap

16 Közös ajĺ,nlattéteLesetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlanevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
t t M,ľtk"tt *.Vfeladatok

cínl: 1061 Bu<lapest, Andrássy út 17. Il em. 9. I telefon: t36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provit.rlzń.hu I www'provitalzrt hu

cégszerő a|álrás
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Alulíron .... .. aján|atevő (székhely )
az ajänlaĺtételi felhívásban és a kapcsolódó

dokumentáci nalmi követelmény, utasítás, kikötés éJműszaki
leírás gondos

CD vagy DvD mellékletĺe vonatkozó nyilatkozat

a

feilesztésének építési munkáinak el|átása tekintetében''

táľ gy ű közb eszetzé s i eli áľás v onatkozás ában, hogy

az aján|atu.n elekronil$s adathordozőn a|ä|haó 'llásvéden (nem szerkeszthető)
formátumú ljes ménél'üen megeg}rezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeĺi
megjelölésű val.

Ke|t: Hell, éu/ hónap/nap

nyilatkozoÍln

8. sýnil rnellékleĺ

cégszerű aláins

cĺnl: 1061 Btldapest, Andľássy út 17. ll. em 9. I teleíon: +36_1_796_í0-00 | íax: +36-1 796-10-01
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Nyilatkoz a t váitozásjegyzési e|iátás tekintetében

a

-^YĄllalkozÁsi sz'ety'ííĺlés a hntfai Erĺĺőđv-Hlivös-kłstélv_ ĺnint zaľánrloksy'ÁllÁs
fei lesztésén ek énítés i ĺn l l ĺr ká i ĺr a k ellĄtÁ s e teki ntetélren''

dolrumentációban foglalt valamennyi formaiés tanalmi követelmény, utasítás' kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

nyilatkozoÍn

ho gy ve liink s ze mb e n ninc s e n f o Ęmatb a n v ákozäsb ejegyzési e lj árás.' 8

táľ. gy ű kőzb es z etzé s i e lj á ľá s v o flatko z 
^s 

áb an.

(kĺpľi:eleĺĺ jogkör/ fiutas rua3nel,a7éłĄ az ajän|atételi felhívásban és a kapcsolódó

9. siáľnń'nellćk/el

lro

Ke|t: HeĄ, ću / hlí nap / nap

18 Amennlben ajánlattevĺível szemben vagy köz<is ajánlanétel esetén bármely ajánlattevővel szemben váltoábejegyzÁsí e\1árls van fol).łmatban a
jelen nyilatkozat helpn csatoland& az Ąáĺlattevő(k) vonatkozásában a cégbírósághoz benyújton vähozisbejegyztsi lĺérelem és az annak
érkezéséről a cégbíroság rĺltď megkiildön igazolás.

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt hu I www provitalzrt.lru

cégszerű a|áíns
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ĺ (). .ĺ'1i lll li ľtlc/hí k/a /

L szeĺződés teljcsítésében ĺószwevő szakcmbeľek szakmai tapasztalatának bcmtltzrtása

Alulírom .., mint a '.... ajánlattevő (székhely )
...:...'....:... (kĺpl,i.raleĺi jogkör/liĺłlll'ĺ nt:qllĺll,c7[.,Ą az Ąán|atételi felhívásban és a krpcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény' utasítás, kikötés éí rnĹíszaki
leíńs gonclos áttekintése után

nyilatkozo1ĺ|
a

feilesztćsénck énítési mllnkáiĺrak ellÁtÁsa tckiĺrfeféhen''

tátgyű kőzb eszctzé s i elj árás vonatkoz ás itb an, hogy

az Ąán|attételi felhívás 12. ponjában meghatározott 2. énékelési részszempont Vonatkozásäban
az a|ábbl s zakembe reket kívánjuk bemutatni:

Szakembeľ neve

Szakeńber vćgzcttsége,
iogostllts á gának ellenőľzéséte

sz olgá'ltató nyi lván tartás
elérhetőségének ú tvonala

Ke|t: 11 e/y, ću / hĺí łlap / ru|

19 A2, értékelési szempont bemutatása az alábbiak szerint töľténien:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megneve#se, képzettségĹiĘ szakmai tapasztalatuk ismertetése
cé gs z e rűe n aláirt ny ilatko z at fo rm áti áb an s zĹils é ges cs atolni
- az adott szakemberek szakmai tapasztalatának ismertetése a szakembere k saját kezííleg aláirt szakmai

tapasztalat. idejét legalább naptáń év,' hónap
e a .1ogosultságának e]]enőrz.é'sére szolgáltató

üntetni),
csatolni kell a szakember iltal saját kezűleg aláít ĺendelkezéste állási nyilatkozatát.

Szakmai
t^pasztáĺat

(hónap)

A votratkozó
iĺatok az ajáĺnLaĺ
alőůlbí olđalain
találhatóaklg ;

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36{_796{0-00 | íax: +36{_796{0-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt'hu
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ĺ l. titiľllĺi luc/lćklal

Szakmai onélettajzzo
(ľĺlNrł)

a

feilesztćsének ćpítési munkáinak ellátása tckintetében''

tá rgyír közb cs z etzé s i e l j á ĺ ás v o natkoz ás áb aĺr

Nćv:

SzĹilctćsi idő:

Allampolgátság:

Mcttől meddig (év)

SZEMELYES ADATOK

ISKOLAI VEGZETTSEG, EGYEB TANULMAIVYOK
(Kezdie a leqfrissebbel, és ugy haladjon az időben visszafelé!)

lru

Mettől meddig (év)

Iĺrtézmény mcgrrcvezés e

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK .,

(Kezdie az akuálissal, és úsy haladion az iđőbénÝisszďelé!)

Koľábbi pro jektek ismertetése,
időpontjai' mettől meddig (év / hő)z|

SEBB KORABBI M

Munkahely

Végzcttsće ćs szakiĺány

20 Kérjük ez után az oldal után csatolja a szalĺe mberek képzettségét igaza|ő dokumentumokat, illewe a jogosultságok

igazolását (egpzerű másolatban).
21 A szakmai tapasztalat vonatkozasáb an, az ídőben paľhuzamos gyakorlati idők csak egp zrr számitanak bele az
adott sz"rkember szakmai tapasztalatába

TAPÁSZTAIÁTOK ISMERTET

Munkaköľ

iôn az időben'viss zaÍ elé
Ellátott frrnkciók és feladatok, kifeitett
tevékenység bemutatása épíilet építése

cím:1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em. 9' I teleíon: +36l-79610-00 | fax: +36-1-796{0-01
inÍo@provitalzrt'hu I www.provitalzrt'hu

és / vaw felú|ítása te kintetében
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EGYÉB

Szakmai testtileti tagság (és a iogosultságának ellenőĺzéséte szolgáltató nyilvántattás
eléľhetőségének úwonala):

Egwb képzenség (pl. számítógépes ismereteĘ stb.):

Egŕb' Ön áhal fontosnak ';rnolľ-adat:

Kijelentem, hogy nprtes aján|atétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

ln

aláirás

cínl: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9 | teleÍon: +36-1-796-1o-0o | Íax: +36-1-796-10-01
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'l 2. .rýllĺi lnc//ĺk/a/

Aj ánlattcvő s z akrnai tapaszta|atának b cmrrtatás a

Alulírom ..........' mint a ... .. (székhely )

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leíńs gondos áttekintése után

nyilatkozoÍTI
a

feilesztćsének építćsi munkáinak ellátása tekintetéberr''

tátgy ű közb csz ctzć s i clj áľás vonatkĺlz ás ában, lrogy

az Ąánlaĺételi felhívás 1'2. pont1ában meghatározott 3' énékelési részszenrpont Vonatkozásában
az alábbí referenciákat kívánjulĺ be r-lrutatni:

(kćpuisehli fogkiiľf ĺiĺl/lĺl' łlc1ylelĺ,'ić.ĺĄ az Ąän|attételi felhívásban és a lĺapcsolódó

A szeĺződést
kötő másik fél
neve' székhelye

28

Lsżetzőđés táĺgya és
mennyrscgc

Kelt: 11 eĄ, ĺu / /lĺi naJ> / nap

Az
ellenszoĘálta
tás összege
(nettó Ft)

A tiliesítés
r(tete

(;!v/h,őnap/n
ap) és helye

A teljesítés az
előíĺásoknak

ésa
szeĺzőđésnek
megfeletően

tiiľtént
(Iseĺr/Nem)

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em. 9. I teleÍon: +36{-796-ĺ0-00 | íax: +36-1-796{0-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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vL szgRzcĺoÉs TERvEZET
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vÁuĺrr oz iĺsl szBF{zooÉ s ľ BRvBz Bt

amely létrejott egyrészrő| a
Z alaegetszeg Megyei Jo gťl Váľos Önkoľm á ny z ata
8900 Zalaegerszag, Kossuth L. u. 17 - 19 .

s tatis ztilĺai s zämje|:
töĺzsszáma:
ad6száma:
szát'iaszÁm:
képvis eletéb en e|'1ár:

mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő)

mäsrészrő|a(z)

székheĘ:
cégjegYś|<s,záma:
statisztilĺai száma:
adőszÁma:
szárr]aszÁma: .... ..

képviseli,mintvá||a\koz6(továbbiakban:vá|lalkoző)
(a továbbiakban együttesen: felek) közön az a|ábbifeltételekkel:

1. A. szetződés t^Ígya, tattalma

1.1 A Megrendelő, mint ajánlatkerő a közbeszenÁ.sel<ről sző|o zoĺs. évi C)(LIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt) L'l's. s (1) bekezdésében rőgzfteľ- feltétel ferrnállása a|apján
hirdetmény nélki'ili táryyalásos nemzeti kozbeszerzési eljárást indíton ,,Vállakożási
szetzijďés a botfai Erdődy-Hűvös-kastély, mint zarándokszái|ás feilesztésének
építési munkáinak ellátása tekintetében" tätgýban, amely eljárásban az Ąän|aĺtéte|i
felhívás és az Ąán|attételi dolĺme ntáciő, továbbá az egyéb közbeszerzési dolumentumok
ismeretében Yállallloző ajän|atot nyujton be. A közbe szerzési eljärás eredményes en záru|t,
ezén a Kbt. vonatkozó rendellĺe zései a|apján Megrendelő jelen szerződéssel vállalkoásba
adja, a YállaLkoző pedig elvál|a|ja a femi áryyű munka keretében e|végzendő feladatok
hibátlan és hiánya|an teljesítését.

1'.2 Yälla|koző fe|adata az L.|. pont aLapjän az a|ább:a|<raterjed ki:
- ,,Yáůla|kozási szetzijdés a botfai Eĺdődy-Hűvtis-kastély, mint zaľándokszáůlás

fejlesztésének építési munkáinak ellátása tekintetében" tÄĺgyil munka e|végzése
a vonatkozó szabványoknaĘ műszaki előírásoknaĘ i.izemeltetői utasításoknaĘ
követelĺnén1eknek me gfelelően.

- Az elkészült létesítmény hatándőre, rendeltetésszerű hasznä|atn a|lcrlmas állapotban
történő kadása a megrende|ő részére.

- Valamemy, a je|en szeruődés elválaszthatatlan részétképező aján|auéteh felhívásban
és dolrumentäciőban,|<legészitő tÁjékoztatźsban foglalt, illetőleg azolbő| következő
vá|la|l<ozői feladat teljes köríí e|LätÁsa, fő és járu|ékos vállalkozőí kł3te|ezemégek
teljesítése.

- Jelen szeĺződés a|apjául az 1'1. pont szerinti kiĺzbeszezési eljáľas dolqrmentumai
szolgálnaĘ meĘk a szeĺződés aláińsfu követően a szeruődés részévé váInaĘ de
fizilalag nem képezik annak mellékletét.

30

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll el)r 9' I telefon: +36-1-796-10_00 | fax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.lrtl I www.provitalzrt.hu
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1..3 A vállalkozó a munkateri.iletet és a munlĺakörülrnéryeket teljes körűen megismene ) azt a
feladat szeződésszerű teljesítéséhez, a megalapozot Ąán|ata megtételéhez szi.ilséges
ménékben, eredményfelelőssé ge tudatában me gvizs gálta. Bármilyen mulasztás, ameĘt a
vá|la|koző követ el amian, hogy a kł5zbesz.eĺzési eljáľás során, a szeződéskbtést
megelőzően vagy azt követően nem szerzen kellő információt oĘn ügyelĺről, amelyek
befoýásolhať'1ák vá|Lak tevékenpége elLätÄsh, nem menti fel a vállalkozőt azok a|ő| a
koc|ázawĘ kötelezenségek és felelősségek alól, ameĘk a vállalkozÁsi szerződés szerint
reáháru|nak a munkák megfelelő kivitelezése során.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a részére átadott költségvetési merrnfségi kiírást megismene
és felülvizsgálta. Vállalkoző az ľľrőlagos mennyiségi, felmérési hibálq hiányosságok és ''.-megfelelőségek kapcsán pótlólagos díjkövetelést a Ptk 6:245. $ (1) bekezdés rnásodik
fordulata a|apján érvénpsíthet. A felek a Ptk 6:246. $ meghatÁrozott zä|og1ogot
kif e j e ze ne n k|záiák, az Y állalko zót ne m illeti me g.

Yá||alkoző tudomásul veszi, hogy a vá||a|kozÁsi dij a Yál|alkoző szerzódéses
kötelezenségelhezanoző összes költséget _ kivéve a Ptk 6:245. $ (1) bekezdés második
fordulatában szabá|yozott esetköft ana|mazza, ameĘk a megrendelt munkák
hiänyta|an é s re nde ltété s s ze rű minő s é gb e n v a|ő eW égzé s é he z' s züls é ge s eĹ

A vállalási ár összetevői:

Nenó vállalási ár összesen: .. .. . '. . . .. ...- Ft
AFA összege (27 "/o): ......' Ft
Bĺuttó vźůlalásiátz ...,- Ft

1..4

1..5

azaz

A szänlázására és a pénzigY teljesítésre a vä|]a\kozői teljesítés időpontjában hatálps
äfa szabälyok és áf a o/o aĘán kerülhet sor.
A vállalkozői díj a befejezési haúndőre prognoszt;Ż.ák áta|ányátĺ, meý hiba- és
hiánymentes, a rendeltetésszerű hasznä|ataallĺalmas, kész állapotra vonatkozik
A fenti vá|la|kozói dij _ egy esetleges lésedelmet is ide érwe _ a szeruődés teljes
időtatamára fix és változatlan, és nem módosíthatő az infläciónak megfelelően, illewe
nem vonatkozhat ń semmilyen eszlęlációs képlet. Az egyene|miíség kedvéén a felek
rögzitĘ hogy a váLLa]koző a vä|la|kozoi díj meghatározÁsakor fĘplembe vette a
szeĺződés időtanama alauvárhatő inÍläci& és inflációs haúsokat.
A välla|kozasi díjat a Yál]alkoző a fe|adat és miszaki tartalom, valamint a beszezési
eljárásban aYälLalkozó rendelkezésére bocsátott műszaki dolumentáció és mellékletei,

änzatlan költségvetési mint a kivitele#s helpzínének teljes
hatÄrozta meg, és az ár sa során figplemme| volt az épftőipan
tevékenpégről sző|ő 1 9. (IX. 15) Korm. rendelet vonatkozó

részeiben foglaltakra.
Yä|la|koző kijelenti, hogy vállalása a úĺgyban meghatározott feladatokľa teljes körű, és
tanalmaz minden oĘn munkát, közvetett és közvetlen koltséget, amely a täĺgyban
szereplő fehdatokkomplen megvalósításähozszi'ilséges, Ęgetlenül atól, hogyaz jeLen
szrződésben, illewe a műszaki tervdokumentációban esetleg nerĄ vagy rövidítemen
szerepel, illewe nincs részletezve. YálLa|koző a fenti vállalkoási díjon feliil _ a Ptk
6:245. $ (t) bekezdés második fordulatában meghatÁrozott esetkör kivételével _
semmilpn jogcírnen többletköltséget nem érvényesíthet.
A kivitelezés tárgyäén fizetett egyisszegű fuallny ár aĺaImazza a szerződés szerint
e|végzendő munkak teljes költségét _ kivéve a Ptk 6z245. $ (1) bekezdésének második

Ft
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fordulata alapján felmeri'ilt költségeket, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben
felĺnerülő költséget, kiadást (beleérwe adőt, vámoq illetéket és egŕb hasonló
kölxégelłet is), ennek lĺeretében egpbek mellem magában fog|a|ja a műszaki tanalom
elő:ľ:- minőségben és mennyiségben tönÁ,nő megvalósításához szi.ilséges a
költségvetésben ki.ilön meg nem jelölt költségeket.

Szcrződő Felek megállapodnaĘ hogy
a) a Vállalkoző nem fizet, illewe sámol e| a szrruődés rcĘsítésével összefüggésben
oĘn k<iltségeket, meĘk a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont k")-kb) alpont szerinti
feltételeknek nem megfelelő ánaság tekintetében merülnek fel, és meĘk a
Y állalkozo adó köte le s j övede lmé ne k c s ö kke ntésé re allĺalĺnas aĘ
b) Vállalkoző a szerződés teljesítésének teljes időtartama a|an tulajdonosi szerkezętét
a Megrende|ő szämäľa megismerhetővé rcsziés a Kbt. 143. s (3) bekezdés szerinti
ügyletel.ĺről a Megrendelőt haladélĺalanul értesíti.

3. Avállalkozótmegilletődiiazźskiegyenlítése:

3.1'. A felek áka|a|án és a műszaki ellenőr álal ellenjegyzett jegyzőköĺyv a szánlázás feltétele
és a|ap1a. A teljesítés igazoläsa oý módon tcinénĘ hogy a felek teljeskés-igazo|6
jegyzőkönyvet vesznek fel, amel1ôen rögzítik a jelen szrrződésben foglaltakhoz képest a
vá||alkoző teljesítését (műszaki teljesítést), a hozzá anoző pénzigrv ütemet és a
szerződéstől _ ideércve az annak mellékleteiben foglaltakat is - való esetleges eltérést' A
szánLa kifizetésének feltétele a mííszaki ellenőr teljesítés igazolása, valamint a szükséges és
e ló ín minős é gtanús ítványok és műbizonylato k be mutatás a é s kié néke lé s e.

3.2. A teljesítés igazo|ás kiállítását követően a vá||alkozó jogosult és köteles a jogszabá|ý
előírásoknak megfelelő száĺ]fu benyújani.

3.3. A megrendelő nevére kiállftott szÄĺ:ĺrfu a megrendelő műszaki ellenőrének kell átadni, aki
azt műsza|<ílag és szÁmszakilag felülvizs gä|ja, i|ewe kollaudálja, és kiegyenlítés céljából _ a
teljesítésigazo|ás eg;, pé|dányá,val együn _ a megrendelő felé továbbítja. A szan]a címzése
a Za|aegerszeglvÍegyeiJogri Város onkormánqatľ 8900 Za|aegerszeg, Kossuth L. u. 17-
19,

3.4. Az előzetesen közölt formai vagy tana|mi követelménpkneĘ vagy a jogszabá|ý
előírásoknak meg nem felelő szÄnlh_ a kifogás megjelölésével _ a megrendelő jogosult a
vällalkozőnak javításra visszaktildeni. Ebben az esetben az ätta|äsi haúndőt a javitott
száĺtla megrendelő äkah kézhezvéte|étől kell sámítani és az így számftot haúndőig a
megrendelővel szemben a késedelmes fizetés jogkövetlĺezményei nem allĺalmazhatok A
megrendelő äkah péĺlzngyi teljesítés napja az a nap, amikor a megrende|ő szániavezctő
bankja a megrendelő banksárnlt1ät megterheli. A vállalkozó kijelenti,hogy a 2016. évíIX.
rcrv ény szrrinti b ehajtás i költs é gáta länyrő| kif e j e zette n le mond.

3.5. A létesítménpe vonatkozó fuadás-áwétell e|1árás |ezÁrása mindaddig nem
kezdemén1rezhető, ańg hiba- és/vagy hlän1pőiás äx fenn, vay a sztilséges
dolumentáció me gren de|ő részére maradélĺala nul ćĺadäsära nem k€riilt.

3.6. Megrendelő 3 darab részszÁnla, illewe 1 darab végszÁnla kĺällĺtásän ad lehetőséget a
M szülts é gi szint 25o/o, 5Oo/o' 7 5o/o é s 1 OOo/o- ának elérés ekor.
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3.7. Yál]alkoző a szÁmlájfu a létesítménpk mriszal<t átadás-äwételi eljáľásának |ezansät
követően kiállíúsra kerülő, műszaki ellenőr által ellenje gątt teljesítésigazolás binokában
jogosult és köteles benyújani.

3.8. A teljesítés igazo|ásán a Kbt. 135. s (1)-(2) bekezdésének a rendelkezéseiazirán7adőak
Az ellenszoĘáltatás a Vállalkozó áltah teljesítést, és a Megrendelő által ennek
elismeréseként kiállícon teljesítésigazolás kézhezv&e|ét követđen kiállfton szaĺĺ]a
ellenében átutalással, forintban lĺerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. s (3) bekezdése alapján, a
Ptk 6:130. s (1)-(3) bekezdésétől eltérően, a 322/201,5. (x.3o.) Korm. rendeletben
rögzftenek szerint..

3.9. Yä||alkoző a Kbt. 135. s Q)bekezdése szerint kérheti előleg kifizrtését a szerződésben
foglalt - tanalékkeret és általános forgalmi adó nélkĹil szfuftoľ.'- teljes ellenszolgáltatás 5
o/o-ának megfelelő, de legfeljebb hewenötmillió forint összegben a 322/2OI5.-(X. 3o.)

ben meghatározott időn belül. Az e|ő|eg f'zeús& e
Megrendelő nem teheti függővé Vállalkozó részerő|
|eg a részszámlákból arányosan kerĹil elsámolásľa..

3.1'1. Aszeruődés alapján törúnő kifizetések az Ar..36/ A. $ hatáĘ alan állnak

4. Hatáľidők

4.1'. A teljesítés határideje:

Kezdete: ASzeruődő Felek á|ta|a|án szerződés - tekintettel a Kbt. 53. s (6) bekezdésére_ az. Ąán|arkérő äka| benyű1tott úmogatäsi igény elfogadásának nap1ätő|
számftow 5. napon |ép haúi1ha.

Befej ezés e : A szerző dés hatálybalépé s ének nap1fu követó 2l0 . nap.

4.2. Me grendelő elfogadja a Y ä|lalrkoző véghaáfldó előtti rcljesítését.

4.3. Meg1endelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudornásul veszi, hogy a fenti határidő betartása
közérdeĘ aLlhoz Megrendelőnek is kiem lt érdeke fíiződlk, ezÁn Yä||allkozó köteles a
mtnlĺát úqľ -egs'.rvezni, hogy az bztosftsa a gazdasägos és gyols, továbbá az egyeb
munkálatokat foll1,taó vállalkozólĺlĺal az összehangóh munkavé gr}*.

4.4. A..{*k a jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együnműködési kötelezetrcéget
vállalnak

4.5. Yállalkoző köteles Megrendelőt az ok felti.intetésével, és a várhatő késedelem
megjelölésével minden oĘn köriilĺné
felĺnerültétől szÁmftoĺt 5 (öt) napon belü
vagy kellő időre valő e|végzését veszé
fenti határidon belĺil történő énesíté
utólagosan_.nem hivatl<ozhat ebbéli tájékoztaúsi kötelezettsége megsértésére elónyök
szetzése cé|jlbő|,kötelezemége, felelőssége kimentése érdelĺebeň

4. A Feleket egyatánt megillető iogok és terhelő kötelezettségek

- A Felek a szeződés teljesítése során együnmíködni kötelesek Ennek lĺeretében a
Felek kötelesek egymast írásban értesíteni mindazon körülľnényelľől, ameĘk a
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sze rződé sben vállalt kölcs önös kötelezeus é gekbal kifolyolag a te ljes ítést érintik
- A szerződés :ar:a.lfiát énmő kérdéselĺben a kapcso|attanÁs módja a szeruődő Felek

nevében a képviselőji.ik által aläľ:.Ievé|vagyokirat. Egŕb esetelĺben a kapcsolattanás
módja: az e-Napló, melynek vezetése a 191'/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet a|apján
órténik

- A szerződő Felek kötelezenséget vállalnak arra, hogy a je|en szerződés teljesítésével
összefüggésben egyľńs tevékenpégével lĺapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, tizleti titokként lĺezelnek

Megĺendelői jogok és kötelezettségek
A Megrendelő, illewe az áka|a kijelölt szenĺeztt vagy személy mindenféle korlátozás
nélkĹil, bármikor jogosult a Yá|Ia|kozó, illewe annak a|vä|lalkozői tevékenpégét és
mrn|avégzését, illewe a szerződésszerű teljesítést e|Lenőnzni, a YálLalkozőtőI a
szsruődés úryw képező munkíkra vonatkozó felvilágosítást kémi.
Yä||a|kozô tudomásul veszi' hogy a Megrende|ő az alábbialĺban rogzftet döntési
j o go s íwányo lĺat kif e j e ze tte n fe nnta nj a magána|c

. ár|<ĺhatást jelentő kérdéseh

. szánlakifizetése;

. minőséggel' minőségbiztosítással összefüggő egyes _ szerződésben rögzített -
kérdéseh

. jótállási és szavatossági ügrĘ

. műszaki hadás átvétel, utó-felülvizsgálat;

. szeruődést biztosító mellékkötelezettségelĺből eredő igények érvényesítése;

A Megrendelő belátása szerint az á|ta|a sztilségesnek ítélt, a műszaki ellenőr, illetve a
vá||a|koző ä|ta| szrnezett, a beruházással lĺapcsolatos úryya|ásokon jogosult részt
venni.
A Vállalkozó tevékenp égéhez szülséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket
az írásbeli megkeresés kézhezvérc|étől sámított 5 munkanapon belül íľásban
(levélben, építési naplóban, vagy e-mai|-en) megadja.

Amennyiben a Vállalkoző - az ügy jellege vagy más körülmény miatt _ soron kívi'ili
állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő mindent megtesz annak érdekében,
hogy azt soron kívül megadja.

Megrendelő jogosult a ben:házäs teljes idősza|ában annak megvalósulásáró|, vagy
egyes kérdéseiről bármikor íľásos á)ékoztaást kémi, a lĺeletkezen iratokba
betekinteni, azoL<rő| más olatot ké mi.
Megrendelő köteles vál|alkozőt foĘmatosan és kellő időben tł1ékoztatni minden
lénye ge s v ähozÁsről, dönté s ről.

Megrendeló je|en szeĺződésben kifejezetten nem nevesftett kérdéselĺben a Ptk
általános szabäIr7ai szerint rendelkezik utasítási joggal, azoĺban ezze| a vállalkozó je len
szerződés szerinti f eladatelLhasát nem veszélyeztetheti.
Yällalkoző csak a Megrendelő, illewe a műszaki ellenőr effe felhatalmazon
lrepviselőjétől fogadhat el utasítást. FŁ a MegrendeLő vagy a miíszaki ellenőr
célszerűtlen, sza\szrrítlen vagy jogsznbáIyellenes utasítást ad, a vállalkoző köteles a
Megrendelőt eÍTe írásban figyelĺneztetni. A megrendelői utasítás fenntartása esetén
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljämi, de mentesül az utasításból
eľedő lĺárok megtérítése alól.
Yállalkoző rudomásul veszi, hogy a Megrendelő írásban megbhhatja a műszaki
ellenórt az e|őzó belĺezdéselĺben felsorolt egps intézlĺedések megrendelő nevében
rönénő megtételével.

5.2

Ito
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5.3 A' v źůlalkozó ktitele z etts é gei
A YáILalkoző köteles biztosítani a jelen szerződés meghatározott munkák
megvalósítása során o|yran képzrm és tapaszta|t vezetőket, |ránýtő|at, továbbá
sza|d<é.pzett munkaerőt, amely a szeruődés szerinti és idóben történő teljesítése
érdekében sziilséges. A Vállalkozó köteles rcvábbá biztosítani valamennyi, a munlĺák
megvalósításához sztilséges árut, anyagot, szerl<ezrteq vállalkozői eszkozt és minden
e1wb dolgoq legpn azideig|enes vagyállandó jeltegű.

Yállalkoző köteles a sĄfu kölségén a munlĺák megvalósítása, valamint a hibák
lĺjavftása foĘnłín biztosítani a munlĺaterü|et őrzését.
Yá|lalkoző a munlĺanemekre vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő
le g ma gas abb minő s é gri szinthez tanoző te lj e s íté s t v ál]a|.

A szerződésben foglaltakól eltérő műszaki megoldást vállalkoző csak a Megrendelő
előzetes ínsbeli hozĄár,,täsával allĺalmazhat.
A Vállalko jelen
szerződés jelen
szerződése azon
mun]ákat delő utasításainak megfelelóen, ameĘk a
műszaki előírásolĺban, a szabványolĺban, az üzemeltetői utasításolĺban, vagy
jogszabá|yokban kerültek rogzftésre, szabä|yozÁsra, igy a megvalósítás szalszek

gesek A Vállalkozó a munkílatokat megszewezi,
fuadás-äwéte| e|1árás során a Megrendeló

a megvalósftÁshoz, befejezéshez vagy a hibák
orvoslásához sztilséges minden ideiglenes vagy á||andó felügyelerct, ńunkaerőt,
berendezést, ärut, szä||ftÄst, szo|gákatÄst, mrrnkaeszközt és eglb eszközt, erőforrást
biztosít.
Yá||a|koző minden, a jelen megállapodás teljesítéséből falĺadóan betartja és
a|]<a1mazottaival,kł5zreműködőivel, alvállalkozőiva|, illetőleg ezek közreműködőivel is
betanatja a jogsabäIyok és más szabäIyok kötelezően alh<a|mazandó rendelkezéseit,
ideértve az énényes tűzvédelmi, kijmyezervédelmi, biztonsági és munkavédelĺni
szabá|yozasolĺat, kiilönös tekintettel a mmkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
tőnĺény, az épftési munkahelyeken és az épftési foĘmatok során megvalósítandó
minimális munlĺavédelmi követelĺnényelĺről szó|ő 4/2Oo2. (II. 20) S;GM-EüM
együttes rendelet, az E'melőgép Biztons
4) GM rendelet, aY'lzugy, BŁtonsági
KvVM rendelet, az épftési és bontÁi hu
45/2004. (MI. ,r,, BM-KvVM együttes rendelet, az építaipan kivitelezési
tevélĺenpégrő| sző|ő L91'/2oO9. (Ix. 15.) Korm. rendelet, az €pfteľ- kömyezet
a|a|*äsáró| és védelĺnérő| szőlő 1997. évi L)o(uII. törvény (toväbbialĺban Éw)
előírásait.

A válla|koző köteles a megrendelőt, illewe a műszaki elle | és az
Ęy älläsáről jelen sznrződés szerint, továbbä megrendelő esetén
e nélktil is tájékoztatnl,'W ki'ilönösen, ha a felĺnerült új ndelai
utasítások módosíľását teszik indokolná.
A vällalkoző az áha|a e|végzendő munlĺálatok bármely részére vonatkoző minden

9ziilsége.s engedélyt, jogosíwányt vagy jőväha5ást éssze 16 időn belül megs zerez,
figyelembe véve a munlĺálatok befejezśsérez sziilséges időt.
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Yál]all<oző teljes egészében felel az äkala e|végzett munkálatokérc, az építési
módszerek megfelelő minőségéćn, valamint bármilpn rendellenességre köteles a
me gre ndelő képviselőjé nek f iĐ€ lrnét felhívni.
A vállalkozó köteles állandó helpzíni képviselője által biaosftani minden szülséges
felügyeletet és ńýást a szerződéses munka végznse során, valamint azt
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a megrendelő sztilségesnek anja a vá||alkoző
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
A vállalkozó köteles meghatalmazot lépviselőjét, allĺa.,|mazoľr1fu, alvállalkozóját, ve|e
szerződéses kapcsolatban lévó bármeý n s személyr haladékalanul, de legkésőbb
Megrendelő felszólftást követő 2 (kemő) munlĺanapon belül eltávolítani és másilE a
megrendelő ähal jőváha1yott személlpl pótolni, ha a megrende|ő azt feladatai
elláúsára nem tartja megfelelőneĘ és errő| a vállalkozót' a kifogás indolĺait is
IĺIegnevezve, írásban ércesíti.

Yá|lalkozo köteles haladékalanul, de legkésőbb 2 (kenő) munkanapon beli.il írásban
a műszaki grendelőnek bármeý tény,
benlházás csúszását, a megrendelői

"gyleb 
sze ''ődésszegést eredményezhet, vagy ameĘk

kihatással vannak a szenődésre, illewe az e|vän minőségre. Az érceshés"eL Lĺ Lell
témie az előidéző okolĺa, azok megszüntetésének mődján, a kedvez.őtlen hatások
uárhłő mértékére, ménéklésének vállalkoző áka|javasolt mődjára és a kárrrreg e|őzesi
és k{renńítés i javaslatra.

Yál]ajkoző köteles biztosítani a megrendeló, illetőleg képviselője számän, hogy
bármely időpontban az ellenőrzési jogh g1akorolhassa, hogy a megrendelő
megtekinthesse és megvizsgálhassa a mun|savégzÁ.s helyszínét 

' 
aZ anYagoĘ termékeĘ

szerkezetek és berendezesek minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket
lehetóvé rcľrni, illewe inŕzkedni az ińnt, hogy a vixgálatokon és ellenőrzéseken,
ameĘk avállalkoző felelősségi körébe tanoznaĘa hatóságok részt vehessenek
Vállalkozónakafeladatait olymódon kell ell'átnia, hogy aberuhäzas megvalósításával
összefüggő

#adni. Ezt a követelményt a Yá||alkozőnak énłényesítenie kel| az a|válrLalkozői,
közreműködői irányában is.

AzEw.39-39/ L$-aiban foglaltakbearcása teljes mértélĺben Vállalkozó felelőssége.
Megrendelő iĘn iranyu igénye, illewe utasítása a|apján vá|]alkoző - a Megrendelő

tevékenységé |_ köteles minden segítséget megadni
|ő ä|tal a p s feladatainak ellfuasäval megEízon
Ez jelenti csolatos, közérdeklődésre szÁmot tanő

iďormációk &adásfu, tájékoztaúsban részt vevő szakember biztosítását, valamint a
munkaterület biztosításfu a Ąékofiatő eszkózök elheĘzÁse vagy sajtóesemények
rendezése cé\ábő|.
A' Yál|alkoző kciteles olyan szakembert biztosítani, aki a Megrendelő vagy a
Megrendelő által kijelölt szemé|y szakmai segíségéve| részt vesz a táĄékoztatási
munkában: segít megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett lĺérdéseket, sztilség
esetén nyilatkozik a munlĺák akuális kerdéseřől.
A munkaterĹileten megrendezen nyilvános rendezvén1rek esetén _ amennyiben azoka

lyozzák idejével
de ezzs) génnpl
címén). a felek
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Yá|Lalkoző a mtnkaterület átadása előĺt a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak
a|apjän részletes ütemtervet készíteni és benyújtani. Az üteńterv fuadása a
munkaterület fuadás feltétele. Yá|lalkozí az ütemtervben megadonak szerint kell
végezze a mrnkát. ÍIa bárme|y utóbb felrnerülő olĺból 

^. 
egyrrt ten ütemtervtől

el kíván témi, azt köteles ätdo|gozni és a Megrendelővel jőváhagr/atni.
fe|adata, hog,J a kivitelezés során ezen ütemterveket foĘmatosan
előre meghatÄrozott időközönként' vagy a műszaki ellenőr utasításának

megfelelően.

6. Munkateĺiilet

6.1' A munkaterület átadás-áwércli e|1ärásru
belül kerül soľ. A Vállalkozó köteles a

6.2 Megrendelő W4:y!łg a' kivitelezési munkák által érintett területet biztosftja, minden egŕb
ideiglenes melléklétesítményi, felvon rlási és úrolási területről Yä||a|koző kořóbs
gondoskodni,_illewe ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén
elbontani és elsállítani.

6.3 A munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítania munkaterületen történő
foĘmatos és tervs ze n''r munkavé g#st.

6.4 feLadata tének felelós őruése, a munlst1ához szülséges
tesítménye és egyéb melléldétesítménpk kialakítása, valanřnt
ának bef elbontása, elsállftása. A rongálásokból, a

munlĺaterület nem megfelelő anéséba| eredő, vagy arĺ:' visszavezethetĺ hibák kijavíúsa a
Yá||alkoző feladau, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Yál]a|kozoi Íe|adat a
kivitelezesi munkához sziiiséges valamennyi segédszerkezet ielepítése, heĘzínen tanása,
mozgatása és a kivitelezÁsbefejezésekor a munlraterületről történő eltávolítása

6.5 Az építési heĘn a|á|ható minden mozgő és stacioner berendezésére és felszerelésért,
valamint a Megrendelő á|ta| esetle
megsemmisi.ilésre, a károsodás Ía va1y
Vállalkozó tanozĘ hacsak a kárt nem
okozta a välLalkoző mindennemű ľáh

Yary idegen. 1zemély ähah szalszerritlen kezelés, szándékos rongálás miani
énékcsökkenés é rt minden es etben vállalkozó fe lel.

6.6 A Vállalkozó a Megrendela áka| adott anpggal, vagy wasításai szerint sem végezheti el a
munMt, ha ez jogszabä|ý, hatósági rendelkezéś megsérréséhez, ,^g,J łr' éleĺ és
v agyonbiztons ág ve s zé lp ztetés éhez v ezeÍne.

6.7 %. évixCIIl. töĺłény, a
szőlő 5/1993. (){J'I.26)
sző|ő 5+/zo14. ool. 5)

ni.

6.8

lłban foglalt haúrénél<ek alóli felmentést, arrnak
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kö lts é ge it Y álla|koző köte le s vállalni.

6.9 Yállalkoző köteles a mtmkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani' a keletkezett
hulladékot a vonatkozó jogszabá|yok szerint osztÁlryozni, szelekíven kezelni, és
e|szal]ltasäről a mmka végzése során foĘmatosan gondoskodni. Amennyiben ezen
kötelezemség& fe|sző|ftás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendeló aYál|alkozn költségére
elvégezteti.

6.1'0 YálLalkoző _ a megfelelő engedéĘek), illewe hozzĄäru|ás(ok) binokaban - köteles a
keletkezett építési és bontási hulladékot foĘmatosan, a 45/2OO4. (uI. 26) BM-KvVM
együttes rendelet előírásainak megfelelően összegpljtetni es ekzÁ|htani. Vállalkozónak a
keletkező hulladékot - a megfelelő hatósági engedéllpl rendelkező _ hulladélĄ<eze|ő
telephe$re be lĺell szalhtania. Yá||a|koz6 indokolt esetben jogosult erre a célra más
szervez.etet Ęé"ń. venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban
bejelenteni a megrendelónek AbeszÁl|ftÁsért, elheĘzÁséĺt, feldolgoásén, ziyásén stb.
felsámított díjak vállalkozót terhelik

7. Minőség,minőségbiztosítás

7.7 A Vállalkoző a műszaki előírásokban, illewe ahol a vonatkozó szabványok előínsai a
ménélędőak, az azol<ban meghatá rozott legmagasabb minőségi szlmhez tarĺoző te ljesítést
vállal.

7.2 A Yá||alkoző áka| az épftési célra felhasznált anyagoknaĘ épftő és szerelőĘari
termékekneĘ szerkezłteknek és az alkalmazott rcchnológiának meg kell felelniük az
érvényes és hatálps magYar szabványoknaĘ ágazati szabványoknaĘ mííszaki
irányelvekneĘ műszaki előírásoknak, gyänőiműszaki feltételeknek

7.3 A Yá|lalkoző munkavégzése során az Ąán|atában (beánzott költségvetési kiíľáĐ
feldinteten anyagféleségeket köteles all<a|rrazni. Yä||alkoző a beépített anyagoĘ
szereMnyeb stb. megfelelőség& az érvényes jogszabá|ý és műszaki elóírások szerint
vá||al1a, és azt minőségtanúsíwánnyal igazoľ1a, és vállalja az a|äbbifeltételeket:

A felhaszná|andő épkő- és szerelőĘari anyagokľa, termékelĺľe, szerlĺezetelĺre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (épftĺipari műszaki engedély, al]<a|mazási
engedély, megfelelőség igazolás, teljesítmény-nýlatkozat, stb.) szállítás, beépítés előĺ
másolatban jíváhagyásrafuaď'1aamíiszakiellenőmek

A minőségtanusítással kapcsolatos vixgálatoĘ szakvéleméryrek és engedélpk
beszeruésének költségei teljes egészében aYá||alkoznt terhelik A Megrendelőnek joga
van ezeken felĺil is elrendelni vizsgálatokat, azonban köteles az ebbő| eľedő költségek
viselésére.
AmennyibenavŁsgälate|végzésére nem megfelelés, vagyminőségi hiba gyanúja mian
van szi'ilség , és ez a v'usgälo;t során beigazolódik, ugy ennek a vizsgä|anak a költségeit
a Y äLlalkozó, ellenkező esetben Me grendelő kötele s fizetni

Ąúsa érdekében Vállalkoző |ehetővé teszi aMegrendelő vagy eW
t személy vag,J lmézmény képvise|ője számán, hogy bármely
megtekinthesse ź z épités helpzínét. Ehhez a Yállalkozó koteles

minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.
Amennyibe n a vbsgä|at e|végzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba Đ'anúja miatt
van sziilség , és ez a vizsgá|at során beigazolódiĘ úgy ennek a v'usgä|anak a költségeit
a Y állal]<ozó kötele s f'lzetru.

l:u
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A Megrende|ő a Vállalkozó egqdejt énesítése mellett hn:házhatja az an1agoĘ
szerkezeteĘ berende#sek vixgálat ának jogfu más függetl en szef,rezetre.

körülĺnénpket biztosítani, és az

: 
uenl<ező esetben a Megrendelő a

7.4 Szenődő felek megállapodnaĘ hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki
ellenőr engedé$vel tönénhet. Az e|talsarásra kerí'ilő munkarészelĺľől a tenĺezeťteltakarást
mege|őző három nappal vá||alkoző írásban énesíti megrendelőt, megjelölve az e|tďr<ańs
időpontját. A megrendelői ellenórzés elmulasztása a Vállalkozőt a neki felróható
szerző déssze gés jo gkövetkezmé np i alól nem me ntes íti.

7.5 A Vállalkoző a sze.ruődés teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozntot tesz az épftési
termékek megfelelőségérő| azÉw 41,. $-a, valamint az építésiitermék építménybe tölĺénő
betervezésének és beépítéséneĘ ennek során a teljesítmény igaio|ásänak részletes
szabá|,7airő|szőlő zĺs/z013. (uI. 16) Korm. rendelet szerint.

7.6 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosftas ügft kiemelten kezeli,
és ezt a|vál|alkozőitól, besállítóiól is megkoveteli. Á veltik kcitenda szerződésekben
hasonló énelĺnĺ feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendeloi bizalom
erősítésére és a nem megfelelés koc\<ázatÁnak csökl.ĺentésére tcjrels zik

7.7 során meglévő építményeĘ burkolatok

;.*ŕ.: ;fi:. 
hibák kijavítása a Yá|la|koző

7.8 Ą megf.el.elqig tanúsításával lĺapcsolatos vixgálatoĘ szalvéleményeĘ engedélyek
b eszerzés ének kö lts é gei te ljes e gé s zé ben Vállalkozót te rhe lik

7.9 Fĺa bármely _ a jelen szeződésben vay szabvän1han, műszaki leírásban nem előírt, de a
Megrendelő által elrende|t _ vbsgälat eredménp azt mltnia, hogy az anyagoĘ termékek
yag 7z elvégzett mrrnka nem felel meg az előírásoknaĘ akkor a vbsgá|atók költségét a
Yäl|alkoző viseli, ellenkező esetben a Megrende|ő a Yällalkoző ezze7 feknerült igázolt
költségeit megtéríti.

7.I0 Vita esetén Yá||alkoző köteles az e|ta|<an munkarészt feltámi. A feltarás és heýeállítás
költségét az afé|viseli, akinek a vitaton munkával kapcsolatos álláspontja téves vólt.

7.1'1' Amennyben a kivitelezés soľán, illewe a jőtälläs időszakában olyan hiányosságok derülnek
ki, ameĘk szalsznrőtlen munkavégzésre, vagy csökkent énélnű anyagokra Vezethetők
vissza, akkor eze|<et YáIlalkozó fe|szőlftÄsru, a hiba-hiäny jellegéhez igazođő megfelelő
haúndőnbeltil, térítésmentesen és egészében köteles megsziintetni. -

7.12 efejezése e|őt
saját költségén
eltémek és a

ly hibára vezethetők vissza. ÍIa a YäLlalkoző
késlelĺedik ezen hibáknak a kijavftásäval vaw a hfunlrévő munlák befejezésével, a
Megrendelő jogosult a szenődést azonnali hatźilya| felmondani, jogosult továbbá a
YäIlalkoző kölségén azokelvégzésére, kötbér érvén;resftésére, és 

^ 
srroĺdé'szegés egyeb
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a jelen szerződésben vaw jogsz^bá|fuan meghatärozott jogkövetkezménpinek
al]ę,lmazlsán.

A Yálh|koző a szeruődéskötéskor előre nem |fuhaó okból felĺnerült és az érdekkörén
kívül esa o}ĺból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebba| eredő többletköltségeit
(módosítás) igényként jogosult bejelenteni MegrendelőneĘ megjelölve az esetleges
hatándő módosíľásra vonatkozó igéýt is.

Alvállalkozók, munkavállalók

Vállalkozó jogosult alválLa|kozőt bevonni alĺvitelezesbe az Ąän|atában szereplő Kbt'
66. s (6) belezdése szerinti nyilatkozatban foglaltak szerint, tekintettel azonban a Kbt.
138. s (2) (3) bekezdésében foglaltakra. A Vállalkoző a jogosan igénybe vett
a|vállalkozőén úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden ols,an l<arén is, amely anélki.il
nem következ.ett" volna be. Yä|la|koző köteles a munMt úgy megszenezni, hogy a
munkaterületen do|goző a|vä|hlkozők egymás munkiját ne zavar1ák', illetve a
haúndőre való teljesítést ne veszé|yeztesséĘ azonban a munkavédelmi szabá|yo|at
maradélĺalanul betarsák Az alvállalkozók kizárő|ag a Vállalkozóval állnak
jogviszonyban, igy tőle fogadhatnak el utasításokat, illewe kizÄrő|ag vele szemben
érvényesíthetik követeléseiket.
Megrendelő vagy a nevében e|'1árő szemé|y (szervezet) a szerződés teljesícésének
ellenőrzése során az épftési napló adatai a|apján e||enőrzi,hogy a teljesítésben csak a
Kbt. 138. $ (z) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aĘälllal'kozí vesz részt, és

az ahä||a1kozőirc|jesftés ańnya nem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében
me ghatÄro zott mé rté ket.

Vállalkozó a vállra|t feladat teljesítése soľán csak érvényes munkavállalói engedélĘl,
munkaszerződéssel rendelkező munlĺavállalókat foglalkoztathat. Yä||alkoző kijelenti,
hogy rendelkezik a do|gozőnak személ)łe szóló balesetbiztosítással, mely oĘn
munkaheýi baleset- és roklĺantságbĺztosftlls, amely bármely do|gozőjänak bármely
követését _ beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. E|őzőek értelmében a
Megrendelő felé a Vállalkozó semmilyen követelést nem tÁmaszthat.

Felelősségbiztosítás

A Yä|lalkoző felelősségge| tanozik a szerz.ődésben vállalt munlĺáén a mtrnlĺa
megkezdésétól a teljesítés napjáig.

A Vállalkozó köteles a Me3rendelőt minden oĘn vesneségge|, |sárĺ:a|, Ęénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a
YálLakoző vary a|vällalkozőja magataĺtásäval (tevéken1ségével, mulasztásáva) okozott
szeméýi sértilések és dologi károĘ valamint az ezel<re visszavezethető vagyoni lĺárok
következtében jelentkeznek Vállalkozó felelőssége e körten meghaladhatja a válLalkozÁsi
díjösszegéu

YĺiLalkoző kifejezenen jelen szeződés alapján ellátott tevékenpégével összefüggésben a
kivitele#s teljes időtartalrna alan összkocl<Äzatű kombinált építési és szerelési (dologĹ és
felelősség), minimum 2.000.000 Ftllĺáresemény kÄrénélď, és min. 10.000.000,- Ft éves
ménélnű felelősség-biztosítással rendelkezik A felelősség-bŁtosításnak legalább a
szeződés a|áírásfuől a teljesítésigazolás megľendelő ákal' történő a|tĺlräsäig kell
érvén1asnek lennie.

7.13

loo

9.

9,7

9.2

9.3
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A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie:

a szeruődésszegésből eredő és a szeruődésen kívül okozon lĺárokľa,
harmadik s ze mé Ęk s zemélyi s é rülé s e ire és tárgyrong á|ási ki'ľ. rin..

Yá|lalkoző a biztosítási köwényt legkésőbb jelen szeruődés hatályba lépésének napján
Megrendelő rendelkezésére bocsátja, melydoktlmentumasztrződés melléklet&képeii.

9.4 Amennyiben a Vállalkoző nemrcsz eleget a biztosítási köwényelĺben előírt feltetelekneĘ
és emiatt, vagy egyeb más ol'üól a biztosító nem fizet kánéńiést, akkor a Vállalkozónak
kell teljes körűen heý állnia.

10. Építési napló

10.1 A Vállalkozó a munkatertilet hadás-áwételétől kezdve épfuési naplót köteles foĘmatosan
vezetni, a I97/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (továbbialĺban: Korm. rend.) szerint.

1,0.2 A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott szeméĘk nevét kötelesek a
naplóban felttintetni. Az éphési naplóban megáIapftÄsoĘ megjegyzéseĘ kifogásoĘ stb.
bejegyzésére kizárőIag a megnevezett szeméĘk jogosultak

10.3 A Vállalkozó a sĄfu elekronilils építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezrójét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél e lfogadás ával a Yá|]alkoző
lĺivitelező ele kronilos építés i naplójában ke ll rö gzíteni.

1'0.4 Az épftési naplóra vonatkozó előírások megsénése súýos szerződésszegésnek minősül, és
a Megrende|ő azorna|inhatálJ1a| felmondhatja a szerződést, ha korábban már egy'zben a
Yállalkoz& e.z'ugyben a Megrende\ő, vagy a műszaki ellenőr képviselĺje ńegfelelő
rcljesítésre szólítona fel.

1l. Teliesítés

11'.l A Vállalkozó jelen szeruődésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tanalommal,
hiba- és hián;łnentesen, határidőben köteles teljesíteni, ameĘk együnesen a
szeruśdésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkoző blztositja, hogy a ńegvalósuló
létesítményminősége mind a felhasznáLanpgoĘmind a létesftmény sńrl<ezete-és kivitel
szempontjából az érvéryres mag)łar szabványoknak és előírásoknaĘ üzemeltetői
követelmén1,eknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradélĺalanul teljesíti.

1'1'.2 sben foglalt valamerrnyi munkát a megjelölt
tűzrendészeti, balesewédelmi, egésxégtigyi és

san elfogadotthazai szakmai elvárások szerint, a
rendeltetéssze'rű és biztonságos haszná|at követelméqreinek megfelelően, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a m^Wr szabványok szerinti
minőségben és anyagok felhasznä|ásával, a teljesfuési hatándőie hiba- és hiánymentesen
elkészíti.

12. iĺtudárs-^wételi eljáĺás

I2.l A mriszaki hadás-áwételi eljáras csak akkor zÁrhatő le, ha aYálla|kozó a megvalósulási
dolumentációt is magäban foglaló, műszaki ellenőr ákal jőváhagyoÚ és eilěnjegpett,
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hiáns,talan,teĘs körri fuadásidolumentációt a megrende|ő részére 3 példánybanátadta.

12.2 Az ätadási dol$rnenľációnak tartalmaznia kell:

a megvalósulási tervet, azaz |étesftmények tényłegesen megvalósult állapotának
kivitelező és mriszaki ellenőr által ellenjegyzrtÍ műszaki terveit, valamint az alábbi
iratanyagolĺat m^gyar nye lven:

_ az hadottirataryłagoktanalomjegyzékét;
felelős műszaki vezetői n),ilatkozaút anő|, hogy a megvalósult állapot az e|őin
technológiával, anyagoklĺal és minőségben valósult meg;

- kaľbantaftási' kezelési utasításokat, ĺizemeltetési, hasznáůati előírásokat;
_ a közreműködő a|vá|lalkozók listáiát a lényeges adatokkal;

minőségtanúsítási, métési, megfelelőség igazol.ási iegyzőkönyveket,
teljesítmény nyilatkoz atokat;

_ a keletkezett hulladékok átadásáról szóló, az áwéte|te jogosult által kiállított
igazo|ást;

_ a beépítem anyagok mennyiségé nekigazo|ására szä|Lftőlevél másolatokat,
digita|izält f o rmátumú do lĺlme nľác iót.

I23 Yá|la|koző a munlĺák befejezésének időpontjáról írásos készĺe ielentést kiild
Megrendelő részére. Megrendelő a készre jelentés műszaki ellenőri jóváhagyäsa esetén' a
készre jelentés kézhezvéte|étől számíton L5 napon belüli, Vállalkozóval egyeztetett
időpontra kjtűzia műszaki átadás-äwételieljárást, és meghívja az illetékes szervezeteket.

t2.4 Az e|'1árás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a mrrnka a szerződés és annak
mellékleteiben meghatározoŰ. követelményekneb a jogszabä|ýelőírásoknaĘ és a hatósági
előírásoknaĘ valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendelői
módos ítás oknak me gf e le lőe n hiány- és hibame nte sen e lkés zült.

t2.5 Vállalkozó a műszaki hadás-äwéreli eljáras sońn ätadja az éphési műszaki ellenőmek a
szenődésben vállalt és elvégzett tevékenpégettanaknazó teliesítési összesítőt.

12.6 Mriszaki ellenőr aYäl]alkozó teljesítésének ellenőr#sét követően, Vállalkoz| áhal átadon
teljesítési összesítő a|apján műszaki igazolást ál]ft ki a teljesíten kivitelezési munkak
meghatÁrozásárő|, az e|végzeĺt épkőipan kivitelezési tevékenpég mértékéről,
mennyiségéről, minőségérő|, a teljesítés időporcjäről, és javaslatot tesz ahvitelező áhal'
száĺiázhatő ös s ze g meghatÁrozÁsán.

I2.7 Megrendelő a műszaki igazo|ás alapjän, a 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet t0. $ (l) o)
pontjában meghatározott haľáridőben, azAz a műszaki kadás-átvételi eljáras |ezansät
követő 15 munlranapon belül áLlitja|łvállalkoző részére avégszÁnlázÁs a|apjäul szolgáló
teliesítésigazolást.

13. Szerződésszegés

t3.1, AVállalkoző azazonrrahhatäýűfelmondást mega|apoző cselekmén1'eken, mulasztásokon
Hviđlszrnődésszegést követ el akkor is, ha

késedelmesen teljesít (a lĺésedelem a teljesítési véghatárldő tekintetében megvalósul, s

a késedelem aYälLalkozó nem megfelelő gondossággal folytatott e|jáľzlsáľ:., felróható
tevélĺenpégére vagy mulasztására visszavezethető, és a kötbér mértél.ĺe eléri a teljes
neĺtő szerz,ődés e s e lle né fték 20o/o - ának me gfe le lő ö s s ze get.

lo,
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hibásan teljesít, mert a létesítmény nem felel meg a teljesítéskor az előírásolĺban és e
s zerződés ben me ghatározoĺ tuĘ donságoknak és rendelteté s i célnaĘ
a szeĺződés ellehetetlenül oĘn olĺból, ame$n a Yá||a|koző felelős vagy az
érdekkörébe esik

1'3.2 Szeződésszegés esetén aYállalkoző aza|ábbikötbérekmegfizetésétvál,Lall1a:

a teljesítési haándő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítésének esetén a teljes,
nettő szeződéses ellenénék I o/o-a késedelmes naptáń naponként, de össześen
legfeljebb a teljes nenő szeződéses ellené fték2)o/o-ának megfelelő összeg;

hibás teljesítés esetén _ amennyiben a Vállalkoző, o|yanolĺból teljesít hibásan, me$rt
felelős, hibás teljesítési kötbér Íirrté'ér, köteles, meíynek ménéká a nettó sze'rződéses
ellenénék 7 o/o-a/nap' de összesen legfeljebb a teljes nettő szerződéses ellenénék
20o/o - ának me gf e lelő ös s ze g;

amennyiben a teljesítés a YáILalkoző fellrőhaó mł1atafiása a teljesítés megtagadása
vagy aYállalkoző felľóható lehetetlenülése miatt meghiúsul, Yá||alkoző meghiúsuÉsi
kötbén köteles fvetniMegrendelő részére, meĘek ménéke a teljes neuő szérződéses
ellenérték 20 o/o-a. Megrendelő 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a
szerződésben rögzítew feltételek szerint a szeruődést felmondani.

Amennyiben a Vállalkozőnakkötbérfizetési kötelezettsége merülfel' Megrendelő jogosult
a kötbérkövetelését a vä|Lalkozási díjba beszámítani és kötbér bekérő břél kibocsátásával
érvényesíteni. Kötbérfizetési kötelezeffség esetén Yá||a|koző köteles kĹilön nflatkozatban
is elismemi a Megrendelő követelését. Amennyiben Yä|La|koző a kötbérfizetési
kötelezenségének elismerését jogszerűtlenül megtagaď1a, Megrendelő jogosult
érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettségé megs zegéséba| eredo i<ářokat,
költs égeket, elmaradt hasznokat.

1'3.3 A Megrendelő jogosu\t azornah hatáll1,a| felmondani a szeruődésq ha a Yá|Lalkoző
felelősségbiztosítása a szeruőđés hatáĘ alatt megszrinĘ vagy az e|őin ménék alá
csökken.

13.4 A Mcgrendelő a szeruődést felmondja _ ha sziilséges, oĘn határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a sz'eződéssel érinten Íe|adata ellfuäsärő|gondoskodni tudjon _ ha

a) a Vállalkoző tźĺsasägában közvetetten vagy közvetlenülzso/r-ot meghaladó tuĘdoni
részesedést szerez valamely oĘn jogi személy vagy jogi szeňélyiséggel 

'nem

rcndel]<ező gazdasägi társaság, 1melynem felel meg az 62. s (1) bekezdés klpont kb)
aĘo ntj áb an meghatäro zon f e ltéte lekne Ę
b) a Vállalkoző közvetetten vagy közvetlenü| 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely oĘn jogi személy vag,J jogi szeméýiséggel nem rendelkező gazdasági
tánaságban, ameý nem felel meg az 62- s (1) bekeáés k) pont kb) aĘontjábň
meghatÁrozot f e ltéte le kne k

73.5 Yällalkoző nyilatkozĘ hogy a Nemzeti Vagyonról sző|ő zoĺĺ. évi c(CW. tönrény 3. $
ek minősi.il. Yálhlkoző válLalrja, hogy vákozÁs
ékonatkt ad. Tudomásul veszi, hoývalótlan
szeruődést felmondja, vaw _ ha a szeződés

ól _ eláll.
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73.6 A Megrendelő jogosult a sznrződés azornah hatÁýű felmondására, ha a Yá||alkoző a
Megrendelő írásbeli fekzőlftasára, a Megrendelő által kifogásolt va1y hiányolt
cselekménpket nem orvosolja vagy pótolja a megadon haľáńdón belül, vagy ismételten
szeruődésszrgést követ el.

137 A Megrendelő jogosult a szeződés azonnali hatáýű felmondására, ha a Vállalkozó
fizetésképtelenné válili' csődbe jut vagy Íe|szÁmo|jáĘ végelsámolás alá keriil. Azorrnali
haúllyal mondhatja fel továbbá a Megrende|ő e szerződést, ha a Yá||a|kozonak a jelen
sznrződés alapjhi szo|gä|ő beszerzési eljárásban bemutatott alkalmassági feltételeiben
oĘn lénpges negatív váltoások következnek b., meĘk a szcrződés rcljesítését
kétségessé teszik

13.8 Azazoĺlrn|ihatáýő felmondás eseteiben aYä||alkozó csak aszeruődésszerűen e|végzeu
munka ellenénékére tarthat 

'g."y' 
azza| a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól

szÁmftot 15 napon beliil az elvégzett munka merrnfségét megállapítja és kiércékeli. FŁ a

YálLa|kozô részérő| egyűüAl szenődésszegés is történt, akkor a hĺIegrendelő az
elszámolássalegyidejíílegaszerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti.

I3.9 Megrendelő súlps szerződésszegésre hivatkozyaazonnali hatálĘl mondhatja fel továbbá
a szerződést az a|äbbi es etekben:

a Yá|la|koző, a|vä|La|kozőja va1y közreműködője jelen sze'rződésbőI eredťi
kötelezettségei bármeýikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem' vagy nem a
felhívásban közölt módon te ljes íti;

aYá||alkozó, alvállalkozőjavagyközreműködője alvkgrendeló jőváhagylsa hiáýban
végeza jelen szeruődés szerint megrendelői döntési jogköröe taĺĺoző feladatokat,

a Yä|]a|kozó nem a jelen szerződésben foglalt haľáridőben tesz eleget a Megrendelő
felé érrcsítési kötelezenségéneĘ vagy ő, illetőleg a|vállalkozőja vagy közreműködője
bármely módon a|sadá|yozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési
jogainak g1akorlását,

aYál]alkozó nem a jogsabälfuan és a je|en szeruődésben foglaltak szerint tesz eleget
az éphési nap|ő vezetésére vonatko ző körclezeĺségéneĘ
a Vállalkozó nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dolilmentációs
kötelezemégének

1,3.Io Mentesülnek a felek a szerződésszegés következménpi alól, ha b:uonýtjäĘ hogy a

lĺésedelem nem a nem-szeződésszerű teljesítésére vezethető vissza, bizonýtjäĘ hogy
kötelezeĺségeiket a felek szeméýtő| és magatarcásátő| független rendkívüli,
elhádthatatlan kĹilső ok, az ún. "vis ĺlra-^'1oť' körébe anoző események miatt nem udták
teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében al<adä|yozoĺt szenődő féll a
másik szrrződő felet a vis major beälrhäről. és megszűnéséről haladélĺalanul értesíteni
köteles.

14. Hibás teljesítés, szavatosság

l4.7 A Vállalkozó hib,ísan teljesít, ha a jelen szeruődés a|apján ähalla megvalósított vállalkoási
tevékenpég eredmén;'elĺént létrejön dolog a teljesítés során nem felel me3 a
jogsz^bä|yban vary a szerződésben me ghatá rozotÍ nrlajdonságoknak
Ez esetben a Megrendelő elsősorôan _ vä|asztása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha az aVállalkozónakatán>,ta|antöbbletköltséget eredménwzne.

loo
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L+.2 ÍIa a Yá1la|koző a kijavíľásq illewe a
előírásoknak és a megrendelő e|vä

választÁsa szerint _
kötbérigényének

etelhet.

1'4.3 ÍŁ a nem végzi e|, a
Me h sal kijavíttathatja,
eze el

1'4.4 A szavatossági kötelezenség teljesítésével és a szcződésszerű állapot megteremtésével
kapcs'olatos. költségek - ideérwe kĹilönösen az anya1- , munlĺa- és továbbíľási tohségeket -
aYälla]kozőt terhelik

t4-5 A a legrövidebb időn belül köteles kifogását a
vá jogait ajőtálläsihatáridón, illetőleg, ameĺinyiben
ez ési jellegű szavatossági haúndőn (jogszabályban
meghatározott esetben akote|ező alkalmassági idő) belül énrényesíteni. Nem szalnltbele a
szavatossági időbe a kijavítási időnek az l

tudja rendelteŕsszerrien használni. A s

dolognak vagy jelentósebb részének kic
dologra (dologrészre), valamint a
tekintetében újból lĺezdődik

1,4.6 FIa a Megrendela igéýt menthető ol'Ďól nem tudja érvényesíteni, (így ktilönösen, ha a
hiba a jellegéné

a szavatossági j

ł' ,h^ 1 ,j9g'
eryen)resltesere
jár.

1'4.7 Szavatossági jogainak énĺényeskésén kívĺil a Megrende|ő a hibás teljesítésből eredő
káränak _ a hibás teljesítési kötbéren felüli _ mé$érítését is követelheti a kánéntés
szabá|1,ai szerint.

15. lőtáIlás,kötelezőalkalmasság

t5.L A Vállalkoző a.srerződésben foglalt vala e|järás
|ezáräshól szÁmftoq a jogszabä|yban bb 36
hónap telies kötű iótállást vál|a|. Ez akkor
mentesül, habuonýť1a,hogrJ a hiba oka a teljesítés után lĺeletlĺezett.

1'51.1'. Amennpben a létesítmény.vagy ennek egy része a jőtÁlläsi idő a|att aYál]a]l<ozô jőtá||ási
kötelezensége a|á taĺtozó hiányosságok miatt nem i'izemel rendeltetérrr.r{.r', az
előzőelis,enmeghatározou jőtäIlásiidő a létesftményÍ, illewe az énnteĺtépítményt illetően
annyi idővel meghosszabbodih amennyi ídeígaza rendeltetésszerű hasziä|atnalkalrnassá
nem vált.

L5.L.2. A Vállalkoző jőtä|lisi kötelezettsége nem terjed ki azol<n a hibákra, ameĘlĺről a
Yállalkoző bebŁonýýa, hogy a hiba oka a teljesítés után l.ĺeletkezett rendeltetésellenes
használatvagylanbantznáselmulasztásánakkövetlĺezményekém.
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15.2 A jóĺállási, vagy szAvatossági idő alan fellépő hiányosságot, híbh haladékalanul a
Yál|a|koző tudomására lĺell hozni, aYäl]a]kozó pedig köteles haladélĺalanul intézkedni, a
hibát, hiányr kiktiszöbölni.
Konstrukciós hiba esetén a Yä||a|kozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény
mindazon elemeit, részrit, arcozé|git, stb. jőtä||ási kötelezeftsége kereÉben sĄät
költségére kijavítani, vagy kicseré|ni, ameĘk ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, ŕszekkel, tartozekokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak
bizonyulaĘ é s has onló me ghibás odásuk fe ltéte |ezhető.

1'5.3 A kötelező alkalĺnassági idón belül a Yá||a|koző a vállalt jőúllrási időn túl a Megrendelő
äkalbizon>,ltottan a YálLalkoza ćrdekkörébe anoző hibák |Ąavkäsk - amennyiben az
időjárás a javitasi technológiát lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtanamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő
jogosult a Yä||alkozó ércesítésével a Vállalkoző rcrhére a munkát mással eMgeztetni.
E rrnek d|jfu a Y á|h|koző nem vitathatja.

16. Szetződő felek képviselői

16.1 A felek a szerződéssel, annak teljesítésével lĺapcsolatos összes egymásnak adott
nyilatkozatot, értesítést írásban (levél formájában) _ utóbb a másik félr ákal kémégbe nem
vonható módon elkĹildön - kĹildeményben kötelesek közölni az énntett, érdekelt féllel, és
ezt íńsb an vis s zaigazo lni a szerődé s b e n me g adott c ímre.

16.1,.1, A nyilatkozat akkor |éphatá|yba, amfüor azt a címzennek kézbesíteĺéĘ vagya ný|atkozat
hatä|:1ba|épési időpontjában, bárme$k i' 

" 
későbbi.

I6.L.2 A jelen szerződésben foglalt bärme|y ércesítés, kĹildemény, tizenet (élő)szóban, vagy e-mail
útján is közölhető, de szabálpzerűen kézbesítennek akkor minősül, ha azt Wóbb
(haladékalanu) írásban is megerősítĘ vis szaiga zo|ják

L6.2 A Vállalkozó helyszíni képviselője, építési napló vezetésére kötelezetcje:
Neve:
Telefon szÁma:
E_mail címe:
NĘ sáma'
Meghatalma zÁsánakköre az építési munkaklral lĺapcsolatban teljes körű.

16.3 A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjez
Neve:
NévjeĐzéki szÁmaz
Telefon szäma:
E-mail címe:
NĘ sáma:

16.4 AMegrendelő helpzínikepviselője
Neve:
Címe:
Telefon szÁmaz
Telefax szÁmaz
E-mail címe:

lou
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NĘsáma'

16.5 A műszaki ellenőr(ok)
Név:
Szalag:
Nvilvántanási sáma:
ŃĘ sáma'
Címe:
Telefonsáma:
E-mail címe:

17. Egyébmegállapodások

t7.1' A Megrendelő aKozbeszrrzési Eljárást a Kbt. 53. s (6) bekezdése a|apján feltételesen
indította meg' effe tekintenel je|en Szerződés _ amennyiben a Felek a Szerződést
aláírásul'{ĺal e||áĺtäk _, a Szerződés teljes péruugý fedezetét biztosító, az Ajánlatkérő ákď-
benyujtoĺtámogatási igényelÍogadásának napjätő|szÁnitottS. napon |éphaáIsha.

17.2 A megkötöt váJllalkozÁsi szerződés módosítása, kiegészítése írásban' a szeruődő felek
egyetércésével, a Kbt. 141. $-ában foglalmk és a Ptk a|apjántörténhet.

I7.3 A Megrendelő ákal készíttetett dolĺ:mentációk a Megrendelő kifejezett hozĄäru|ása
nélkĹil sem tovább nem adhatóĘ sem a szerződésen kívül fel nem használhatőĘ továbbá
tilos a Megrendelő előzetes hozzźĄáru|ása nélkĹil az e\vá|la|t, illetve a mär foĘmatban lévő
munkikról adatokat harmadik félrészére kiszolgáltatni, azolĺról előadásokat tartani, videó-
felvételt vagy kinyomtatott anyag ot kijzzétenni.

17.4 A Vállalkozónak mentesírcni kell a Megrendelőt minden oĘn igénnyel és peres eljárással
szemben, amely a jelen szerődés teljesítésével osszefüggő bármiféle szerzői jog,
szabadalmi jog,véĄegy,védem név,vagy egyéb védem jog megsértése mian felmerülne.

17.5 Blrme|ykátuagyveszteség bejelentése, amely aszrrődéses kötelezettségekvalamelyikfél
részéről tönénő megszegéséből, illewe jogszerűtlen felrnondásából ered, megrendelő és
vá|Ialkoző közötti egyenetés úĘyfuképezi. Felek mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a felĺnertilt vitás kérdéseket egynús között tárgyalásos úton rendezzé|ĺ Í1a a
úryp'|äsok megkezdéséó| szamiton 30 napon belül a felek képtelenek békés úton
megoldani a vhÁt, amely a jelen szeruődés teljesítésével kapcsolatosan közöni.ik felmerül,
éné|<hatÄnől függóen kölcsönösen kikötik a heýi ügplĺben aZa|aegerszegiJárásbtróság,
illetóleg a törvénpzéki hatáskörben trrtozó tĺgpkben a Za|aegerszegi Törvénpzél
kiz.ärő|agos illeté ke s s é gét.

L7.6 A srcződés teljesítése során a Yä|lalkoző tűmi köteles a Megrendelő illetélĺes szeruezeti
egysége által sziilségesnek taÍtott' wvábbá a hatálps jogszabá|yolĺban meghatÄrozott
ellenőrzési feladatok végzését, tudomásul veszi, hogy a szerződés adatai, illewe a
szeződést Megrendelő nyilvánossá gru hozza. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy
a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet.

I7J Szerződő Felek tudomásul veszĘ hogy az Áilami Számvevőszék _ az Áilami
SzámvevőszślÍő|sző|ő zoĺl. évi LXil. törvény5. s (3)_(4) belĺezdés szerinti ellenőzési
feladataíval összeĘgésben ellenőrizheti az äl]an:häztanÁs alrendszereiből
flnanszirozottbeszerz.éselrct és az äl]aĺ'nhäztanás alrendszereihez arcoző vagyont énntő
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szerződéseket a Megľendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró
természetes személynél és jogi szeméýnél, valamint azďrmáI a szerődő feleknél, akiĘ
illewe ameĘk a szerz.ődés teljesítéséért felelőseh továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködőknél.

17.8 A Kbt. 138. s (3) belĺezdése szerinti teljesítési kötelezetméget teljesítheti a Vállalkozó vąy
a nem természetes szemé|y a|väl|a|koző jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági
ún as ág átalalill vagy a szenĺ ezet jo gwódlás s al me gszűnik

17.9 A jelen szerződéses feltetelekben nem szabä|yozott kérdéselĺben a Polgári Törvénykcinyv
és a tárgyhoz kapcsolódő eryéb jogszabá|yok rendelkezései iránpdók

Ke|t:Za|aegerszeg 2017. év...... hó ..'.. . nap1án

Z alaegets-zeg M egyei Jo gú Város
onkoĺĺnányzata

Megrende lő képvis eletében
Bal.aicz Zo|tám

polgármester

lot

Vállalkozó képviseletébe n
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vII. KÖZB EIZEPzÉSI MtiSzAKI LEÍRÁS

A kivitelezés rövid műszaki tanalma:

A botfai Erdődy-Hĺvös-kxtély barokk stílusú műernléĘ mely kisebb ménékben a ktilcjnböző korokban
képftésre került. Az alápncézrtt épí'ilet emelete felett beépíten tetőtér található. Az épület tetőszerkezete a
90-es években feĘításra keriilt. Koporsófödém keriilt kialalĺításrą valamint a faldszint és emelet feleni
födém monolit vasbeton födémekkel megerősítésre került.

A.nyertes Ajánlanevő fe|adata a Botfai Kastéý fejlesztésének és felújításának az e|végzése az
alábbi fő paraméterek mentén:

- műerrrlék kastélyépületen mintegy 100 db n1íLászźrő cseréje (külső és belső)
- neftó 30 m2alapterületű {lj úgLaés vasbeton szetkezetii |épcsőházépítése
- 174 m2 alapterületű új, falazottszerkezetíj' melléképület építése
- Fűtésrendszer Íe|{ljkÁsa2 db kondeĺ'zäciős Íallifíitő gáz|<eszu|ékbeépítésével
- cca.815 m2 kiilső hornlo|uatfe|űjitás és mintegy 4600 m2 belső fal és mennyezet felület

felújítás
- 10,8 k\X/p villamos teljesítményi napelem erőmű kiépítése (40 db napelem pane)
- 1,2 db zuza|ékos parkolóhelykialakftása

Załándolszallás fe j leszés ének elemei:

1. Zańndok szállás komfortfokozatlít nővelő belső felújítások
- Földszinten szantő helyiségből vizesblokk kialakítása (női és férfi \íq
- Az emeleten két szobában vizesblokk kialakítása
- Tetőtér kozos heýis égébalkét szoba leválasaása
- A földszinti és emeleti teraszpadlő1anak és v'uszĘetelésének hebłeállĺtása
- A tetőtéri szobák északi és déli oldali ablakainakbefalazisa
- Északi oldalon a tetőtérben t1nyilishhidalő és fahzatkibontása
' Az énnteľt vżes heĘiségekben komplett burkolatcsere, a szobákban új laminált parkena burkolat
elhelpzese
- Q ebÉpcső készítése

2. Te tőtéĺben felújÍtások
- Atető hőszigetelése kiegészítésre szonĺ: ferde feli'iletelĺre 10 cm|<őzetgrppot hőságetelés keriil acé|vŁ
kaze a meglévő lambéria és belsó pĺraz},ĺő fólia eltávolítása után, majd új párazfuő fólia és 1,5 cm vastag
úizghlő gĘszkarton burkolat kerĹil kialakításľa. A ParaPet falra 5 crn-es vázza],lĺeriil az előbbiekben leín
burkolat.
- AzÁÍófödémre 20 cm vastag l<őzrtg,7apot hőszigetelés keri.il felhoľdásą PE fólialeáníssal. A meglévő
szigetelés felszedése után.
- A meglévő tetőkibillentések elbontása után Velux tetótéri ablakok beépítése .

3, Fíítés korszeríísítése
- Az épiilet fűtési rendszere elavult, k^zźnja]nak cseréje szi.ilséges. fu. íú fűtési rendszer k& iý
l<onderukiós gáz|azinnal lĺeriil kialakítás ľa a földszint i |snÁnházban.
- A fűtőtestek cseréje konzerű ľaďátorokra
- ý mele gv mfu olólĺĺĺľ' beépítés e

lo,
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- A lśazlLn heýiség teljes felújícĺísa
- ý ké-éry"klétesítése

4. Az épťilet nyĺlászáníi csetéte kerÍilnek.

5. Irombkzat felúiítás' bádogozás
- A máladozó vakolat leverése az eláznt részeken, a vakolat pótlása űj léleg?Á vakolati rendszerrel.
Komplett újrafest&, az ereszlsatoľnák és lefoýk cseréje.

- Lábazatújravakolása és festése

- Előlépcső {4jtÉpitése

6. Panoráma falépcső ú1'iáépítése
- A meglévő fa lépcső szerkezetelbontása utän az épi.ilenől kĹilön álló fa|azoĺt lépcsóház építése.

7. SzáIIáson klvíili feilesztések
- Melléképiilet kialakítása

Az épi'ilettől északľa a tervez.ett parkoló hatáťan, félig a meglévő terepbe méĘftve keriil kialakításra a

melléképiilet. A melléképület két részre osahaó. Egy nyitott színbal és a felette kialakíron hőszigeteletlen
padlástérből, valamint a tornácon lĺeresztül megközelíthető vizesblokkol'ból és rakár heýiségből áll,
ahonnan a beépítem rctőtér is megközelíthetó. A hosszan ęlhűzpdő n}€regtetőS épĹilet nyugati végébe egy
ól kap helyet.

- Parkoló és épület körüli járda kialakítása

8. Napelemes rcndszet a ĺnelléképíileten:
- A melléképiiletre 40 db napelem elhelye#se

Npnes Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogĺJ a Kastélyban szolgálati lalás üzemel,
erre való tekintenel Ajánlanevőneka szerzódés teljesítése alatt' akilzi:zeĺnl szo|gákaasok _ fűÉs,
äĺamésme|egv'z-z^vaftatÁsánakminimalizäläsánkelltörelĺednie.

Atervezew áta|al<täsi mtnl,ĺak nem érintik az épi|ettanőszer|<ezetét, ezś.n nem sziilséges
építési engedélyt kémi!

A bontási munlęk során kĹilönös tekintettel kell lerrni a munlę és balesewédelrni előírások
é s jo gszab ályok b etartás ára !

Főbb betanandó munkavédelrni vonatkoás ű jogszabá|yolc
L99 3. évixoll. torĺ ény a munlęvédelemről
5 / 19 9 3 . ( xI.26 ) MtiM rendelet az MvÍ v égrehajt1sárő|
+7 / 19 99 . (uII.4 ) GM rendelet E melőgép B iztons ág i SzabäIĺyzat
65/1999. (K1.22.) EüM rendelet
4 / 2002. (II.20) SzGM-EtiM együnes rendelet
14/2004. (IV.19) FMM rendelet

A feladatok részletesen a közbesząÍzési dolĺrmentumok részeként kiadásra keriilő Műszaki
le írás ban, és ['razat|an költs é gveté s be n ke rĺiltek me ghatá Íozásn.

Ito
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