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Bľ.vEzľ.TÉs, ÁrrĺrÁNo s lNronuÁcl Ór

Az Aján|atkéľő nevébeĺ eL1fuő személynek jelen dokumeĺtäcíő kiadásával az a cé|1a, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a
sikeĺes zjánlattéte|t. E;zeĺ cél elérése érdekében a jelen dokumentáció _ megfelelően csopoĺtosítva,
akár ismételve is _ taftatmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegítik a sikeľes
aján|attéte|t.

Jelen dokumentáció az }ĺján|attevőknek 2018. ápĺilis hó 11. napián közvetlenül megküldött
ajánliattételt felhívás alapján ké s ztilt.

Az aján|attéteľ felhívásban nem szabá|yozott kéľdésekben a jelen dokumentáció rendelkezései az
ľőnyadőak és kotelezőekaz ajänlat összeállítására és beĺýtäsátavonatkozőan.

Az aján|attételi felhívás és az aiáĺ|attéteh dokumentáció ktizött esetlegesen fennálló báĺmilyen
ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás tendelkezései az känyadőak



I. A KozBE,szFn4ÉsI ar;ÁnÁs . neNo1Énn voNATKozo ÁrrĺrÁ}.Ios
xovnľBrľĺÉwyBx És INronnĺÁcIÓr ł łjÁNrłrľBvor nÉszÉnB

1.

']'.1. Tátgyi kozbeszerzési eljáľás esetében aján|atkérő az e|játást megindító felhívás (a
továbbiakban: ,,Felhívás") 7. pontjában meghatátozott szervezet (a továbbiakban:
,'Ajánlatkét(i")'

1'2. Aiánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszetzési eljátásban aján|atot
nyú|t be.

1.3. Dokumentáciő: az általános és speciális kovetelményeket taľtalmaző lĺatanyag'
A Dokumentáció átvétele az éwényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáciő az
ajánlattételi dokumentációból, valamint az a|apadatokat, okiĺatokat, kozbeszerzési
műszaki leírást, a költségvetési kifuást, mennyiségi kimutatást tata|maző Műszaki
dokumentációból áll.
A Dokumentáciő rendelkezéseinek nem megfelelő aján|ata I(bt. 73. \ (1) bekezdés e)
pontja szeľint érvénytelen

1.4. Szeződés: a közbeszeľzési e\átás nyeftes aján|attevőjeként kihiĺdetett aiánlattevő és
az aján|atkérő közott létľejavő építési vál]alkozási szetződés.

2. Az Aiánlatkérő:

Z alaegetszeg Megyei Jogú Vátos onkormá ny Żat^
cím: 8900 Za|aegeÍSzeg, Kossuth L. u.17-79.
telefon: +36 92/502-1,00/228
fax: +36 92/510-177
képviseli: Cseke Lász|ő
e-mail csekelaszlo@ph.zalaegerszeg.hu
honlap cím: www.zalaegerszeg.hu

3. Az Aiánlatkérő nevében eliáró szeméIłr:

PROVITAL Feilesztési T anácsaďő Ztt
cím: 10ó1 Budapest, Andľássy út 17. II. em. 9.
telefon: +36 t /796-1020
fax: +36 1/796-1001
email: toľnyai'kĺisztian@.provitalzrt.hu
képviseli: Dľ. Antal l(adosa, igazgatőságelĺröke
kapcsolattartó: Toĺnyai lGisztián

4. A beszerzés tárgva és mennJrisége:

Mindkét ľész tekintetélren:

5.

Az aján|attételi felhívás 5. pontjában foglaltak a|apján.

AíánIa ttétel köItsécei

-

,Lz aján|at elkészítésével, illetve benyujtásával kapcsolatban felmeĺiilő osszes költség az



aján|attevőt teľheli.

6. Aiánlati kőtöttség

Mindkét ľész tekintetében:

6.1 Az aján|attételi felhívás 22. pontiában meghatáÍozottak szetint.

6.2 Az aján|attevő a felhívás 22. pontiában megadott időtaľtam |eiártáig kötve van
ajáĺ|atához., Frgyelembe véve a l(bt. aján|aĺ kötöttséggel kapcsolatos eg)'éb
rendelkezéseit is'

7.

Minrĺkét tész tekiĺ'ltetében:

Az ajáĺ|attételi felhívás 10' pontjában meghatátozottak szerint.

Táiékoztatás

A munkavállalók védelméľe és a munkafeltételekĺe vonatkozó kötelezettségekĺől aiánlattevő
täjékoztatást kaphat az alábbi címeken:

łNrsz oľszágos Tisztifőorvosi Hivatal: 1097 Budapest, Albert Flóľián ut2-6.,levélcím:
1437 Budapest, Pf. B39. tel.: 06-1,-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 0ó-80-204-264,a
ĺęionális és kistéľségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu inteĺnet-címen található.

NAV: 1054 Budapest, Széchenyíu.2. te|':06-7-428-5100, fax:06-1-428-5382, kék szám: 0ó-
40-42-42-42' a teĺületileg illetékes regionális igazgatőságok eléthetősége a www.nav.gov.hu
internet-címen található.

OKTVF: 101ó Budapest, Mészátos u. 58f a. te|.: 06-1_224-9100, fax: 06-"t-224-9262, a
teľületileg illetékes felüEvelőséEek eléĺhetősése a www.oÍszasoszoldhatosas.sov.hu internet-
címen ta|á|hatő

NMH: 1106 Budapest, Fehér út 10., levélcím: 7476Budapest, Pf. 75., tel 06-1-346-9400,
fax 06-7-346-9477, zóId szám: 06-80-204-292, a terĹileti kiĺendeltségek elérhetősége a
www.ommf.sov.hu inteĺnet-cím en ta|álhatő.

-

EBH: 1013 Budapest, Kĺisztina Wt' 39/B., levélcím: 1539 Budapest, Pf. 672, teir: 06-7-
795-2975, fax: 06-7-795-0760, a megyei teferensek eléĺhetósége a www.egyenlobanasmod.hu
in teľne t- cím en ta|á|hatő.

Aiánlati át és árkéozés

Mindkét ĺész tekintetében:

Az aján|atl áľat foĺintban kell megadni. a ki5zbeszeĺzési dokumentumok részeként kiadott
Anzatfan költségvetés kiköltésével. Ajánlati áton a Főösszesítőn megadásĺa kerülő nettó F-t-n
éĺtendő.

8.

9.



Az a1án|at: át a\átámasztására aiánlattevő köteles becsatolni az Aruzatfan költségvetést
kitoltve, cégszeľűen a|álrv a.

Az egységárakat egész foľintban szükséges megadni, a kialakuló tételátakat szintén egész
forintľa kell kerekíteni.

Az ajánlatban szercp\ő átaknak fix árnak kell lennie, vagyis az aján|attevők semmilyen
fotmában és semmilyenhivatkozással sem tehetnek vá|toző átattatďĺrĺaző aján|atot.

A nettó ánkat úgy kell megadni, hogy azok tatta|mazzanak minden járulékos kciltséget,
függetlenül azok fotmájától és forrásátő|,pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.

Az aján|aĺ áĺnak taľtalmaznia kell a teljesítés időtartama a|atĺ áwá|tozásból eredő kockázatot
és hasznot is.

Az aján|attevők csak m^gyar forintban (HUF) tehetnek aján|atot, és a szetződéskotés
valutaneme is csak ez lehet.

Az aján|aĺ átnak taĺtalmaznia ke|l mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
etedményfelelős megva|ősítasához, az a)án|aĺ feltételekben rögzített feltételek betartásához
szůkségesek, így többek kozött minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához
szükséges költségeket is.

Az aján|at csak banki átutalásos frzetési módot tafiaLmazhat, minden egvéb ĺrzetési mód
elfogadhata tfan az Aján|ark&ő számáta.

Az aján|atok kidolgozásakor vegyék ŕrgyelembe, hogy az aján|atl áľnak teljes köľűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden aján|attevőĺkifizetési igényt.

.Fonnai követelmények

Az aján|attételi felhívá s 26. 7 . p o ntj źtb an megha táto zo ttak s z eľint.

ru.

11.

t1'1 Az a)án|atban kapcsolattartóként felttintetett személlyel közöltek az aján|attevők,
illetőleg közös ajánlattéte| esetén a közös aján|attevők mindegyike vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősiilnek. Az e\játőĺs bármely szakaszábaĺ a kapcsolattattőná|
megjelölt Íaxszámta, vagy e-mail címte kůldött bátmilyen üzenet, dokumentum a
sikeľes elktiłdés visszaigazolásának piLanatában ^z aján|attevő, illetőleg közös
aján|attéte| esetén valamennyi közös aján|attevő részéte joghatályosan kézbesítettnek
tekintendő.

11.2 Á kapcsolattartő személyében, illetőleg adataiban bekövetkező vá|tozástírásban kell az
Aján|atkétőnek bejelenteni. Äz Ajánlatkétő |suátő|ag a nyilatkozat eredeti pétdányának
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattattó személyében, illetőleg adataiban
bekövetkez ő változást figyelembe venni.

Aiánlattevő feladata:

I és II. tész tekintetétren:

12.



Ájánlattevő köteles a közbeszetzés tfugyát képező építési beruIlázást az aján|attéteh
felhívásban, a jelen ajőn|attéteh dokumentációban meghatátozottak és annak részét képező
építési (vállalkozási) szerződés tendelkezései szednt, illetve a műszaki dokumentációban
meghatátozott mennyiségi és minőségi meghatátozás szednt a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények
betaftása mellett megvalósítani.

'łĺjánlattevő Íeliadalĺa kite{ed a műszaki dokumentációban meghatátozott valamennyi
feliadaÚa, abban az esetben is, ha azt a vá||alkozási szetződés nem taĺta\mazza; tlleÍłe
esetleges azoĺ fe|adatokĺa is, amelyeket a vá|]alkozási ketetszeĺződés tattaLmaz, azoĺban a
mriszaki dokumentáció nem.

Ajánliarkéń tátgyi kőzbeszetzési ehifuás esetében a ben1ijtott aján|atokat a Kbt' 76' s (2)
bekezdés c) pontiában rógzítetteknek megfelelően a legjobb át-éték elve alapján étékehzz
aján|attéteh felhívás 1'2. ponga szerint.

13.



IL Az ł;ÁNrłĺ KIDoLGozÁsÁNłx ľBrtÉľBrBl

I és II. ľész tekintetében ľészenként kíilŕin_kíilŕin:

Az ajáĺ|attevóknek az e|)árá,s során egy írásos aján|atot kell elkészíteniĹik, a közbeszerzéselĺĺ'ől
szólő 2015. évi CXLIII. torvény vonatkoző e|őírásalva| összhangban. Az aján|at az aján|aĺ
kötöttség beállta után semmilyen formában - sem foĺmailag, sem tartalmilag _ nem
módosítható'

Aján|atkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyú)tásának lehetőségét a I(bt. 71. $ -a
szeľint biztosítja azza|,hogy a I(bt. 71. s (6) bekezdése szeľinti koĺlátozást nem alkalmazza új
gazdaság1 szeĺeplők bevonása esetén.

Az aján|attevőnek nyeftesként töľténő kihiĺdetése esetén sincs lehetősége aián|ata, v^gy 
^jelen dokumentáció bármely _ akáĺcsak tész _ kérdésének megvá|toztatásáru sem.

Az ajánlattevő ^z ajáĺ'iattétell felhívásban és dokumentációban meghatározottakkal
kapcsolatban 

^z aján|attéteh határidőt megelőzően írásban kiegészítő infotmációkéĺt
foľdulhat az eljátőhoz, aki a kéĺt infotmációt a I(bt. 114. s (6) bekezdése a|apján az
aján|attétell hatáĺdő lejárta előtt ésszeľű időben írásban megadja. A tájékoztatáS tartalĺnát
valamennyi aján|attevő megkapja. Az tásbeh tájékoztatás a Kbt. 5ó. s (3) bekezdésében
maghatátozott határidő betaľtása mellett oly módon kéľhető, hogy a kétdéseknek ahatáridő
Iejártának napján meg kell étkezniük ajánlatkérő megbízottiához fax és e-mail útján'
Aján|attevő a l<legészitő tájékoztatás tánĺ kéľelemben foglalt kéľdéseit a kiegészítő
tájékoztatás iĺánđ kéĺelem előteľjesztésével egyidejűleg, a |<tegészitő tájékoztatás rugalmas
nýjtása étdekében szíveskedjen elektronikus úton a tonyai.krisztian@)Prcvitalzrt.hu
email címĺe is eljuttatni szerkeszthető foĺmában is.

Az aján|atkérő és a képviseletében eljáĺó megbízott felhívja az aján|attevők figyelmét, hogy a
kéľdések feltételéľe nyiwa állő hatá:i,Ldő |ejártát követően, a |ĺegészítő tájékoztatást az
ajáĺ|atkéńnek csak akkot kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megki.ildése még az
ajánlattéte|ĺ hatándő letelte előtt lehetséges. Az aján|atkétő és a képviseletében eljáľó
megbízott az aján|attételi hatáľidő |ejártát követően egészen az ercdményhiĺdetésig az
a1án|attev ők megkeĺe s é s eiĺe, kéľdé s eiĺe n em v álas z o|.

Az aján|atnak tafia|maznia kell:

a1án|attevő folyamatban lévő váitozásbejegyzésí eLjfuäs esetében a cégbltósághoz
benyuitott vá|tozásbejegyzésí kéĺelmet és az annak étkezésérő| a cégbírősá'g á|tall
megküldött igazolást is, amennyiben ilyen e|1áĺás nincs folyamatban, az arrőI szőIő
nyilatkozatot;

az ď1án|atota|átőQ) a|áfuási címpéldányát,vagy a2006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdés
s z eĺinti a|áfuás - mntáját;

a cégkivonatban nem szeľeplő kötelezettségváilalóft) esetében a cégegyzésĺe jogosult
személytől szátmaző, 

^z aján|at aläfuására vonatkozó (a meghataltlaző és ̂
meghatalm azott a|áíĺá'sát is tatalm aző) fuás os meghataLmazást,

Az ajánlatĺak tartalmaznia kell tészenként aján|attev,őnek a I(bt. óó' $ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nytlatkozatát a felhívás feltételefue, a szerződés megkötésére

2.

3.

4.

5.

6.

7.



és teliesítéséľe, valamint a kéľt ellenszolgáltatásta vonatkozóan.

8. Az aján|attevő az a|vá|la|kozója és adott esetben az alkalmassá'gigazo|ásában részt vevő más
szetvezet vonatkozásában,a I(bt. ó7. $ (4) bekezdése szeľinti nyilatkozatot köteles benyujtani
a I(bt. 62. $-ában foglalt l<lzárő okok hiányától.

9. Aiánlattevő köteles ajáĺ|atához csatolni a Kbt. óó. s (4) bekezdése szeĺinti nyiatkozatát arta
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokľól, fejlődésük támogatásáń| sző|ő törwény
szednt mikĺo-, kis- vagy középvállalkozásnak minőstil-e.

10. Aján|attevőnek a Kbt. ó6. s (6) bekezdése a|apján ĺészenként az aján|atban meg kell jelölnie

Ą a közbeszerzésnek azt a részét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az aján|attevő
a|v á|]a|ko z őt kívá n igényb e venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at benyujtásakor máĺ ismert
allvá|1al'kozőkat. (A nemleges tattalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);

1l. Az aján|atban benyujtottigazolrásokat a l(bt. 47. s (2) bekezdése a|apjáĺ egyszet(l másolatban
is be lehet nyújtani, azza|hogy az aján|at eĺedeti péIdánya a l(bt. 66. s (2) bekezdése szednti
nyilatkozat eľedeti a|áfut pé|dányát kell tattalmazza. Amennyiben a felhívás alap|án valamely
követelés érvényesítésének a|ap1ául' szolgáló tat, igazolrás, vagy nyilatkozatot szükséges
becsatolni (pl: gaľanciaválLa|ő nyilatkozat vagy kezess égvá|la|ásńl szóló nyilatkozat) , ílgy azt
eredeđ, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az etedeĺ ajánlatbaĺ'

t2. Amennyiben báľmely, az aján|athoz csatolt okiĺat, igazolrás, nyilatkozat, stb. nem m^gyaÍ'
nyelven keľiil kiállításn, űgy 

^zt 
zz aján|attevő m^gyat' nyelvű foĺdításban is köteles

becsatolni. Á l(bt. 47. s (2) bekezdése a|apján Ajánlatkéĺő a nem m^gy^t nyelven benyujtott
dokumentumok ajánlattevó általi felelős Íotdltásőt is elfogadja. A forditás tartalmának
helyességéé rt az aján|attevő felel.



I I I. MELLÉrIBľB r, IvYILATKoZATMINľÁr



^z ł;ÁNrłr nÉszBl 6ÖľnrnzoBN ľBłołNoÓ ĺcĺzoĺĺSoK,
I{YI LAT KozAT o K ;ecvz É xn;

1.

2.
3.

oldalszám
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat a l(bt. 66 $ (2) bekezclése a|apján
Tattalomjegyzék (oldalszámokkal elláwa)
Igazolások, dokumentumok
I(özös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelen közbeszeĺzési eljárásra
tekinte ttel a|át t hatá|yo s (ko n z o ľc láhs) s z etz ő dés e (op ci o n ĺź / i s)

Aj ánlattevő nyl7atkozata a |<lzfuő okok tekintetében
A I(bt. ó7. s (4) bekezdése szeĺinti nyiatkoza
A l(bt. 66: s (4) bekezdése szeĺinti nyl7atkoza
Nyilatkozat a l(bt. ó2 s (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
Nyilatkozat a I(bt. óó. s (ó) bekezdése a|apján
Az aján|atot alátĺő valamennyi személy érvényes a|átrási címpéldánya, v^gy 

^2006. évíV. törvény 9. $ (1) bekezdés szednti a|átási-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégiegyzéste

iogosult személytól származő, az aján|at a|áfuásáta vonatkozó (a meghataLmaző
és a meghat a|mazott alálĺását is tartalmazó) fu ás os meghata\mazás
Nyilatkozat változásbeje gy zési eljáľás vonatkozásában
A szetzőđés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapaszta|atának
bemutatása
TELJES ÄJÁNLAT ELEKTRoNIKUS ADÁTHoRDoZóN
I(öltségvetésbeánzva

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

tt.

12.

13.

t4.
15.

Aján|atkérő Íelhivja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.s (5) szakasza a|apján 
^dokumentációban megadott nyilatkozatminták ajánlott minták, melyek eljáľási segédletet képeznek.

Aiánlattevók ennek megfelelően nem kötelesek a dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat és
igazo|ás minták felhaszná|ására.
A nyilatkozatok illewe igazolások megfelelő tartalmú megadása ď1ánlattevő felelőssége'



Ajánlattevó neve',

Ajánlattevő székhelye:

Képviselő személy neve:

Aján|attev ő tele fons z áma :

Ajánlattevő faxszáma:

'ĺĺján|attev ő e-mail címe :

lakások felúiítása- korszeľíísítése 2o1 8- évhen_''

tát gyű ktiz b e s z e tz és i eli áľás v onatkozáls áb an

..... Rész tekintébenl

Felolvasólap

.u

Ajánlattevő a szetződés teljesítését az a|őłbbiszerint vállďrja:

l. sýnú nelléklet

Kelt: Hely, líu/ hőnap/ łlą

' Tobb részre történó a1áĺ|attételesetén ľészenként kĺilön_kĺilön
2 Közös Äjánlattevők esetén valamennyi, a konzotciumban tészt vevő
feltiĺntetése szii&séges a konzorcium neve mellett'
3 Nem számszerűsíthető adatl
4 Nem számszerűsíthetó adatl

Ájánlattevő nevének és székhelyének





A Kbt. 66. s (2) bekezdése szetinti nyilatkozat'

Alulfuott

dokumentációban foglalt valamennyi
leírás gondos áttekintése után

lakások felúiítása, kotszeĺűsítése 2018. évben.''

tát gyű kozb eszetzési eli áľás

..... Rész tekintében2

(kdpaise leti joýiir/ titu lus

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Elfogad)uk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
^zaján|attéteh felhívással' v^gy 

^ 
kapcsolódó dokumentációval illetve azok bátmely feltételével,

akkoľ az aján|aĺank érvénytelen.

......, mint 
^ 

...'. . ajánlattevő (székhely:

2. Eltckinttink saját szeĺződéses feltételeink a|ka|mazásátő|, és elfogadjuk 
^z 

ajánlattételi
dokumentációban |évő szerződés-teľvezetet és szerződéses feltételeket a szetződéskotés
a|apjáu|.

negneaeyése) az aján7attételi felhívásban és a kapcsolódó
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki

3.

2' łýrnil ľzelléklet

Az aján|at benyujtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyeÍtes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkoľ a szetződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi
felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az aján|atunkban lefektetettek szeľint.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös aján|at esetén a közosen ajáĺ|atot tevők személye nem
váLtozhat sem a kőzbeszetzési eljátás, sem 

^z 
annak a|ap1án megkötott szerződés teljesítése

soľán. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind
a kozbeszeľzésí e\áńs, mlnd az annak etedményeként megkötott szet'ződés teliesítése soľán.

4.

Ke|t: HeĄ, éa/ bónap/ nap

I Közös a|ánlattétel esetén ezt a n1ĺlatkozatot valamennyi ajáĺ|attevő azonos tartalommal köteles aláími.
' Több részre történő a|ánlattétel esetén tészenként kiilön_kiilön

cégszerő alátĺá's



). sęźnú nellékkt

lĺkizátő okokĺa vonatkozó nyilatkozat l

a
lakások felúiítása' koĺszeĺĺísítése 2018. évben.''

tátgyűt közbeszetzési eliátás vonatkoŻ^sában

Alulírott mint a ...... aján|attevó (székhely: .. ...'.....)

dokumentációban foglalt valamennyi formai és taĺtalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után.

az ^lábbi 
nyilatkozatot tessziik:

Nem ál]nak fenn veltink szemben aközbeszetzésekľől sző|ő 2075. évi CXLIII. törvényben 62. $ (1)

bekezdésben foglalt kizáľó okok.

(képaisehłi jogktir/titalus megneaeiése) az aján|attételi felhívásban és a kapcsolódó

cégszeďl aláfuás

l Közös aján|attétel esetén ezt a nyt|atkozatot valamennyi ajántattevő saiát maga tekintetében köteles aláírni.



4. siánli nelléklet

A Kbt. 67. s (4) bekezdése és a 32l/2015. (x. 30.) Koĺm. tendelet 17. s (2) bekezdése
szeľinti nyilatkozat 1

Álulírott

dokumentációban foglalt
leírás gondos áttekintése

lakás ok felúiítás a, koĺszeĺűsítése 2018. évben.''

az ^lábbi nyilatkoza,tot tesszük:

I(jelentjük, hogy a szetződés teljesítéséhez Í|em veszünk igénybe a közbeszeľzésekĺől sző|ő 2075.
évi CXLIII. törvény Kbt. ł'l2. $ (1) bekezdésben meghatátozott l<lzátő okok hatálya a|á' eső
alvátla|kozőt, valamint az a|ka\masságunk igazolásán igenybevett más szervezet nem tafiozik a
közbeszetzésekől szőIő 2075. évi CXLIII. torvény I{bt. 62. $ (1) bekezdésben meghatáĺozott
l<lzfuő okok hatálya alá.

Iše|t: HeĄ, éu / blínap / nap

(képuiseleti

táłt gyil kőzb esz etzé s i e li áľá s v oĺnatkoz ás áb an

jogkär/ titulus
valamennyi

után

, mtnt
^ 

..... . a'1án|attevő (székhely:
megneueąése) az aján|attételi felhívásban és a

foĺmai és tartalmi kovetelmény, utasítás, kikötés
kapcsolódó
és műszaki

)

' Körös ajánlattétel esetén ezt a nylatkozatot valamennyi aián|attevő saiát ĺĺagatekintetében köteles aláírni.

cégszerű a|áírás



5. ł$nĺł nelléklet

A l(bt. 66. s (4) bekezdése szerinti nyilatkozat|

a
nvuodíiasházi lakások felúiítása. koĺszeĺűsítése 2018. évben.''

dokumentációban foglalt valamennyi fotmai és tattalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
Ieírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatko Ż^tot tessziik:

a) nem taÍtozik a kis- és középvállalkozásokról, feilődésük támogatásától szóló törvény hatáIya
1,2at.

tätgyű ktizb e s z e ľz és i eli áľás v onatkoŻ^s áb an

(képuiseleti joýiir/ titulĺłs ľzegneaeiéĄ az aián|attételi felhívásban és a kapcsolódó

b) " kis- és középvállalkozásokĺól, feilődésük támogatásától sző|ő törvény szerint
milaovállalk ozásĺak / kisvállalko zásnak / középválLalkozásnak3 minősül.

KeIt: He!, tĺu/ bóup/ nap

l Közös aiáĺlattéte| esetén ezt a nytlatkozatot valamennyi ajáĺ|attevő saját maga tekintetében köteles aláími.
2 Megfeleló a|ź.}ĺrűzandől
3 Megfelelő alá.Jľrűzaĺdől

cégszerű a|áfuás



A Kbt. 62. s (1) bekezdés kb) pontia szerinti ĺyilatkozatI

Alulírott

lakások felúiítás a. korszeľűsítés e 2018. évben.''

tátgyű k<i zb es z eľz és i eli áľás v oĺna;tkoz 
^s 

áb an

dokumentációban foglalt valamennyi foľmai és taĺtalmi követelmény, utasítás,
leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

A közbeszeľzési eljárásokban az alkalmasság és a |<lzátó okok igazo|ásának, valamint
közbeszerzési mliszaki leírás meghatátozásánakmőd1áńl321/201'5.(X'30.) Korm. rendelet 8. $
pontjának ib) alponqábanz f 10. S g) pontjának gb) alpontjában3 foglalt e|őfuásalĺa való tekintettei

(kép'uiseleti jogki;r/ tituhls megneueąése) az aján|attételi felhívásban
., mint 

^ 
..... (székhely:

kiie lentiük'

1. hogy Tárcaságunk olyan tárcaságnak minósül, amely a pénzmosás és a teľodzmus ĺrnanszltozása
megelőzéséĺől és megakadályozásfuő| sző|ő 2077. évi LIII. törvény 3. s 38. pont a)-b) vagy d)
alpontjaa szetinti tényleges tulaidonossal ĺendelkezik.

6- siúrnli nelléklet

l Közös ajánlattétel esetén ezt a lyiatkozatot valamennyi aiáĺ|attevő saiát rnaga tekintetében koteles aláími.
2 Magyatotszáeon letelepedett ajánlattevő esetében aláhízand'ő
3 Nem NIagya rorszá'goĺl' letelepedett ajánlattevő esetében a|áhűzaĺdó
4 Ä nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ä|ánlatkérő táĄékoztatja az ajáĺ|attevőket, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus Ítnaĺszítozása megelőzéséről és megakadá|yozásáńI szó|o 2017. évi LIII' tcirvény 3. s 38. pont a)-b) és d)
alpontia szettnt ténylege s tul ajd o n os n a k minősül:
a) az a tetmészetes személy, aki jogi személyben vagy jog1személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül
v^gy - 

^ 
I)olgáń Törvénykönywĺ ő| szőlő törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. $ (a) bekezdésében meghatározott módon -

közvetve a szavazati jogok vagy a tulaidoni háĺyad legalább huszonöt száza|ékával rendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges iránftást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy iogs személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a
jogi személy vagy iog1szeméĘséggel nem rendelkező szenĺezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogs szabá|yozással vagy azzal egyeĺéttékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy iog1személyiséggel nem ĺendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. $
(2) bekezdésében meghatár ozott - meghatátoző befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében 

^z 
AterÍ\ésŻetes személy,

da) aki az alapiwáĺy v^gyona legalább huszonĺit száza!ékáĺak a kedvezménv eŻett|e,ha a leendő kedvezményezetteket
ĺ:rát meghatáĺozták,
db) akinek érdekében az alapiwáĺyt létrehozták, illeľve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
dc) aki tagsa az alapiwáĺy kezelő szeľvének, vagy meghatátoző befolyást gyakorol az a|apiwáĺy vagyoĺálak legalább

ésa
kikotés

) ajáĺlattevő
kapcsolódó
és műszaki

a

D



Valamennyi tényleges tulaidonosl nevét és á|]aĺdő lakóhelyét az a|ábbiakban mutatjuk bez:

Név:
Áilandó lakhely:

Név:
Áilandó lakhely:

aaSY

hogy Táĺsaságunk olyan ťátsaságnak minősĹil, amely apénzmosás és a teĺľodzmus ťlnansziĺozása
megelőzés&ől és mega|adőiyozáłsőłtól szóló 2017. évl LIII. töľvény 3. s 38. pont a)-b) vagy d)
alpontia szerinti tényleges tulaidonossal nem rendelkezík

Iše|t: HeĄ, éu/ hónap/ nap

huszonöt szäza|éka felett, illetve az a|apíwány képviseletében eljár.
l Természetes személy
? Felsorolás a tényleges tulajdonosok szźtmáĺakmegfelelóen módosítandó



A Kbt. 66. s (6) bekezdése szeľinti nyi|atkozat

Alulírott

dokumentációban foglalt
leírás gondos áttekintése

Iakások felúiítás a. koľszedísítés e 2018. évben.''

tát gy ú közbes z et zési eliánás

..... Rész tekintében2

(képÜiseleti

az alábbi nyilatkozatot tesszÍik:

Nyilatkozunk a közbeszezésekĺől sző|ő 2075. évi CXLIII' törvény ó6. \ (6) bekezdés a) pontja
a|apján, hogy a kőzbeszerzés tátgyának az a|ábbiakban meghatározott tészeivel összefüggésben
a|v ál]a|ko z őv a| s z erz ő dé s t kö tiink :

.'..'., mint a ..... aján|attevő (székhely:
jogki;r/titulus negneueęéĺe) az ajáĺ|attételi felhívásban és a kapcsolódó
' valamennyi foĺmai és taĺtalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
után

2.

7. sryinlłi ľľle/lć,Ł/eĺ

Nyilatkozunk a közbeszetzésekrő| szőLő 2015. évi CXLIII. törvény 66. s (ó) bekezdés b)
pontja a|apján, hogy a szetződés teljesítéséhez az ajánlat benýjtásakot mát ismeľt alábbi
a|vá1la|kozőfta)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az a|válla|kozóft) mellett a közbeszerués
tátgyánakazon tészét is, amelynek teljesítésében a męjelőlt alvállalkozőkozteműködika

I(elt HeĄ, éu/ llónap/ nap

, ,zt 
^ 

nyi^tkozatot valamennyi ajáĺiattevő saját maga tekintetében kóteles aláírni.

. 'attétel 
esetén tészenként kíilön_kĺiltin

4Szolgá|tatás megrendelése esetén a teljesítés összesített aráĺya nem haladhatia meg a nyertes a!ánlattevők
(a jánlat tevók) sa j át telj esítés éĺek arány át.





tÁrsy" közbeszetzési eljátás vonatkozásában.

Alulíľott [néuJ mnt a(z) [cégnéu, székheĘ ajánlattevő cégsegyzéste/kötelezettségvállalásĺa

iogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

nyilatko zom

hogy velünk s z emben nincs en folyamatb an v áłltozásb Ąegy z ési e\jätás.z

Nyilatkozatváitozásbeiegyzésietriátásvonatkozásábanl

lakások fehiiítńsł^ koľszeĺlísítése 2oĺ R _ éwheĺr _''

Išelt HeĄ, éu/ hónap/ ĺap

8. ł4źnĺi nelléklet

l Közös a|ínlattétel esetén valamennyi aiánlattevő csatolja nyilatkozaľ.ít
2 Ámennyiben aiánlattevóvel szemben vagy közös aiánlattétel esetén bármely aiánlattevővel szemben vítltozisbeiegzési el|íĺís van folyamatban a
ielen nyilatkozat helyett csatolandőt az Ąőnlĺttevő(k) vonatkozásĺíban a cégbírósóghoz benyuitott változásbejegyzési Ŕérelem és az annak érkezéséĺól
a cégbíróság által megkĺild<itt igazolás.

cégszeľű a|äfuás



9. sýľłlli nellékleĺ

lĺ szetző dés telj es ítés ében ĺé sz wevő s z akemb erek s z akmai tapaszta|atának
bemutatása

Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi foĺmai és tartalmi követelmény, utasítás, kikotés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

nyilatkozoÍn
a

(kĺpuinleti joýtir/ titulus megneueiése) az aján|attételi felhívásban és a kapcsolódó

lakások felúiítása, kotszedísítése 2018. évben.''

tátgyű közbes zet zési eliítás

. Rész tekintébenl

hogY

az aján|attételi felhívás 72. pontjában meghatátozott 2. értékelési ľészszempont vonatkozásában az
alábbi szakembeĺeket kívánjuk bemutatni:

., mint 
^ 

.. '.. aján|attevő (székhely: . ... )

Išelt: HeĄ, éu/ bónap/ nap

' ĺobb részre történő ajánlattétel esetén tészenként kiilłin-kiilön
2 A 2. éttékelési szempont bemutatása az alźlbbiak szetint tłirténien:
- csatolni kell a szakember áItal saiát kezűleg aláitt

cégszerű, a|átás

tendelkezéste állási nyilatkozatát,



rv. vÁLLALKozÁSI KERETSZ EPz.oDÉS TERvEZET



Y álla|kozáts i ke rets z e nő dés (te rvez et)
I. Rész

amely létĺejött egyrésztő|
Zalaegetszeg Megyei Jogú Város onkormá nyzat^
Cím: 8900 Za|aegerszeg' I(ossuth L' u.'!7-1'9.
statisztikai számje|: 15734453_8411-321-20
toĺzsszárna:
adőszáma:
szám|aszám:
képviseletében e|jfu: Balraicz Zo|tánpolgáĺmesteĺ
mint megrendelő, (továbbiakban megtendelő)

másrészľől

734 455
15734453-2-20

székhelye:
cégjegyzékszámz:
statisztikai száma:
adőszáma
szám|aszá
képviseli, mint v ál]alkoző (továbbiakban: vállalkoz ó)
(a továbbiakban együttesen: felek) között az a|ábbi feltételekkel:

Tátgy: VáIlalkozási kerctszerződés a megiiresedett őnkormányzati bérlaktsok felúiítása,
korczeríísítése 2018. évben

A Megrendelő' mint aján|atkétő a kcizbeszeľzésekĺől szóló 2015. évi CXLIII. törvény ("
továbbiakban: I(bt.) 115. s (1) bekezdésében rőgzitett feltétel fennál]ása a|apján közbeszerzési
e|1árást indított ,rYá||a|kozási keretszeĺződés a megütesedett iinkotnáĺyzati bétlakások és
nyugdíiasházi lakások felúiítása, korszedísítése 2018. évben.'' tárgyában, amely e|játásban az
aján|attéte|l felhívás és ̂ z aján|attéteh dokumentáció, továbbá 

^z 
egyéb közbeszeľzési

dokumentumok ismeľetében Yá|lalkoző a törvényes feltételeknek megfelelő érwényes aján|atot
nýjtott be, amely az eljärást meginďtó felhívás szerinđ blĺá|ai Szempont a|apján a legjobb át-érték
ańny a|apjőln került l<ĺvá|asztásta' amelynek megfelelően a Megtendelő, a Vállalkozót hiľdette ki az
eLjáńs I. Részének nyeľteseként, ezéĺt a I(bt. vonatkoző tendelkezés ei a|apján Megľendelő jelen
szeĺződésse| vállalkozásba adja, a Yálla|kozó peďg az eseti megrendelések szednt kijelölendő
megütesedett önkormá nyzaĺ bétlakások fe|líjitását és kotszeľűsítését.

I. A keretszeződés teliesítése

A teljes és tételes mennyiségek a munkák eseti megtendelésekoĺ keĺülnek meghatátozásta,
melyĺe tekintettel a munka megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes ánján|atot adni az
ajánlataban benyujtott mintaköltségvetés szerinti egységfuai a|apján. Abban az esetben,ha az
esetileg megľendelt munka iellegéte tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy
a munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes felmérést végezni és ez a|apján
összeállítani a Íe|téte|ezett mennyiséget és annak a|apjáĺ elózetes árajánLatot adni az
aján|atában benpijtott mintaköltségvetés szednti egységátaí alapján. A munkák pontos
ellenétéke utólag kerül megállapításĺa a Yá|la|koző á|ta| e|végzett és az }ĺjánLatkétő á|ta|
igazolt mennyiség a|apján aYál]alkoző ajáĺ|atában vállalt egységátaknak megfelelően.



Megendelő jelen keľetszerződés alapján 3.500.000,- Ft + AFA összeghatáľra
vonatkozó|agvái|al kötelezettséget eseti megľendelések leadásáta azza|, hogy fenntartja
magának a jogot arĺa vonatkozó|ag, hogy a mcgkotésre kerülő szeruődés a\apján összesen
legfeljebb 31.496.063,- Ft + AFA összeghatáigadjon le megtendeléseket.

3" A ketetszeľződés a szerződés megkötésének napjától kezdődően addlg az időpontig tartó
hatátozott időtaftamta szól, míg a szeľződés keretösszegével megegyező ellenéték a
szerződés alapján kifizetésĺe keĺiilt, de legfeliebb 2019. máĺcius 31. napiálig. Amennyiben a
szerződés ketetösszege a fenti időpont \ejáttáig nem került teljes egészében kiírzetésre, úgy a
YáLlalkoző köteles a fenti időpont |ejátta előtti eseti megtendeléseket teljesiteni abban az
esetben is, ha az eseti megľendelésben meghatát'ozott teljesítési határidő 2019. mfucius 31.
napját követő időpontĺa esik' ezt követően azonbaĺ eseti megľendelésekľe a jelen szetződés
alapján nem keľülhet Sof.

4. Az eseti megĺendelések teljesítési hatáĺidejei Megrendelő döntése a|apján, de Vállalkozőva| a
konkĺét munkától vallő egyeztetés _ adott esetb en az e|őzetes felmétés - Frgyelembevételével
kerül megállapításra.

5. A teljesítés helye: Za|aegetszee MegyeiJogú Város Önkoľmányzatánakkozigazgatási teľülete.
Az egyes teljesítési helyek a ketetszeÍződés teljesítése soľán _ az eseti megrendelésekben -
keľülnek Megrendelő által megjelölésre.

6. Megľendelő az eseti megtendelések teljesítésekoľ a majd ott meghatárczott hatátidőkhöz
képest előtelj esítést elfogad.

II. A'szetzőđés tátgyátképezi5munkák megrendelése

A Megrendelő a jelen szetződés táryyát képező munkákat a Yál]alkoző tészéte elektronikus
úton történő igénybejelentés megküldésével, illetőleg annak személyesen töténő átadásáva|
ĺendeli meg. Sütgős esetben a Megľendelő azonnali munkavégzést is előírhat, ez esetben a
megĺendelés telefon útján is töľténhet.

A megľendelés áwételéĺől/tudomásul vételéĺől a Yá|]a|koző haladéktalanul koteles 
^Megľendelő részéte visszaigazolást küldeni / átadni.

Telefon utján torténő megľendelés esetén is haladéktalanul visszaigazolást kell küIdeni
Megrendelő részérc a megtendelés tudomásul vételéről.

III. A vállalkozási díi

Ä vállalkozási díj a|apját aYál]a|kozó, mint nyeftes aján|attevő aján|atában szetepló An ott
költségvetés jelenđ. Az eseti megtendelések szeĺinti ánjánlat és a vállalkozási díj, mint
ellenszoĘáltatás minden esetben a mintaköltségvetés a|apjáĺ kerül megállapitásn.

Iv. Általános és fizetési feltételek

AYá|lalkoző ajánlatában szeteplő egységátak a befejezési hatáidőte pĺognosztizáltak, melyek
az MSZ s z erinti sz etző désszerű telj esítéste vonatkoznak.

A munkák e|számollása egyedi megtendelésekkel a Vál]akoző ajáĺ|atában tögzített
egységáĺakkal, tételes felméĺéssel töĺténik.

2.



Megendelő a szerződés a|álĺásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzugyi Íedezete a
Za|aegetszee Megyei Jogú Város onkormányzata 2018. évi költségvetésében rendelkczésľe
á11.

4. A Vállalkozó lakásonként a Megĺende|ő á|tal lekollaudált tételes felméľés aLapján, a szerződés
mellékletét képező egységárak ŕrgyelembevételével kiállított szám|át köteles benyúitani. A
teljesítés igazolásáta a Kbt. 135. s O_ę) bekezdésének a rendelkezései az tányadőak. Az
ellenszolgáltatás a Yál]a|koző általi teljesítést, és a Megľendelő á|tal ennek elismeľéseként
kiállított teljesítésigazo|ás kézhęzvételét kĺivetően kiállított számla ellenében átutalással,
fodntban keńl kiegyenlítésre a Ptk. ó:130.$ (1)-Q) bekezdése szednti hatátidőben.

A szetződés szeĺinti kifizetés továbbá a I(bt. 135' s (5)_(6) bekezdései és a 322/2015 (}Ĺ 30.)
I(oĺm. ľendelet ľendelkezéseinek Frgyelembe vételével töľténik' Amennyiben a Yá\la|koző a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:730. s (1)-(2) bekezdésétől eltétően a
322/2015.(X. 30.) I(otm. ĺendelet 32/A. s (1)-(3) és a 32/B (1)-(2) bekezdésében foglalt
szabályok szer'int töĺténik a szetződésben foglalt ellenéĺték kifizetése.

Tekintettel arta, hogy az e|járás tárgyát építési beľuházás képzi, amennyiben az egyedi
megĺendelések teljesítési határideie meghaladja a2hőnapot, a vállalkoző - a Kbt. 135' $ (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eseti megĺendelésben foglalt tefvezett
ellenszolgáltatás 5 o/o-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az előIeg a havonta
benyúj to tt szám]áb ő| aľányo san kerül els zámolásta.

A Megtendelő átutalási késedelrne esetén kamat illeti meg a YálLa|kozót. Á kamat vetítési
a|apja a kiegyenľtetlen számla értéke, a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. $ alapján kerül
kiszámításra.

6.

7. A szám|a csak hiba- és hiánymentes átadást követően ajáĺ|atkérő áItal kiállított
Megrendelő által ellenie gy zett telj esítésiga zo|ás alapján npi tható be.

A szetződés a|apján tönénő kiFĺzetések a 322/2015. ě. 30.) I(oĺm. rendelet 32/B..
tĺányadő.

8.

9. Szerződő Felek meýllapodnak, hogy:

^. a Yá|Ia|kozó nem fizet, illewe számo| e| a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a I(bt' 62. s (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében meriilĺnek fel, és melyek a YáL]z|kozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséĺe alkalmasak;

b. Yál]alkoző a szetződés teljesítésének telies időtartama alatt tulaidonosi szetkezetét 
^Megtendelő számőta męismeľhetővé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdés szednti

ügyletekĺől a Megrendelőt haladéktalanul éĺtesíti.

Megĺendeltí iogai, kiitelezettségei

Megtendelő a munkaterületet 
^z 

esetenkénti megĺendelésekkoľ átzdás-áwétell e|1árás
ketetében adja át Y áł|]a|kozőnak.

Megĺendelő ellenőĺzési kötelezettsége legalább 8 naponként, illetve szükség szednt áll fenn.

Az e|takará"sĺa kediłő munkarészeket Vállalkozó bejelentésétől számított 3 napon belül a
Megtendelő ellenőru| és az építési naplóban az e|takatást engedélyezi.

v.

1,.

2.

esa

$""



4. A vál]alkozői aján|atban megielölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszetęzhető
anyagok, tetmékek kiváltásnál minőségi szinvonalában egyenéľtékű anyagok, teľmékek közül
a lłválasztás joga a Megľendelőt illcti meg. A termékváltás az egységátak ncivekedését nem
eredményezheti'

5. Megrendelő v^gy 
^ 

nevében e|játő szemé|y (szervezet) a szetződés teliesítésének ellenőľzése
sotán az építési naplő adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a I{bt. 138. $ (z) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkoző vesz ĺészt, és az akál7a|kozói teljesítés
arányz nem haladja meg a Kbt. 138. \ (1) és (5) bekezdésében meghatátozott méľtéket.

vI. Y áůla|koző iogai, ktitelezettségei

1. Vállalkozó kotelezi magát, hogy a szetződés táĺgyát képező munkákat jelen szerződés
feltételei a|apján a vonatkoző ágazatl szabványok és műszaki előírások szeľinti I. osztályú
minőségben végzi e|. A vállz|kozó biztosítja, hogy a megvalósuló létesítmény minősége mind
a Íelhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontiábő| az érvényes
m^gy^t szabványoknak és előításoknak megfelel, és a szerződéses cél eléĺését maradéktalanul
teljesíti.

2. Vállalkozó az osztá|yba soľolható munkáknál nem I. osztályú teljesítés esetén _ amennyiben
Megľendelő 

^z 
oszt^|yos teljesítést elfogadja _ anyag*díjĺa veđtve az a|ábbi engedményt

köteles adni: II. osztá|y esetén 70o/o,me|y engedmény a|ap1a a minősített munkanem értéke'
III. osztályu és osztályon kívüli teljesítést a Megrendelő nem fogad e|, ez esetekben
Vá llalkoz ó dijta|an kij avítá si kö tele z e tts ég teľh eli.

J. Yálla|koző köteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (Ix. 15.) I(oľm
e\játn (Építési naplővezetés, felelős műszaki v ezetőitevékenység).

4. Á felvonulás, az ideiglenes létesítmények kiépítése (víz, ideiglenes energiaellátás, stb.)
üzemeltetése, a felhasznált energia, víz költsége, a munkatetület őľzése aYálLalkozót teĺhelik.
Villamos hálőzatz csatlakozás esetén Yálla|koző felelős 

^z 
érintésvédelmi előítások

betafiásáét'

Vállalkozónak a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok' és eszközök mozgatását
úgy kell végrehajtania, hogy a szál]itás sotáĺ az utak, és azok műtatgyai, valamint a kornyező
épületek, és a növényzet, károsodást, séľülést ne szenvedjen. Az esetlegesen keletkezett károk
helyteállítási költsége Y álla|kozőt teĺhelik.

Yál]alkoző saját költségén köteles a munkateľůletet lehatátolni és a szükséges megvilágítást
biztosítani'

Yál]a|koző köteles az osszes szükséges lépést a kotnyezet védelmére a munkatedileten, és
azon kívül megtenni.

Á kiütelezés soĺán a munkavédelmi és trizvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betattása a Yá|la|koző feLadata. Vállalkozónak a munkavégzést ugy
kell szerveznie, hogy akőrnyezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.

Yálla|koző az ebégzett munkákétt minimum a sikeres műszaki átadás-äwételtől számított 1

év (12 hónap) jőtállást köteles vállalni. Yá|Ialkoző válla|ja, hogy a jőtá|Lás időtafiama a|att
Megrendelő utasításának megfelelően haladéktalanul intézkedéseket tesz a fellépó hiba,

5.

6.

7.

L

9.

ĺendeletben előírtak szerint



hiányosság kiküszöbölése iĺánt, és vállalja a felmenilő jogkovetkezményeket. Amennyiben a
Yálla|koző a szükséges intézkedéseket tlem, vagy nem kellő időben teszi meg' vag)Z ezcn
intézkedések nem veuetnek megfelelő eľedményte, a Megĺendelő jogosult a hibákat,
hiányosságokat a Vállalkoző kockázatát'a és költségére kiküszob<jlni, illeťve kikiiszöboltetni a
Y ál]a|koző 1ótállási kotelezettségének terhéľe'

10. YáL]a|koző jogosult aVálLa|kozót bevonni a kivitelezésbe az aján|ata [' oldalán szeľeplő
Kbt. ó6'$ (ó) bekezdése szednti nyilatkozatban foglaltak szeĺint, tekintettel azonban a l(bt.
138.\ (2)-(3) bekezdésében foglaltakr'a. A Yá|lalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozőétt
úgy felel, tnintha a munkát magavégezte volna; a|vállalkozőjogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelős minden o|yaĺ kárétt is, ameh' anélki.il nem következett volna be. Vállalkozó
kciteles a munkát úgy megszeÍvezni, hogy a munkateriileten dolgozó alvállalkozók egymás
munkáját ne zavatiítk illeťve a hatáúdőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabályokat maľadéktalanul betaľtsák. Az alvállalkozók |<lzárő|ag 

^Vállalkozóval állnak iogviszonybaĺ, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizátólag vele
szemben érvényesíthetik követeléseiket.

11. YáLla|koző az a|vá|Lalkozóval kötött szerződésbeĺ az a|vá|1a|koz6 teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szetződés
szerinti, általános forgalmi adő (a továbbiakban: áfa) nélkül számitott ellenszolgáltatá's ĺz-tlz
száza|ékát eléľő biztosítékot köthet ki.

12. A szetződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szeĺkezetét a Megrendelő
számán męismerhetóvé teszi és a l(bt. 143. s (3) bekezdés szerinti ügyletekĺől a
Megĺendelőt haladéktalanul énesíti'

13. A munkálatok soĺán a felbontott 
^nyag 

az e|száL]itásig ideiglenesen a munkaterületen, illetve a
munkateĺĹilet átadáson meghatátozoft;ódon és helyszíneln täto|hatő,végleges elhelyezésétól
a kivitelezőnek szükséges gondoskodnia. Áz építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabá'lyatől szőlő 45/2004. (vII. 2ó.) BM-I(vVM egyůittes tendelet előírásait betaľtja,
Fĺgyelemmel a hulladékjegyzékérő| szőLő 72/2013. (VIII. 27.) vM tendeletben fog|a|takĺa. Az
építési és bontási hulladék elhelyezése, l<lzfuő|ag engedéllyel tendelkező leĺakóhelyen
töĺténhet.

14. A Vállalkozó tevékenysége soľán keletkezó hulladék a Yálla|kozó tulajdonát képezi' Á
hulladékkal kapcsolatos kezelési, adatszo|gá|tatás, nytlvántaftási kötelezettség Vállalkozót
terheli.

vII. Hibás teliesítés, szavatosság

1. A Yál]a|kozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés a|apján általa megvalósított vál.Lďrkozási
tevékenység etedményeként létľejött dolog a teljesítés soľán nem felel meg a jogszabá|yt>an
vagy 

^ 
szeľződésben meghatározott tulajdonságoknak'

2. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén aPolrgá:ť' Törvénykönyvĺől szőIő 2073. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk') 6:159. $ (2) bekezdésében és a 6:777. $ (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlatkétő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbéĺt érvényesít döntése
szeĺint.

3. Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor aYá||alkozó egyösszegű hibás teljesítési
kötb ér Ítzetésérc köteles.



A hibás teljesítési kotbér méĺtéke a hibával érintett termékĺe/munkatészre eső nettó
vál]a|kozói dij 20 o/o-a.

Á hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megľendelő általi elfogadásakot válik esedékessé.
Megrendeló a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

Ha a Megĺendelő a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági igényt éľvényesít, akkoĺ a
nyeftes aján|attevő köteles a hibát az aján|atk&ő áIta| meghatározott hatáľidőn belül
ellenéľték nélktil kijavítani.

Amennyiben a Megľendelő szavatossági igényt érvényesít, kiiavítást va1y kicsetélést
kcivetelhet, kivéve, ha az a Vállalkozónak atányta|an többletköltséget eĺedményezne.

Ha a Yállz1koző a kijavítást, illetve a kicseľélést nem vá17a\a, vagy annak a jogszabáIyi
előírásoknak és a Megĺendelő elvátásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a Megľendelő -
vá|asztása szerint _ megfelelő ár|eszál]ltást igényelhet vagy felmondhatja a szerződést és
kötbéĘényének érvényesítése mellett, azt rnegha|adő kár esetében kártéľítést követelhet.

Ha a Yál]a|koző a kijavítást megfelelő határjdőrc nem vállalj^, v^gy nem végzi el, a
Megľendelő ab1bátaYá|lalkoző költségére magaĄavíthatjavagy mással kiiavíttathatia,ezen
id őp o n tig az el7ensz o|gáItatás aráĺy o s r és z ét vis s z atartha tj a.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszetű állapot megtetemtésével
kapcsolatos költségek _ ideéĺtve kůlönösen 

^z ^nyag-, 
munka- és továbbítási költségeket - a

Yátla|kozőt teĺhelik.

Ä Megĺendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn beli'il köteles kifogását a
Yá|lal.kozőval közölĺri, illewe szavatossági jogait a jőtáilásihatáridőn, illetőleg, amennyiben ez
utóbbi később jár |e, az elévülési jellegű szavatossági hatátidőn (ogszabályban meghatá tozott
esetben a kötelező alkalmassági idő) beliil érvényesíteni. Nem számit bele a szavatossági
időbe a |ĺjavttási időnek az a tésze' amely a|att a Megľendelő a dolgot nem tudja
ĺendeltetésszetťlenhaszná|nl. Á szavatosságí jogérvényesíthetőségének határideje a dolognak
vagy jelentősebb ĺészének kicserélése ftijavítása) esetén a kicseľélt ftijavított) dologra
(dologľészĺe), valamint a |<tjavltás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.

4"

5.

6.

7"

8.

9.

10. Ha a Megĺendelő igényét menthető okból nem tudia éĺvényesíteni, (így különösen, ha a hiba
a jellegénél v^gy 

^ 
dolog természeténél fogva hatáńdőn belül nem volt felismethető), a

szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós haszná|atra tendelt dolgoknál 5 év, de
ha a jogszzbály kötelező alkalmassági időt álIapít meg' a szavatossági igény érvényesítéséľe ez
ahatándő az trányadő. Ez utóbbi batárĺdő elmulasztása jogvesztéssel jáĺ.

17' Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megľendelő a hibás teljesítésből eredő kárának _
a hibás teljesítési kotbéren felüli _ megtérítését is követelhe:đ akáttéútés szabáIyai szeľint.

VIII. Jótállás

1. A Vállalkoző a szetződésben foglalt valamennyi munkáĺa (akásonként) 72hőnap teljes köń
jőtállást vállal.' Ez idő alatt Vállalkoző a felelősség alól csak akkot mentesül, ha bizonyíga,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

2. Ámennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jőtálLási idő alatt a Yá|]a|koző jőtálLási
kötelezettsége a|á tafioző hiányosságok miatt nem üzemel tendeltetésszefűen, az e|őzőekben



meghatátozott jótállási idő a létesítményt, illetve az érjĺtett építményt illetően annyi idővel
meghosszabbodik, amennyi ideigaz a ĺendeltetésszerű haszná|atru alkalmassá nem vált.

A Vállalkoző jőtállási kötelezcttsége nem tetjed lĺazokĺa a hibákĺa, amelyekĺől aYá|]alkoző
bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes haszná|at vagy
katbantartás elmulasztásának következményeként.

Ä jótállási, v^gy sz^v^tossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó
tudomásáľa kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt
kiküszobĺilni.
I(onstĺukciós hiba esetén aYállalkoző köteles a Megrendelő kéréséľe a létesítmény mindazon
elemeit' ľészeit, tattozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját költségéľe kijavítani,
vagy kicseĺélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel,
ĺészekkel' tartozékokkal, Stb. azol:'os konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló
meghibásodásuk feltételezhető.

A kötelező alkalmassági időn belül aYá|La|koző avál]a|tjótállási időn tul a Megĺende|ő áIta|
bizonyítottan a Vállalkozó éľdekkötébe tafiozó hibák l<ljavitását _ amennyiben az időjáńs a

1avitási technológiát lehetóvé teszi _ 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag
indokolt időtattamon belĹil befejezni. Ellenkező esetben a Megĺendelő jogosult a YálrLďrkoző
étesítésével a Vállalkozó terhéľe a munkát mással elvégeztetni. Ennek diját a Vállalkozó nem
vitathatja.

3.

4.

5.

Ix. Szerződésszegés

1. Ä Vállalkoző az azonnah hatá|yu felmondást mega|apoző cselekményeken, mulasztásokon
kívül szerződésszegést kovet el akkoľ is, ha

- késedelmesen teljesít, a késedelem a teljesítési véghatáľidő tekintetében megvalósul, s a
késedelem a YálLa|kozó nem megfelelő gondossággal folytatott e|jfuására' felĺóható
tevékenységére vagy mulasztásáľa visszavezethető, és a késedelmi kötbéľ báĺmely eseti
megĺendelés kapcsán e|éi a maximumát.

_ hibásan teljesít, meft a létesítmény nem felel meg 
^ 

teljesítéskoĺ az e|őtrásokban és e
szerzódésben meghatáĺozott tulaidonságoknak és ľendeltetési célnak,

_ a szerződés ellehetetlentil olyan okból, amelyén aYáLla|koző felelős v^gy az érdekkörébe
esik.

2. Szeĺződésszegés esetén aYát]alkoző az a|ábbi kötbétek megfizetésétválLa|ia:
- Amennyiben Vállalkoző a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben

nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyét felelós, késedelembe esik,
úgy Megĺendelő késedelmi kötbétre jogosult azza|, hogy Megtendelő a kötbétt
meghaladó kárát is érvényesítheti.
Á késedelmi kötbér météke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett
késedelmes naP után az adott eseti megtendelésľe vonatkozó nettő szerződéses
ellenéľtékének 3o/o-a/ĺap. Megrendelő a bármely esetei megtendelés teljesítésével
kapcsolatban maximálisan 20 flaptárl nap kotbéĺľel terhelt késedelmet tud elfogadni.
Á késedelmi kötbét esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik Y^gy 

^ 
pőthatáidő

lejtu.

- Ámennyiben a késedelmi kötbéĺ eléľi a maximumát, vagy a Yá|La|koző a hibőt az e|őlĺt
határidőte nem javttja ki, Megtendelő jogosult mindennemű kátta|anltási
kötelezettség nélkül _ vá|asztása szerint a szetződéstől egyoldalú írásbeli nyl7atkozatáva|
elállni vagy 

^zt 
azonna|i hatállyaI felmondani, amely esetben Yá'l]a|koző a ielen



szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbéľ fizetésére köteles. Ebben
az esetben késedelmi kötbér vagy hibás teljesítési kötbét fe|számitására nincs lehetőség.

- Megtendelő elállási és tendkívüli felmondási jogát a YáLla|kozőhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakoľolhatja. Az elállás vagy ľendkívüli felmondás a Vállalkozó kötbéľ-
és káĺtéľítés fizetési kĺitelezettségét nem édnti.

Ámennyiben a jelen szetződésben meghatáÍozott teljesítési határidő |ejárta előtt
Megľendelő rendkívi'ili felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a
szetződés, amelyért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkoző az adott eseđ megľendelés nettó
szezőđéses ellenértékének 30 o/o-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbéĺ
fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér esedékessé váIik a Megtendelő e|á'llásának vagy rendkívüli
felmondásának Vállalkozóva| töĺtént közlésekot.

- Felek megállapodnak, hogy a Megĺendelő jogosult az esetlegesen felmeĺült késedetmi
vagy hibás teljesítési kotbér összegét a vál]a|kozőt díi összegébe a Ptk. ó:49. $-ában
foglaltak szeĺint beszámítani.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kötbét összegének beszámitásáta 

^Megľendelő különösen jogszabá|y ĺendelkezése alapjáĺ nem jogosult, illetőleg
meghiúsulási kötbéľ felmerĹilése esetén a kötbéľ megFtzetése 

^z 
eÍte történő írásbeli

felszóIítás kézhezvételét kovető 8 napon beltił esedékes. A kötbérigenyek érvényesítése
nem zátjalr<ta szetződésszegésből etedő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

- I(ötbét6tzetési kötelezettség esetén a Yá|La|kozó köteles külön nyilatkozatban is
elismerni a Megrendelő kovetelését'
Amennyiben a Vállalkoző a kötbétfizetési kötelezettségének elismeĺését jogszerűtlenül
megtagadja, a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből etedő kátokat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Ä Megtendelő iogosult azonnali hatállyal felmondani a szetződést, ha a Yál]a|koző
felelósségbiztositás^ a szetződés hatáIya alatt megszűnik, vagy az e\őfut métték alá csökken.

A Megĺendelő a szetződést felmondja - ha szükséges, olyan hatáddővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adatz e|]átásfuőIgondoskodni tudjon _ ha

a) aYáLla|koző tárcaságában közvetetten vagy közvetlenül Zío/o-ot rneghaladó tulaidoni
ľészesedést szetez valamely olyan jogi személy vagy jogr személyiséggel nem ĺendelkező
gazdaságs társaság, amely nem felel meg 

^z 
62' s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatát o zo tt felté teleknek,
b) a Vállalkoző kőzvetetten vagy közvetlenül 2ío/o-ot meghaladó tula|doni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdasá,g1
táĺsaságban, amely nem felel meg az 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott felté teleknek.

AYáI7alkoző nyiatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról sző|ő 2071. évi cxCVI. törvény 3. s (1)
bekezdése a|apjáĺ át]áthatő szeÍvezetnek minősül' Yállal'koző vá|La|ja,hogy vá|tozás esetén a
Megtendelő tészére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan taľtalmú
ĺyiatkozat esetén a Megtende|ő a szerződést felmondja, vagy _ ha a szerződés teljesítéséte
még nem került soĺ, akkof attól _ eláll.

A Megtendelő jogosult a szetződés azonnall hat6lryű, felmondásáta, ha a Yá|]a|koző a
Megľendelő írásbeli felszőlitásáta, a Megĺendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket

3.

4.

6.



nem orvosolja vagy pótolja a megadott hatáidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést
követ el.

7. A Megľendelő jogosult a szerződés azonnali hatáIr1u felmondásáľa, ha a YálJa|koző
fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy felszámolják, végelszámolás alá keĺül. Äzonnali
hatállyal mondhatja fel továbbá a Megľende|ő e szetződést, ha a Vállalkozőnak a ielen
szetződés alapjául szolgáló beszeľzési eljáľásban bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan
lényeges negatív változások kovetkeznek be, melyek a szerződés teljesítését kétségessé teszik.

8. Az azonnali hatályú felmondás eseteiben a Yállalkozó csak a szetződésszerűen elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azza| a feltétellel, hogy a Megľendelő a felmondástól
számított 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a
Vállalkozó részétő| egyúttal szerződésszegés is töĺtént, akkot a Megľende|ő az e|szárnolással
egytde;űleg a szerződésszegésből eĺedő jogait is érvényesíti.

9. Megrendelő súlyos szetződésszegéste hivatkozva azonnahhatá|lyal mondhatja fel továbbá a
szetződést az alábbi esetekben:

a Yá|]a|kozó, a|vállalkozőja vagy közreműködője jelen szetződésből eredő
kötelezettségei bármelyikét a Megľendelő ismételt íľásbeli fe|hivására nem' vagy nem a
felhívásban közölt módon teljesíti;

a YáLla|kozó, alvállalkozőja vagy közreműködője a Megĺendelő jőváhagyása hiányában
végez a jelen szerződés szerint Megľendelői döntési iogkoĺbe tartoző feladatokat,
aYá|]a|koző nem a )e|en szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megľendelő felé
éĺtesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közľeműködője báĺmely
módon akadá|yozza' késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megľendelő ellenőĺzési jogainak
gyakoĺlását,

aYál]a|koző nem a jogszabályban és a je|en szetződésben foglaltak szeĺint tesz e\eget az
építési nap|ő v ezetéséĺe vonatko z ó kötelezetts égének,

a Yátla|kozó nem a jelen szeződésben foglaltak szeĺint tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

10. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés kcivetkezményei alól, ha bizonyitiák, hogy a
késedelem nem a nem-szetződésszeľű teljesítéséte vezethető vissza, bizonyítják, hogy
kötelezettségeiket a Felek személyétől és magataftásátő| független ĺendkívüli, elhádthatatlan
ktilső ok, az iln. "vis maioĺ'' köľébe taftoző események miatt nem tudták teljesíteni. Vis
mď1ot esetén a kötelezettsége teljesítésében akadá|yozott szetződő fél a másik szetződő fe|et
a vis majoľ beálltáról és megszűnéséľól haladéktalanul étesíteni köteles.

x. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó felelősségge| taftozik a szeĺződésben vállalt munkáéĺt a munka megkezdésétől
a teljesítés napjáĘ.

A Vállalkozó köteles a Megľendelőt minden olyan veszteséggel, kárra|, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megĺendelőnek vagy harmadik személynek a
Yál]alkoző vagy a\vát7a|kozőja magatattásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott
szeméĘ sérĹilések és dologi káĺok, valamint az ezekte visszavezethető vagyoni károk
következtében jelentkeznek. Yálla|koző felelőssége e körben meghaladhatja a válla|kozásl
díjösszegét.

2.



3. Yá\]alkoző kifejezetten je|en szerződés alapján ellátott tevékenységével osszefüggésben a
kivitelezés teljes időtartalma alatt összkockázatú kombinált építési és szeľelési (dologĹ és
felelősség), 500.000,- Ft/kátesemény kárértékű és min. 5.000.000,- Ft éves méľtékű
felelősség-biztosítással tendelkezik. A felelősség-biztosítás érvényessége a szeľződés
a|áfuásátő| a végszámla Megĺendelő á|ta| tötténő a|álĺásáig érvényes.
A felelősségbiztosításnak ki kell teĺjednie:

a szerződésszegésből eĺedő és a szerződésen kívĹil okozott káľokĺa,
harmadik s z emélyek s zemélyi séľĹilés eiĺe és tátgytong álási kárata.

Yál]a|koző a biztosítási köwényt jelen szetződés a|áfuását megelőzően megrendelő
rendelkezéséľe bocsátotta.

4. Amennyiben a VáIlalkozó nem tesz eleget a biztosítási köwényekben előírt feltételeknek, és
emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet káttédtést, akkot a YáI|a|kozónak kell
teljes köľűen helyt állnia a biztosító helyett'

xI. Szetződő felek helyszíni képviselői

A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműkodés keĺetében a felek rész&ő| a képviseletet
ellátja:

Megtendelő részéľől:

Y ä|lalkoz ő képvi s e lői e :

Yál|a|koző felelős műszaki vezetőiei (, ĺ9l/2009. (IX. ĺ5.) Koĺru. rcndelet ĺ3.! (s)
b e ke idésé be n fogla lta k kiuéte lé ue Ą

XII. Átadás-áwétel

Cs eke Lász|ő b eruházási s zakĺe feĺens
tel.: 06-92 / 502-100 / 263
e-mait csekelaszlo@ph. zalaegerszeg. hu

1' Vállalkozó készre jelentése a|apján a Megtendelő köteles a mriszaki át^dás-átvételi eljáľást B
napon beltil kitűzni.

2. A teljesítéskot hiba- és hiánymentes, iiuembe helyezhető állapotnak megfelelő műszaki
átadőst kell biztosítaru. Az át^d^s-átvételi eljátástól jegyzőkonyv késztil.

3. Az eljáńs során a Yá|Lalkozőnak igazo|nía kell, hogy a munka a szetződés és annak
mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabá|yi előírásoknak, és a hatősá'g1
előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elĺendelt Megľendelői módosításoknak
megfelelően |ĺány - és hibamentes en elkészü lt.

XIil.Záń tendelkezések

A megkötött váLlakozási keĺetszerződés módosítása, kiegészítése íľásban, a szetződő fe|ek
egyetéftésével, a Kbt. 141. $-ában foglaltak és a Ptk. a|apján töľténhet.

A I{bt. 138. s (3) bekezdése szeľinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkoző vagy a
nem tetmészetes személy alvállalkoző jogutőd1a,haezekvalamelyike, mint gazdaságstátsaság
átalakul vagy 

^ 
szeÍv ezet j ogutódlás s al megs zűnik.
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Á jelen szeľződéses feltételekben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľi'I'örwénykonyv és a
tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabá|yok ľcndelkezései iĺányadók. Á Vállalkozó a

munkavégzés során a munkavédelemről sző|ő 1993. évi XCIII. tcirwény, a munkavédelemtől
szőlő 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáńl sző|ő 5/1993. 0(II.
26.) MüM tendelet valamint az orczágos Tűzvédelmi Szabá|yzattó| sző|ő 54/2014.0aII.5.)
BM tendelet rendelkezéseit köteles betartani.

Szetződő Felek tudomásul veszik, hogy az Áuu-i Számvevőszékről sző|ő 2071. évi LXVI.
töruény 5. $ (5) bekezdése szeľint o, Á|tu^j Számvevős zék _ 

^, 
Aiľr^mi Számvevős zéWő|

sző|ő 2071. évi Lxu. törvény 5. s (3)_(4) bekezdés szeĺinti ellenóĺzési feladataival
összefüggésben _ ellenóľizheti az á]Jamháztaľtás alĺendszereiből Ítnanszírozott beszeľzéseket
és az á|]amháztattás alĺendszeĺeihez taftoző vagyont étintő szetződéseket a Megrenĺlelőnél, a
Megĺendelő nevében vagy képviseletében eljáľó tetmészetes személynél és jogi személynél,
valamint azokná| a szetződő feleknél, akik, illetve amelyek a szetződés teljesítéséért felelősek,
továbbá a szetződés tel)esítésében közĺeműködőknél.

Bármely kát vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél
tész&ő| töĺténő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából eĺed' Megrendelő és
Yál]a|koző közötti egyeztetés táryyát képezi. Felek mindent megtesznek annak éĺdekében,
hogy a felmeľült vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton ľendezzék' Ha a tárgyalások
megkezdésétőI számitott 30 napon beltil a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát,
amely a jelen szetződés teljesítésével kapcsolatosan közottük felmeriil, éĺtékhatáttól fiiggően
kölcsönösen kikötik a Za|aegerszegi Jáľásbítóság, illetőleg a Za|aegerszegi Törwényszék
kizáĺólagos illetékességét'

4.

5.

6. A szetződés 4 egymással taĺtalom és fotma szerint mindenben egyező példányban készült

xlv. A szefződés alapdokumentumai:

1. sz. alapdokumentum: ajánlattéteh felhívás
2. s z' a|ap dokumen tum : ajáĺ|attétels' dokumen tá ció
3. sz. alapdokumentum: vá|\a|koző, mint nyeĺtes a)ánlattevő ajánlata
4. sz.. át]áthatósági ĺyilatkozat
5.sz. a Kbt. 138. (3) bekezés szerinti ĺyt7atkozat

A szetződés alapdokumentumai a szerződés teljesítése sotán megfelelően trányadőak.

Zalaegerszeg,2018.

Yáůlialkoző
képviseletében

Megĺendelő
képviseletében

Zalae getszeg Megyei Jogú Vátos
onkormányzata

képviseletében
Ba|aiczZolrtán

polgármesteľ



Y áila|kozáts i ketets z e nő dés (tervez et)
II. Rész

amely létľejött egytésztő|
Zalaegetszeg Megyei Jogú Vátos Önkormá flyz^ta
Cím: 8900 Za|aegefszeg' I(ossuth L. u. 77_1'9.
statisztikai szá,mje|: 15734453-8411-321-20
toľzsszáma 734 455
adőszáma: 15734453-2-20
szánůaszám:,
képviseletében elját: Ba|aicz Zo|tánpolgáĺmesteĺ
mint megrendelő, (továbbiakban megĺendelő)

mástészrő]r

képviseli , mint vál]alkozó (továbbiakban: válla|koző)
(a továbbiakban egytittesen: felek) között az a|ő.5bi feltételekkel:

Tfugy: VáIlalkozási kerctszeződés a megiiresedett nyugdý|asházi lakások felújítása,
korczeríísítés e 2018. évben

Á Megtendelő, mint aján|atk&ő a közbeszeĺzésekĺól sző|ő 2015. évi CXLIII. towéíy ("
továbbiakban: I(bt.) 115. s (1) bekezdésében tőgzitett feltétel fennállása a|apján közbeszezési
e|járást indított ,rYáilalkozási ketetszetződés a megütesedett tinkotmányzati bétlakások és
nyugdíiasházi lakások felúiítása, koĺszeľűsítése 2018. évben.'' tátgyában,, amely e|játásbaĺ az
aján|attéteh felhívás és ̂ z ajänlattéte|i dokumentáció, továbbá az egyéb közbeszeľzési
dokumentumok ismeretében Yálla|koző a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes aján|atot
nyiitott be, amely az e|jáńst megindító felhívás szeĺinti bltáiaiszempont a|ap1án a legjobb ár-étték
atány a|apján került kiválasztásĺa, amelynek megfelelően a Megtendelő, a Vállalkozót hiĺdette ki az
eljáńs II. Részének nyeľteseként, ezéĺt a Kbt. vonatkozó tendelkezés ei a|apján Megendelő jelen
szerződésse| vállalkozásba adja, a Yá|La|kozó pedig az eseti megtendelések szerint Ęelölendő
megiitesedett önkoľmányzai tulajdonban lévő nyugdíjasházilakások fe|íĄitását és koľszerűsítését.

I. A ketetszetz(ĺdés teliesítése

1. A teljes és tételes mennyiségek a munkák eseti megrendelésekot kerülnek meg\latát'ozásra,
melyĺe tekintettel a munka megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes átaján|atot adĺi. az
aján|atában benyijtott mintaköltségvetés szerinti egységáni alapján. Ábban az esetben, ha
az esedleg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg,
úgy a munkák megkezdése előtt YáLlalkoző köteles előzetes felmétést végeznl és ez a|apián
összeállítani a fe|téte|ezett mennyiséget és annak alapján előzetes ánján|atot adli az
aján|atában benyujtott mintaköltségvetés szerinti egységárui a|apján. Á munkák pontos



ellenértéke utólag keľül megállapításĺa a Yá\]alkoző á|tal' elvégzett és az t\ján|atkérő á|tal
igazoLt mennyiség a|apján aYál-lalkoző ajánlatábaĺ vállalt egységátaknak megfelclően.

A ketetszeľződés hatályba léPése: Za|aegerszee Megyei Jogú Váľos l{özgyűlésének a lakások
bétletéről valamint elidegenítésükĺől szóló 57 /2007. (xII.28.) önkotmányzati rendelete 26. $-
a a|apjáĺ, az e|ső adomány Zalaegetszee Megyei Jogú Város l(özgyriléséĺrek a 2018. évi
költségvetéséĺől szóló 5/2018. (II.08') onkormányzati rendelet módosításában töľténó
elfogadását követő 3. munkanapon lép hatályba'

2.

3. Ä keľetszerződés a szerződés hatá|yba lépése napjátő|kezdődően addtg az időpontig tartó
határozott időtattamĺa szól, míg a szeľződés ketetĺjsszegével megegyező ellenéľték a
szetződés a|apján kiFrzetésre ketült, de legfeliebb 2018. decembet 3L. napiáig.
Ämennyiben a szerződés keretösszege 

^ 
fenti időpont leiártáig nem kedilt telies egészében

kiFrzetéste, ű8y 
^ 

Vállalkozó k<iteles a fenti időpont |ejárta előtti eseti megtendeléseket
teljesíteni abban az esetben is, ha az eseti megľendelésben meghatátozott teljesítési hatátidő
2019. febľufu 28. napját követó időpontra esik' ezt követóen azonban eseti megľendelésekĺe
a jelen szerződés a|apján nem kerülhet Sof.

4. Megrendelő ielen keretszetződés a|apján550.000,- r't + ÁrA iisszeghatáĺĺa vonatkozólag
vállal kcitelezettséget eseti megľendelések |eadásán azza|, hogy fenntattia magának a
jogot aľa vonatką-zólag, hogy a megkötéste kerülő szeľződés a|apján összesen legfeliebb
1t.8l1.024,- rt + Áľł összeghatátig adjĺln le megtendeléseket.

5. Az eseti megĺendelések teljesítési hatáddejei Megĺendelő döntése a|apjőn, de Vállalkozóval
a konkĺét munkától való egyeztetés adott esetben ^z előzetes felmétés
figyelembevételével keľül megáll apításra.

6. A teljesítés helye: Za|aegerszeg Megyei Jogu Váľos Önkoľmányzatának közigazgatásí
területe. Az egyes teljesítési helyek a keretszerződés teljesítése Sofán 

^z 
eseti

megtendelésekben _ keľiilnek Megtendelő által megjelölésĺe.

7. Megrendelő az eseti megtendelések teljesítésekoľ a majd ott meghatátozott hatáddőkhöz
képest előtelj esítést elfogad.

II. !ĺ szetződés tátgyátképező munkák megĺendelése

Á Megrendelő a jelen szeĺződés tárgyát képező munkákat a Yállalkoző ĺészéte elektĺonikus
úton történő igénybejelentés megküldésével, illetőleg annak személyesen történő átadásáva|
rendeli meg. Sürgős esetben a Megrende\ő azonnali munkavégzést is előíĺhat, ez esetben a
megĺendelés telefon útján is tcitténhet.

A megtendelés átvételéről/tudomásul vételéĺő| a Yá||a|koző haladéktalanul köteles a
Megtendelő tészére visszaigazolást küldeni / átadru.

Telefon űtján torténő megtendelés esetén is haladéktalanul visszaigazolást kell küldeni
Megtendelő tészéte a megtendelés tudomásul vételéľől.

III. !ĺváůla|kozási díi



A vállalkozási dij alapját a Yá|LaLkoző, mint nyeĺtes aján|attevő aján|atában szereplő
mintaköltségvetés jelenti. Az eseti megĺendelések szeľinti árajáĺlat és a vállalkozási ĺlíj, mint
ellenszolgáltatás minden esetben a mintaköltségvetés alapján keľiil megáIlapitá'sta.

IV" Általá''o' és fĺzetési feltételek

Ä Vállalkoző aján|atában szeteplő egységánk a befejezési határidőre prognosztizáltak,
melyek az MSZ s z erin đ szetző désszeľű telj esítésf e vonatko z nak.

A munkák elszámolása, egyeđi megtendelésekkel a YáL]a|koző aján|atábaĺ rögzített
egységáľakkal, tételes felmétéssel töľténik.

Megtendelő a szetződés ellenétékét a Za|aegetszeg Megyei Jogú Város I(ozgyűlésónek a
lakások bérletéről valamint elidegenítéstikľől szőIő 57/2007. (xII.28.) onkotmányzati
ľendelete 26. $-a a|apján,a2078. évben befolyó adományok Íedezlk, amellyel 

^z 
etÍe iĺányuló

pá|y ázatok |ezárulrá'sát kovetően áll Megľendelő rendelkezéséte.

A Vállalkozó lakásonként a Megtende|ő á|ta| lekollaudált tételes felmétés alapján, a
szerződés mellékletét képező egységáľak ĺrgyelembevételével kiállított szám|át köteles
benyújtani' Á teljesítés igazo|ásfua a l(bt. 135. s O-@ bekezdésének a tende|kezései az
kányadőak. Az ellenszoĘáltatás a Yál]a|koző á|tal:, teliesítést, és a Megĺendeló által ennek
elismeĺéseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított szám|a ellenében
átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130.$ (1)_(2) bekezdése szetinti
hatáĺidőben.

A szetződés szerinti kiFrzetés továbbá a l(bt. 135. s (5)-(6) bekezdései és a 322/2O15 0l 30.)
Koĺm' rendelet ĺendelkezéseinek figyelembe vételével töľténik. Amennyiben a Vállalkoző a
teljesítéshez a|vá|]alkozót vesz igénybe, űgy u Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdésétől eltéĺően a
322/2015. ě. 30.) I(otm' tendelet 32/A. s (1)-(3) és a 32/B (1)-@ bekezdésében foglalt
szabá|yok szeĺint töĺténik a szerződésben foglalt ellenéľték kifizetése'

Tekintettel arta, hogy az eljátás tárgyát építési betuházás képzi igy, amennyiben az egyedí
megtendelések teljesítési határideje meghaladja a2hőnapot, a vállalkoző - a Kbt' 135. $ (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eseti megĺendelésben foglalt tefvezett
ellenszolgáltatás 5 o/o-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az e|ő|eg a havonta
b enyij tott szám7áb ő| atányosan kerül els zámolásta.

2.

-)"

4.

5.

6 Á Megĺende|ő őuta|ási késedelme esetén kamat illeti meg a Yá|Ialkozót. A kamat vetítési
a|apja a kiegyenlítetlen számla éttéke, a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. $ alapján kerül
|<lszämitásta'

7. A szán7a csak hiba- és hiánymentes átadást követően aján|atkérő által kiállított
Megendelő által ellenj egyzett telj esíté sigazo|ás a|apján nýj tható be'

A szetződés alapián tötténő kifizetések a 322/2015. (x. 30.) Korm. tendelet 32/B..
bányadő'

8.

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

^. aYá|fatkozó nem fizet' illetve számo| e| a szetződés teljesítésével összefĹiggésben olyan
költségeket, melyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem

esa

S""



megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Yá]]a|koző adóköteles
j övedelmének csökkentéséĺe alkalmasak;

b. Vállalkozó a szerzőđés teljesítésének teljes időtattama alatt tulajdonosi szetkezetét a
Megrendelő számára megismethetővé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdés szeľinti
ügyletektől a Megľendelőt haladéktalanul éľtesíti.

Megĺende|ő io gai, kötelezettségei

Megĺendelő a munkateľiiletet 
^z 

esetenkénti megľendelésekkoľ átadás-áwételi eliátás
keretében adja át Vállalkozónak.

v.

2. Megrendelő ellenőľzési kötelezettsége legalább B naponként, illeťve sziikség szerint áil
fenn.

3. Az e|takarásľa keľiilő munkatészeket Vállalkozó bejelentésétől számított 3 napon belül a

Megrendelő e|Lenőrzi, és az épitési naplóban az e|takarást engedélyezi.

Á vál]a|kozői aján|atban megjelölt, de a megvalósítás időszakábaĺ esetleg nem
beszetezhető anyagok, teĺmékek kiváltásnál minőségi színvonalában egyenértékű anyagok,
tetmékek közül a kiválasztás joga a Megtendelőt illeti meg. A teĺmékváltás az egységárak
növekedését nem eľedményezheti.

Megrendelő Yagy a nevében e|jáń személy (szervezet) a szerződés teljesítésének
ęllenőrzése során az építési napló adatai a|apján e|lenőrzi, hogy a teliesítésben csak a l(bt.
138' $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|vállallkoző vesz részt, és az
alváLLa|kozői teljesítés aránya nem haladja meg a I(bt. 138. s (1) és (5) bekezdésében
meghatározott méĺtéket'

4.

5.

u. Yáila|kozó iogai, kötelezettségei

1. Yálla|koző kötelezi magát, hogy a szetződés tátgyát képező munkákat jelen szeĺződés
feltételei a|apjän a vonatkoző ágazai szabványok és műszaki előírások szednti I. osztályu
minőségben végzi e|. A vál]alkoző biztosíla, hogy a megvalósuló létesítmény minósége mind
a Íelhasznőlt anyagok, mind a létesítmény szeĺkezete és kivitel szempontjábő| az érvényes
m^gy^Í szabványoknak és előlrásoknak megfelel, és a szetződéses cél elétését maľadéktalanul
teljesíti.

2. Yátla|koző az osztá|yba sorolható munkáknál nem I. osztálry(I teljesítés esetén
amennyiben Megľendelő az osztályos teljesítést elfogadja _ anyagłdíjta vetítve az a|ábbí
engedményt köteles adni: II. osztály esetén 70 o/o, mely engedmény alapja a minősített
munkanem éľtéke.
III. osztályu és osztályon kívüli teljesítést a Megtendelő nem fogad el, ez esetekben
Y á||akoző díjtalan kijavítási kotelezettség terheü.

Yállalkoző köteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (Ix. 15.) Kotm tendeletben előírtak
szerint eljfun @pítési naplőv ezetés, felelős műszaki vez etői tevékenység).

Á felvonulás, az ideiglenes létesítmények kiépítése (viz, ideiglenes enerysaelLátas, stb.)
tizemeltetése, a felhasznált enetgia, víz koltsége, a munkateľület őnése aYá||a|kozőt tethelik.
Villamos há|őzatn csatlakozás esetén Yá|lalkoző felelős 

^z 
édntésvédelmi előírások

betanásá,ért'

J.

4.



5. Vállalkozónak a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok, és eszközok
mozgatását úgy kell végľehajtania, hogy a száL]itás sotán az utak, és azok műtátgyai, valamint
a kőtĺyező épületek, és a növényzet, káľosodást, sérůlést ne szenvedjen. Az esetlegesen
keletkezett káľok helyľeállítá si költs ége Y á1]a|kozőt teľhelik.

6. Yál]a|koző saját költségén köteles a munkatefületet lehatárolni és a szůkséges megvilágítást
biztosítani.

7. Yál]a|koző köteles az összes szükséges lépést a környezet védelméte a munkatertileten, és
azon kívtil megtenni.

8. A kivitelezés soĺán a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai
rendszabá|yok fokozott betaĺtása a Yál]a|koző feladata. Yál]alkozőnak a munkavégzést űgy
kell szerveznie, hogy a köľnyezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevé sbé zavarjz'

9. Yál]a|koző az e|végzett munkákért minimum a sikeres műszaki át^dás-á,tvételtől számított 1

év (12 hónap) jőtáLlást köteles vállalni. YáL]a|koző vá|Ia|ja, hogy a jőtáiLás ídőtattatna a|att
Megĺendelő utasításának megfelelően haladéktalanul intézkedéseket tesz a fellépő hiba,
hiányosság kiküszöbölése iĺánt, és válla|ja a felmerülő jogkövetkezményeket. Amennyiben a
Yálla|koző a sztikséges intézkedéseket nem, vagy nem kelló időben teszi meg' vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelelő etedményre, a Megrendelő jogosult a hibákat,
hiányosságokat aYál]a|kozó kockázatára és kciltségéte kiküszöbolni, illetve kiki.iszöböltetni a
Yá1la|koző jőtállásikötelezettségénektethéĺe.

10. Yál]a|koző iogosult a|vá|la|kozőt bevonni a kivitelezésbe az aján|ata oldalán szeteplő
Kbt. 66.$ (6) bekezdése szeĺinti nyilatkozatban foglaltak szednt, tekintettel azonban a I(bt.
138.s (ł(3) bekezdésében foglalti.akra. AYálla|koző a jogosan igenybe vett alvállalkozőért
úgy felel, mintha a munkát magavégezte volna; aMál]a|koző iogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelős minden o|yan kárétt is, amely anélkül nem kcivetkezett volna be' Yá|lalkoző
köteles a munkát úgy megszetvezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás
munkáját ĺe zavarják, illetve a hatándőte való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabá|yokat maĺadéktalanul betaĺtsák. Az a|vál-Lallkozôk |łzárőlag a
Yállalkozőval állnak jogviszonyban, így tóle fogadhatnak el utasításokat, illetve |izátő|agvele
szemben érvényesítheđk követeléseiket.

11. Yáj]a|koző ^z aLvállalkozőva| kcitött szerződésben ^z aVál]a|koző teljesítésének
eLmandásáva| vagy hibás teliesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a
szetződés szednti, áItalrános forgalmi adó (a továbbiakban: áÍa) nélkül számitott
ellenszoĘáltatás tiz-tiz százaIékát elérő biztosítékot köthet ki.

12. A szetződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megtendelő
számáta megismerhetővé teszi és a l(bt. 143. s (3) bekezdés szednti ügyletekĺől a
Megĺendelőt haladéktalanul éĺtesíti.

13. A munkálatok során a felbontott any^g az e|szál]itásig ideiglenesen a munkaterületen, illetve
a munkatedilet átadáson meghatátozott módon és helyszínen tátolhatő, végleges
elhelyezéséĺől a kivitelezőnek szükséges gondoskodnla. Az építési és bontási hulladék
kezelésének tészletes szabá|yat'ő| sző|ő 45/2004. (vII. 26.) BM-KvVM együttes tendelet
előfuősait betafija, figyelemmel a hulladékjegyzékéń| szőIő 72/2013. (VIII. 27.) \IM



tendeletben foglaltakĺa' Áz építési és bontási hulladék elhelyezésc, |<lzárő|ag engedéllyel
rendelkező lerakóhelyen toĺténhet.

14. Á Vállalkozó tevékenysége soľán keletkezó hulladék a Yá|]a|kozó tulaldonát képezi. A
hulladékkal kapcsolatos kezelési, adatszolrgálrtatás, nyilvántartási kötelezettség Vállalkozót
terheli.

vII. Hibás teliesítés, szavatosság

1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés a|apján általa megvalósított vállalkozási
tevékenység eredményeként léttejött dolog a teljesítés során nem felcl meg a jogszabá|yban
v^gy a szeľződésben meghatáĺozott tulajdonságoknak.

2. Á Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvľől sző|ő 2073. évi V. törwény (a

továbbiakban: Ptk.) 6:159. $ (2) bekezdésében és a 6:177. $ (1) bekezdésében foglaltak
alapjáĺ az aján|atkéľő szavatossági igenyt vagy hibás teljesítési kötbéĺt érwényesít döntése
sŻeflnt.

-). Ha a Megľendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkoľ a Vá|La|kozó egyösszegű hibás teljesítési
kötbéľ fizetéséte köteles.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával éĺintett termékĺe/munkaľészre eső nettó
vál]a|kozói dij 20 o/o-a.

Ä hibás teljesítési kotbér a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakoľ válik esedékessé.
Megľendelő a hibás teljesítés miatti kötbéľ mellett nem érwényesíthet szavatossági igényt.

Ha a Megĺendelő a hibás teliesítést nem fogadja el és szavatossági igényt érvényesít, akkoĺ a
nyeftes a1án|attevő köteles a hibát az aján|atkéń á|ta| meghatátozott hatáľidőn belül
ellenéľték nélkül kijavítani.

Ámennyiben a Megtendelő szavatossági igényt érvényesít, kiiavítást v^gy kicsetélést
követelhet, kivéve, ha az z Vállalkozónak atányta|an többletköltséget etedményezne.

Ha a Yál7alkoző a |<ljavítást' illetve a kicserélést nem válla|ja, vagy annak a )ogszabáIyĺ
előírásoknak és a Megtendelő elvátásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a Megĺendelő _
választása szeĺint _ megfelelő árleszál]ltást igényelhet vagy felmondhatja a szetződést és
kötbéľigenyének érvényesítése mellett, aztmeghaladőkfu esetében kártéľítést követelhet.

Ha a Yálla|koző a kijavítást megfelelő hatáĺdőte nem vállalj^, vagy nem végzi el, a
Megtendelő a h]bźtt a Yálla|koző költségéte maga kljavtthatja vagy mással kijavíttathat ja, ezen
időp ontig az ellens z olg á|tatás aĺányo s t ész ét v isszatarthatia.

Á szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszeđ állapot megtetemtésével
kapcsolatos kciltségek _ ideérrve különösen 

^z 
any^g-' munka- és továbbítási költségeket _ a

Vállalkozót teĺhelik.

A Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn beltil köteles kifogását a
Yállalkozőval kozölni, illetve szavatossági 1ogait a jőtá|lási hatátidőn, illetőleg, amennyiben ez
utóbbi később ját le, az elévtiłési jellegu szavatossági határidőn (ogszabályban meghatát'ozott
esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számit bele a szavatossági
időbe a kijavítási időnek az a része. amely a|att a Megrendelő a dolgot nem tudja
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ľendeltetésszetűen használni. Á szavatosság j"sérvényesíthetőségének hatáddeje a dolognak
vagy jelentősebb részének kicseľélése ftijavítása) esetén a kicsetélt (kiiavított) dologra
(dologrészre), valamint a lłjavitás következményeként ielentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.

10' Ha a Megľendelő igényét menthető okból nem tudja éĺwényesíteni, (így ki.ilönösen, ha a hiba
a jellegénél vagy a dolog teĺmészeténél fogva hatáĺidőn belül nem volt felismerhető), a
szavatossági jogok érvényesítésének hatáĺideje tattós haszná|atra rendelt doĘoknál 5 év, de
ha a jogszabály kötelező alkalmassági időt á|lapit meg' a szavatossági igény érvényesítésére ez
ahatáridő az iľányadő. Ez utóbbi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

11. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megľendelő a hibás teljesítésből eľedő kfuának_
a hibás teljesítési kötbéten felüti _ megtéľítését is követelheĺakártérités szabáIyai szeľint.

VIII. Jótállás, kötelező alkalmasság

1,. A Yálla|koző a szetződésben foglalt valamennyi munkáľa (akásonként) 12 hőnap teljes körű
jótállást vállal. Ez idő alatt Vállalkoző a felelősség alól csak akkot mentesül, ha bizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ámennyiben a létesítmény, vagy ennek egy tésze a jőtál'lősi idő alatt a Yálla|koző
jőtátlási kötelezettsége a|á tafiozó hiányosságok miatt nem üzemel tendeltetésszet(len, az
előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az éĺntett építményt illetően
annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a ĺendeltetésszeľű haszná|ata alkalmassá
nem vált.

A Vállalkoző jőtállásí kötelezettsége nem tetjed |<s, azokta a hibákĺa, amelyekĺől a
Yál]a|koző bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes
haszná|at vagy katbantaffás elmu|asztásának következményeként.

A jőtá|Iási, v^gy szav^tossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a
Yálla|koző tudomására kell hozni, a Yá'l]a|kozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a
hibát, hiányt kiküszöbölni.
Konstukciós hiba esetén aYői]a|koző köteles a Megrendeló kéréséte a létesítmény mindazon
elemeit, tészeít, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keĺetében saját koltségére l<ljavitanl,
vagy kicseĺélĺri, amelyek ugyan nem séľültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel,
tészekkel, taĺtozékokkal, stb. 

^zonos 
konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló

meghibásodásuk feltételezhető.
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5. Á kötelező alkalmassági időn belül a Yálla|koző a vál]a\t jőtőůlási időn tul a Megtendelő
által btzonyitottan a Yőila|kozó éĺdekkörébe tatoző hibák |<ljavitását _ amennyiben az
időjáńs a javítási technológiát lehetővé teszi _ 15 napon belül köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtaftamon belül befejeznĺ. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a
Yálla|koző éttesítésével a Vállalkoző terhérc a munkát mással elvégeztetni' Ennek dtját a
Y állalkoz ő n em vita thatj a.

Ix. Szeĺződésszegés



"l. A Yát]a|koző az azonĺahhatá|yű felmondást megalapoző cselekményeken, mulasztásokon
kivu| szerződésszegést követ el akkor is, ha

_ késedelmesen teliesít, a késedelem a teljesítési véghatáridő tekintetében megvalósul, s a
késedelem a Vállalkozó nem megfelelő gondossággal folytatott el1árásáta, felĺ'óható
tevékenységéĺe vagy mulasztásáĺa visszavezethető, és a késeĺlelmi kötbét bármely eseti
megrendelés kapcsán eléd a maximumát.

- hibásan teljesít, meft a létesítmény nem felel meg a teljesítéskoĺ az e|őfuásokban és e
szetződésben meghatátozott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak,

_ a szeruődés ellehetetlenül olyan okból, amelyéľt aYá|7a|koző felelős vagy az éľdekkoróbc
esik.

2. Szerződésszegés esetén aYá|la|koző az alábbi kötbérek megfizetésétválllalrja:
- Amennyiben Vállalkoző a szetződéssel kapcsolatban báĺmely kötelezettségét határidőben

nem teljesíti, Íe|adatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős' késedelembe e sik,
úgy Megtendelő késedelmi kötbéĺre jogosult azza|, hogy Megrendeló a kotbéľt
meghaladó káľát is érvényesítheti.
A késedelmi kötbér méľtéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett
késedelmes nap után az adott eseti megrendelésĺe vonatkouó nettő szeruódéses
ellenértékének 3o/o-a/nap. Megrendelő a báľmely esetei megtendelés teljesítésével
kapcsolatban maximáüsan 20 naptári nap kötbéľĺel terhelt késedelmet tud elfogadni.
A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik v^gy 

^ 
póthatáľiđő

|ejár.

Ämennyiben a késedelmi kötbér eléti a maximumát,vagy aYá|la|kozó a hibát az e|őlĺt
határidőre nem javítja ki, Megrendelő jogosult mindennemű kátta|anítási
kötelezettség nélkül _ vá|asztása szeĺint a szetződéstől egyoldalú írásbeli nytlatkozatáva|
elállni vagy 

^zt 
azonnah hatálllyal felmondani, amely esetben Yá]lla|koző a jelen

szerződésben meghatátozott méftékű meghiúsulási kötbér Ítzetésérc köteles. Ebben
az esetben késedelmi kcitbéľ vagy hibás teljesítési kötbéľ Íe|számitásáĺa nincs lehetőség'

Megrendelő elállási és ĺendkívüli felmondási logát a Yállakozőhoz intézett írásbeü
nyl7atkozattal gyakorolhatja' Az elállás vagy rendkívĹili felmondás a Vállalkoző kotbér-
és kártéđtés fĺzetési kötelezettségét nem édnti.

Ámennyiben a jelen szerződésben meghatáÍoŻott teliesítési határidő |ejátta előtt
Megľendelő tendkívüIi felmondása miatt, i]letve olyan egyéb okbóI szűnik meg a
szetződés, amelyért Yá|7a|koző felelős, úgy Vállalkoző az adott eseti megrendelés nettó
szerződéses ellenétékének 30 '/o-ának megfelelő métékű meghiúsulási kötbét
Ftzetésérc köteles.
A meghiúsulási kötbéľ esedékessé váIik a Megrende\ő e|állásának vagy ľendkívĹili
felmondásának Vállalk ozőv a| töľtént közlés ekor.

Felek megállapodnak, hogy a Megĺendelő jogosult az esetlegesen felmerült késedelmi
vagy hibás teljesítési kötbér osszegét a vál]a|kozői ďj összegébe a Ptk. 6:49. $-ában
foglaltak szeĺint beszámítani.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kötbér összegének beszámitására a
Megĺendelő különösen jogszabáůy tendelkezése a|apján nem iogosult, illetőleg
meghiúsulási kötbéľ felmeľülése esetén a kötbét megfizetése az eÍte történő írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő 8 napon beliil esedékes. Á kötbéĺigenyek éĺvényesítése
nem záĄal<l a szetződésszegésből eľedő egyéb igenyek érvényesítésének lehetőségét.



- I(ötbéľfizetési kötelezettség esetén a Yállalkoző köteles külön nyilatkozatban is
elismeľni a Megľendelő követelését.
Amennyiben a Vállalkoző akotbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszeľűtlenül
megtagadja, a Megľendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből etedő káľokat, költségeket, elmaradt hasznokat.

A Megtendelő jogosult azonna|l' hatállya| felmondani a szetződést, ha a Yá|]a|koző
felelősségbiztosítása a szetződés hatá|ya alatt megszűnik, vagy az e|ővt méľték alá csökken.

A Megľende|ő a szerződést felmondja - ha sziikséges, olyan hatátidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szetződéssel érintett fe|adata ellátásárő|gondoskodni tudjon _ ha

a) a Yálla|koző tátsaságában közvetetten vagy közvetlenül Zío/o-ot meghaladó tulajdoni
ĺészesedést szetez valamely olyan iogi személy vagy jogi személyiséggel nem tendelkező
gazdasági tárcaság, amely nem felel meg az ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
rneghatározott felté teleknek,
b) a Vállalkoző kózvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdaságs
társaságban, amely nem felel meg 

^z 
62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

neghatáro zo tt felté teleknek.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. töĺvény 3. $ (1)
bekezdése a|apj'áĺ árlőthat3 sŻetvezetnek minősül' YáL|alkoző váLlat1a, hogy vá|tozás esetén a
Megĺendelő részérc haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tattalmú
nytLarkozat esetén a Megrende|ő a szetződést felmondja,vagy _ha a szerződés teljesítéséte
még nem keriilt soĺ, akkoĺ attól _ eláll.

A Megtendelő iogosu|t a szetződés azonnah hatálý felmondásáta, ha a YáL]a|koző a
Megľendelő írásbeli fe|szőlltásáta, a Megĺende\ő á|ta| kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket
nem ofvosolja vagy pótolja a megadott határidőĺ belül, vagy ismételten szeľződésszegést
követ el.

Á Megrendelő jogosult a szetződés azonnali hatáLyű felmondásáta, ha a Yál]akoző
fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy Íelszámo|ják, vége|számolás alá kedil. Azonnali
hatállyal mondhatja fel továbbá a Megľende|ő e szetződést, ha a Yállalkozónak a jelen
szerződés a|apjáu| szo|gá|ő beszerzési e\áńsban bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan
lényeges negatív változások következnek be, melyek a szerződés teljesítését kétségessé teszik.

Az azonnali hatályu felmondás eseteiben a Yállalkozó csak a szetződésszerűen elvégzett
munka ellenéttékére taffhat igényt azza| a feltétellel, hogy a Megľendelő a felmondástól
számitott 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapitja és kiéĺtékeli. Ha a
Yá|]alkoző ńszéről egyúttal szeĺződésszegés is totént, akkoĺ a Megĺende|ő az e\számolással
egyide|űleg a szerződésszegésből eľedő jogait is érvényesíti.

Megtendelő súlyos szerződésszegésĺe hivatkozva azonnahhatállya| mondhatja felr továbbá a
szetződést az alábbí esetekben:

a Yállalkoző, akál7alkozőja vagy közĺeműködője jelen szetződésből eľedő
kötelezettségei báĺmelyikét a Megtendelő ismételt írásbeli Íe|hívására nem' vagy nem a
felhívásban közölt módon teljesíti;
a YáIlatkozó, alvállalkozőja vagy közteműködője a Megtendelő jőváhagyása hiányában
végez a jelen szerződés szednt Megtendelői döntési jogköĺbe tartoző feladatokat,
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aYál|a|koző nem a jelen szerződésben foglalt hatáĺidőben tesz eleget a Megĺendelő felé
értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetóleg ďváll7alkozőjavagy közreműködője báľmely
módon akadá|yozza' késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megĺendelő ellenőzési jogainak
gyakotlását,

a Yál]alkoző nem a jogszabályban és a je|en szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az
építési napló vezetéséľe vonatkozó kotelezettségének,
a Yát]a|kozó nem a jelen szeĺződésben foglaltak szeĺint tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

10. Mentesülnek a Felek a szetződésszegés következményei a|ő|, ha bizonyítiák, hogy a
késedelem nem a nem-szerződésszetű teljesítéséľe vezethető vissza, bizonyít1ák, hogy
kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatattäsátől fi.iggetlen rendkívüli, elháríthatatlan
külső ok' az űn. "vis majoĺ'' kötébe tartoző események miatt nem tudták teliesíteni. Vis
majot esetén a kotelezettsége teljesítésében akadá|yozott szetződő fél a másik szeződő felet
a vis maior beálltáról és megszűnéséĺől haladéktalanul étesíteni köteles.

x. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szeruődésben vállalt munkáéľt a munka megkezdésétől
a teljesítés napjáig'

Á Vállalkozó köteles a Megľendelőt minden olyan veszteségge|, kátal, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy hatmadik személynek a
Yálla|koző vagy al'vá|Lal'kozőja ma1^t^Ítá;sával (tevékenységével, mulasztásával) okozott
személyi sériilések és dologi káĺok, valamint az ezekte visszavezethető vagyoni károk
következtében jelentkeznek. Yá|]alkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vá|lakozási
díj összegét'

Vá|lalkoző kifeiezetten jelen szer'ződés alapján ellátott tevékenységével összefiiggésben a
kivitelezés teljes időtartalma alatt összkockázatu kombinált építési és szerelési (dologĹ és
felelősség), 500'000,- Ft/káľesemény kárértékű és min' 5.000.000,- Ft éves mértékű
felelősség_biztosítással rendelkezik. Á felelősség-biztosítás érvényessége a szetződés
a|áírás átő| a v égsz ám|a M egľen delő által történő a|átás áig éľvénye s'
A felelősségbiztosításnak ki kell tetjednie:

a szetződésszegésből eľedő és a szetződésen kíviil okozott károkn,
harmadik személyek személyi séĺtiléseiľe és tárgyton gá|ási kánta.

Yá1]a|koz6 a biztosítási köwényt ielen szetződés a|áfuását megelőzően megtendelő
ĺendelkezéséľe bocsátotta.

Amennyiben a Vállalkoző nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, és
emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet káttérítést, akkoĺ a Yá|Lalkozónak kell
teljes köľűen helyt ál]nla a biztosító helyett.

2.

J.

4.

xI. Szetződij felek helyszíni képviselői

A. szetződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek tész&ő| a képviseletet
ellátja



Megtende|ő ftszétő|z

Y álJl.alkoző képvis előie :

Yál|a|kozćl felelős miíszaki vezetőie: (, ĺ9'l/2009. (IX.'t5.) Ko'rn. rendelet 13.s p)
beke 1dásébe n fogla ltak kiuáĺe lé w Ą

XII. Atadás-áwétel

Cseke Lász|ő beĺuházási szakĺefetens
te|.: 06-92 / 502-100 / Ż63
e-mail: csekelaszlo@ ph.zalaegerszeg.hu

Yál]alkoző készre jelentése a|apjáĺ a Megtendelő köteles a műszaki átadás-áwételi eljáĺást 8
naPoÍl beli.il kitűzni.

2. Á teljesítéskor hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető állapotnak megfelelő műszaki
átadást kell biztosítanl. Az átadás-áwételi eljáĺástót jegyzőkönyv készül.

3. Az eljárás sotán a Vállalkozónak igazolrnia kell, hogy a munka a szerződés és annak
mellékleteiben meghatátozott követelményeknek, a jogszabáIyi előíľásoknak, és a hatósági
előírásoknak, valarrůrt az esetlegesen menetközben elĺendelt Megľendelői módosításoknak
megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült.

XIII. Z fu ő ľendelkez és ek

7. A megkötött váIla|kozási keretszerződés módosítása, kiegészítés e tásban, a szetződő fe|ek
egyetéĺtésével, a l(bt. 141' $-ában foglaltak és a Ptk. a|apjántöĺténhet.

A I(bt. 138. s (3) bekezdése szeĺinti teljesítési kötelezettséget teliesítheti a Vállalkoző vagy a
nem teĺmésuetes személy alvállalkoző jogutődja,ha ezek valamelyike, mint gazdasági tátsaság
átalakul v 

^gy ^ 
szeÍv ezet j ogutódlás sal megs zrinik.

Ä jelen szeĺződéses feltételekben nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgád Törvénykonyw és
a tátgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok tendelkezései iľányadók' A Yálla|koző a
munkavégzés soĺán a munkavédelemĺől sző|ő 1993. évi XCIII' törvény, a munkavédelemĺől
sző|ő 7993. évi XCIII' törwény egyes ľendelkezéseinek végrehajtásáńl sző|ő 5/1993. ěII.
26.) MiiM rendelet valamint az orczágos Tűzvédelmi Szabá|yzatről sző|ő 54/2014.6II.5.)
BM rendelet ľendelkezéseit köteles betartani.

8.

9.

10. Szetződő Felek tudomásul veszik, hogy az Áu"mi SzámvevőszéWő| sző|ő 2Ol1. évi LXVI.
törvény 5. s (5) bekezdése szeĺint 

^z 
Alľr^mj Számvevős zék _ 

^. 
Altu^j Számvevős zékĺő|

sző|ő 2017. évi I-Yu. törvény 5' s (3)_(4) bekezdés szednti ellenőľzési feladataival
összefüggésben _ ellenőrizhetl_ az államháztaĺtás alĺendszereiből finanszlĺozott beszeĺzéseket
és az álfamháztartás alĺendszeĺeihez tattoző vagyont éĺintő szeĺződéseket a Megľendelőnél, a
Megĺendelő nevében vagy képviseletében eljáró teĺmészetes személynél és jogĺ személynél,
valamint azokná| a szetződő feleknél, akik, illetve amelyek a szetződés teljesítéséétt felelősek,
továbbá a szetződés teliesítésében közteműködőknél.



1'1'. Báĺmely kfu vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél
részérőI toĺténő megszegéséből, illewe jogszeľritlen felmondásából eted, Megĺendelő és
Yá|]alkoző kozötti egyeztetéS tátgyát képezi' Felek mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a felmeľült vitás kétdéseket egymás között táĺgyalásos úton ľendezzék' Ha a tárgyalások
megkezdésétő| számitott 30 napon belül a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát,
amely a jelen szer.ződés teljesítésével kapcsolatosan közöttük felmerül' éľtékhatáľtól fĹiggően
kölcsönösen kikötik a Za|aegerszegs Jáńsbfuőság, illetőleg a Za|aegerszegi Törvényszék
kizáľólagos illetékességét.

12. A szerződés 4 egymással tattalom és foľma szeľint mindenben egyező példányban készült

xlv. A szeĺződés alapdokumentumai:

1 . sz. alap dokumen tum : a1án|attéteb' felhívá s
2. s z. a|ap dokumen tum : aján|attéteh dokumentá ció
3. sz. alapdokumentum: vál\akoző, mint nyeĺtes ajánlattevő ajánlata
4' sz.. áúáthatósági ĺytlatkozat
5'sz' a l(bt. 138' (3) bekezdés szeĺinti nyiatkozat

A szeruődés alapdokumentumai a szetződés teliesítése sotán megfelelően tányadőak.

Zalaegerszeg,2078.

Yálla|koző
képviseletében

Megľendelő
képviseletében

Zalaegetszeg Megyei Jogú Város
onkotm:ányzata

képviseletében
BalaiczZoltán

polgáĺmesteĺ

v. MI'iszAKI LEÍRÁS



MŰSZAIí LEÍRÁS

,,Yál|alkozási ketetszerződés a megiiľesedett iinkotmányzati béĺlakások és nyugdíiasházi
lakások felúiítása, koĺszetűsítése 2018. évben.''

Vá|Lalkozási keretszerződés a megtiĺesedett önkoĺmányzatj bétlakások és nyugdíjasházi lakások
felújítása, kotszerűsítése 201 8. évben.

I.ĺész:

,rVáIlalkozási keretszerződés a megíiresedett őnkotmányzati bérlakísok felúiítása,
kots zeríís ítés e 20 1 8. évben''

Zalaegerszegkózigazgatási terĹiletén lévő onkoĺmányzaĺ tu|ajdonú béľlakások igény szeĺinti
feĘítása' Á lakások fe|ujitásának mennyisége és mriszaki taĺtalma az év kozbeni kiutalásoktól
függ. Á lakások fe|űjítását előľe Pontosan nem lehet tervezni, ezétt egy minden
munkafolyamatokat felsoĺoló és súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.

Ájánlatkétó a megkötésre keńlő szerződés a|apján 3.500.000,- pt + ÁpÁ összeghatára
vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megtendelések leadásáta azza|, hogy az aján|atkérő
fenntaľtja magának a jogot aÍfa vonatkoző|ag,hogy a megkötésľe kertilő szerződés a|apján
legfeljebb 3!.496.063,_ Ft + ÁFÄ ö.."" ghatángad|on le megľendeléseket.

II.tész:

',VáIlalkozási 
keretszeződés a megíitesedett nyugdíjasházi lakások felúfltása,

korszeríísítés e 2018. évben'

Za|aegetszeg kózigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi lakások
igény szeĺinđ felú|ítása. A lakások felújításának mennyisége és mriszaki tattalma az év
közbeni megüľesedésekt,ől és Za|aegeĺszeg Megyei Jogú Vátos Kózgyűlésének a lakások
bérletétől valamint elidegenítésükĺől szóló 57 /2007. (xII.28.) önkoľmányzati rendelete 26. $-
a a|apján befolyó adományok összegétől függ. A lakások Íe|ujitásät előre pontosan nem lehet
tervezni, ezétt egy minden munkafolyamatokat felsoĺoló és súlyszámozott költségvetés ad
összehasonlítási alapot.

Ajánlatkéľő a megkötéste keľülő szerződés a|apján 550.000,- pt + ÁpÄ összeghatárta
vonatkozólagvái7al- kötelezettséget eseti megtendelések leadására azza|,hogy az aján|atkérő
fenntaĺtja magának a iogot atta vonatkoző|ag, hogy a megkötésre keriilő szeľződés a|apján
legfeljebb |1.81l.024,- Ft + ÁFÄ összeghatáĺig ad|on le megľendeléseket.

Atátgyie|játől's II. ľészét aján|atkérő a Kbt.53.s (6) bekezdése a|apjän feltételesen indította
meg, tekintette| ata, hogy az ezt biztosító fedezet a Za|aegetszeg Megyei Jogú Váĺos
Iśözgyűlésének a lakások bérletétől valamint elidegenítésükĺől szóló 57 /2007. (xII.28.)
önkormányzati rendelete 25. $-ba meghatározott pályázatok beéĺkezését követóen ál1

AjáĺaLtkéń rendelkez é sľe.

I és II. tész tekintetében:



Á lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkoľ kerülnek
meghatározásĺa, melyĺe tekintettel a munka megkezdése előtt nycľtes ajánlattevő kötcles
előzetes ánján|atot adni az ajáĺlatában benyújtott mintaköltségvetéS szeľinti egységáľai
a|apjáĺ. Abban az esetben, ha a keľetszetződés alapjáĺ esetileg megĺendelt munka iellegéĺe
tekintettel a Pontos mennyiség nem állapítható meg' úgy a munkák megkezdése előtt nyertes
aján|attevő köteles előzetes felméľést végezĺi és ez a|apján összeállítani a feltételezett
menn1ris{gę1 6' annak a|apján előzetes ára)áĺ|atot adni ^z aján|atában benyújtott
mintakciltségvetés szeľinti egységárai a|apján. Az önkoĺmányzati tulajdonú lakásokon
végzendő kivitelezési munkafolyamatok pontos ellenértéke utólag kcľűl megállapításľa a
nyertes aján|attevő á|tal ebégzett és a1án|atkéń á|ta| igazo\t mennyiség alapján a nyeftes
aján|attev ő a)án|atáb an vállalt egys égáľa kna k meg felelő e n.

Ajánlatkéĺő a dokumentaciőban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések
a|apján j ogosult munkálatok elvégz és ét megĺendelni'

Anenn1iben a dokaľľlentĺjĺ.ió bĺirnelik ńĺ79 ualarniĄen gyĺirtmán1ĺł, eredetű, típusli dologra, eljárĺisľa,
nuékeqlségre, sgemćl1rv, illetőleg siabadalomra uagy uédjegyre ualó hiuatkoýst tartalma7, illeĺue amenn-yiben
siabuĺźn1t, rnűsiaki engedĺfit, ľniĺsiaki előínjsokat, uagy műsiaki Ąánláĺ baĺároiľ//e8rigy Ęánlatkéní ai
a ęia l egye n é rté k ĺi te lje s ĺ l é s t i s e lfoga dj a.

ĺészeként kedil átađáste^

Az eseti meoĺenrlelések faffąlĺne:

Aján|attevő áItal végzendő konkĺét feladatokat a válla|kozási keretszerződés, illetőleg
aján|atkérő által kibocsátott igénybejelentések tarta\mazzák' A keľetszetződésben, illetőleg
igénybejelentésben foglalt hatáľidőket a váIla|koző köteles elfogadni és betaľtani.

.ťĺján|attevőnek az aján|arkérő által kiadott eseti megĺendelésekben, igénybe)elentésekben
foglalt munkákat a megjelölt határídőig a mindenkoľ érvényes magyaf szabványoknak és
műszaki iĺányelveknek, technolőgsai e|őíĺátsoknak megfelelő szerződésszerű minőségben kell
elvégeznie.

Az aján|attevő köteles a munkateľületen a kivitelezési munkákat a munkateĺtilet átadás-
áwétel'ét követően megkezdeni, és egyidejűIeg a vonatkozó jogszabá|yok szeľinti építési
(felmétési) naplót megnyitni, azt 

^z 
építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.

A munkavégzés soĺán beépítendő anyagokat, és az a|kalmaztlj-kivánt beépítési technológiát
aján|attevő koteles aján|atkétő megbizottjáva| jővábagyatni, és ehhez az utasítás-terwezeteket
a munka megkezdése e|őtt részéte átadnl. Aján|atkéń megbízottja jőváhagyását írásban adja
meg' azonban ezYál]akozó teljes körű felelősségét nem csökkenti'

Az építőmesteĺi feladatok elvégzése során kibontásta keľiilő, úibóli beépítésĺe, vagy
hasznosításra alkalmas anyagokat aján|attevő köteles aján|atk&ő előzetes engedélye alapján
ajánlatk&ő telephelyére beszállítani. A beszállítást szál]itőlevéllel kell igazolĺri, és az építési
naplőhoz mellékelni'
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