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Br.v EZETÉ s, ÁrľĺrÁNo S INFo RľĺÁcl o r

Az aján|atkérő nevében eljárő szervezetnek jelen dokumentáció kiadásáva| az a cé|ja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden aján|attevőnek lehetővé tegye a
sikeres ajánlattételt. Ezen cél eléĺése éľdekében a jelen dokumentáció megfelelően
csopottosítva, äkár ismételve is _ tartalmazza azokat az adatokat és tényeket' melyek elősegíthetik
a sikeres ajánlattételt'

Jelen dokumentáció az aján|atkétő á|ta| az aján|attevők ĺészéte 2018. mátcius hónap 13. napján
közvetlenül megküldött a j ánlattételi felhívás a|apjátn kés ztilt.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kétdésekben ielen dokumentáció rendelkezései az
tányadőak és kötelezőek az aján|at összeállítására és benyujtásáĺa vonatkozőan; az aján|attéteh
felhívás és az ajánlattételi dokumentáció esetleges ellentmondása esetén az aján|attételi felhívás
ľendelkezés ei az lrány adőak.

cim:'1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teleíon: +36_'l_796_10-00 | fax: +36J-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu
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I. A KoZBEszERZÉsI ELJÁRÁS RENDJÉRE voNATKoZo ÁrľĺrÁlvos
rÖvnľBrľĺÉľyBr És lxrónvÁcIÓr ľź ł1NrłrľBvcĺr nÉszÉnB

1.

1.l. Aiánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szet\Iezet, amely azonos a közbeszeruésí
e\árás eľedményeként létĺe j öv ő szerződésben a Megtendelővel.

Az aiánlatkérő és a Megtendelő fogalmakat á|t^l^b^n, mint egyezőket a|ka|mazzuk.

1.2. Aiánlattevő: az a gazdaságs szereplő, aki (ameĘ a közbeszerzési e|járásban ajánlatot
nyujt be.

1.3. Dokumentäciő az á|talrános és speciáIis követelményeket tarta|maző tatanyag,
me|yet az ajánlattevő a jelen eljáľáshoz kiadott ajánlattételi felhívással együtt
elektronikus úton megkapott' A dokumentáciő átvétele az éwényes ajánlattétel
feltétele.

Ä dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott aján|at a I(bt. 73. $
(1) bekezdés e) pontia szeĺint érvénytelen.

1.4. Szeĺződés: a kĺizbeszeruési eLjáńs nyeftes aján|attevőjeként kihiĺdetett aiánlattevő és
az ajánlatkérő kozött létrejövő vállalkozási szeĺződés.

Iĺz 'łĺián|atkétijz

Zalaegeĺszeg Megyei Jogú Vátos Önkoľmá fiyzat^
cím: 8900 Za|aegeÍSzeg' I(ossuth L. u.1'7-1'9.
telefon: +36 92/502-100/426
Íax: +36 92/510-177
képviseli: Ba|aicz Zoltán
kapcsolattaĺtó: Rostásy Sáĺa
e-mail: fostasy.Safa@ph.za|aegeĺszeg.hu

lĺy' Aiánlntkéľő newéheĺr eliátó szeĺnélw:

2.

lo

3.

PROVITAL Feilesztési T aĺícsadő Ztt.
cím: 10ó1 Budapest, Andĺássy út 17. II. em. 9.
telefon: +36 1/796-1016
fax: +36 1/796-1001
képviseli: dt. Antal I(adosa Ádorján
kapcsolattartó: dr. Balog Tímea
email: bąLq+rirpęa@prQu.Ęłlz_ĺ_t,lrrr

A közbeszetzési eliárás tátgva- főbb mennvisége:

Az aján|attételi felhívás 5. pontjában meghatáĺozottak szednt'

4.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36_1-796_10-01

inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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5. Ajánlattevő feladata:

Nyeľtes ajánlattevővel aján|atkéń részenként köt vállalkozási szerződést a jelen
dokumentációban meghatátozott felté telek sz eĺrnt.

A teljesítés helye: az ajáĺ|attételi felhívás 7. pontjában meghatátozottak szeĺint.

Á teljesítés hatáddeje: az aján|attételi felhívás 6. pontjában meghatározottak szerint.

Ttibbválto zatű aiánlat és részaiánlat:

6.

7.

Aj ánlattevő nem tehet többváltoza tw aján|atot.

Aján|atkéó a tfugyiközbeszerzési eljárásban a tésza1ánlatok megtéte|ét az a|ábbiak szerint
teszi lehetővé.

Az elláńs I. ľésze:

,,A BoldogasszoÍry kápolna megépítése a Gébátti_tónál''

Az e|iárás II. része:

,'A Boldogasszony kápolnához vezető, tíizo|tő felvonulásĺa is alkalmas megkiizelítő
út megépítése.''

Aiánlattevő aján|atot nyújthat be egy, vagy akár mindkét ĺész tekintetében.
Ajánlatkétő 

^z 
egy Ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát nem kor|átozza.

8. Az aiánlat költségei

7

8.1 .Pĺz aján|at elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget 
^zajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs jogu semmilyen, 

^dokumentációban kifeiezetten megadott jogcímen kívül egyéb _ így különösen anyagi
_ igény érvényesítéséte. Ä kozbeszetzési eljárás eĺedményes, vary eľedménytelen
befejezésétől függetlenil az aján|atkérővel és az e\árőval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az aján|atkéńktÍejezetten nyilatkozik, hogy az ajánLatok elkészítésével kapcsolatosan
Sem 2 nyeftes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle _ esetleges
jövőbeni _ téĺítésre nem kötelezhető.

8.2

8.3

9. Az aiánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlatkéľő a benpjtott aján|atokat nem szo\gáltatja vissza sem egészben' sem
részeiben, azokat nem bontja meg' 

^z 
iĺatokat a Kbt. 46. s (2) bekezdése szednt

kezeli.

9.1 Az ajánlattevőknek 
^z e|jfuás soĺán egy írásos aján|atot kell elkészíteniük a

közbeszetzésekĺől szőIő 20|5. évi CXLIII. törvény 115. s (1) bekezdése szeĺinti
hiĺdetmény közzététe|e nélki.ili táĺgyalásos nemzeti közbeszetzési eljátásľa vonatkozó
e|őfu ás aiv a| ö s s z h a ngb a n.

cíln: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll em. 9. I teleÍon: +36_1_79610-00 | Íax: +36_1_796-1o-01

inío@provitalzń'hu I www.pĺovitalzrt.htl
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9.2

L0. Az aiánlatok benyúitásának hatáľiđeie és címe:

10'1 Az aján|at benyújtásának hatáddeje:

Az aiánlattételi felhívás 17. pontia szerint

10.2 Az aján|arkérő az aján\atot akkoľ tekinti határidőĺe beninijtottnak, ha az ajánlattéteh'
felhívás 17 ' pontjőtban megjelölt határidőľe a megadott címte beérkezett.

Az aján|at benyúj tásának címe:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Zĺt
1061 Budapest, Andrássy út 17.II. em. 9.

10.3 Az ajánlat benyujtásának formai kellékei:

Az aján|atokat írásban, 1 etedeti példányban zátt csomagolásban kell bený;tani az
ajánlattételi határidő Lejártáig. A cégszerűen a|áíĺt ajánlatot, telies tet)edelmében
írásvédett (nem szeľkeszthető) foĺmátumban egy elektronikus adathordozón (CD
vagy D\rD) _ a paplt alapú példányokat tarta|maző záĺt csomagolásban elhelyezve _
is csatolni sztikséges. A csomagoláson a

,rZalaegetszeg Megyei Jogú Váĺos Onkormányz ata

Yátlalkozási Szetződés a,,Boldo*i.."o', kápolna építése a GébáľtĹ
tőnáů" táĺ gyil munkáta.''

, illetve

,,IVem bontható ÍeI az aiánhttételi határidő lejfuta előtt"
megielölést kell feltüntetni.

Az aján|at fotmai követelményet'e az alábbi előíľásokat kell alkalmazni:

Az ajän|attevőnek nyertesként töĺténő kihiĺ'detése esetén nincs lehctősége ajáĺ|ata,
v^gy 

^ 
jelen dokumentáció bármely _ akátcsak tész _ kérdésének megváltoztatására

sem.

I

Az aján|at eredeti péIdányát zsinőta|, |apozhatőan össze kell Íűznl, a csomót
matĺicával az ď1ánlat első vagy hátsó lapjához tögziteni, a m^tÍicát le kell
bélyegezni, v^w az z1án|attevő Észéről eĺre jogosultnak alá kell íľni, úgy hogy a
bé|yegző, illetőleg az a|átás legalább egy tésze a matńcán legyen;
Az aján|at oldalszámozása eggye| kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szöveget, vagy számokat, vagy képet tarta|maző olđalakat számozĺi, az ütes
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot Qra vannak) nem kell, de lehet
számoztlj. Az ajáĺ|atkétő az ettől kisméftékben eltéĺő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B o|da|szám) is elfogadja, ha a tatta|omjegyzékben 

^z 
egyes

iĺatok helye egyértelműen azonosíthatő és az iľatok helyéĺe a71'-72. $ alkalmazása
esetén egyéĺtelműen lehet hivatkozni. Az aján|atkétő a kismétékben hiányos
számozást kiegészítheti, ha ez az aján|atban való táĺjékoződása, illetve az aján|ata
való hivatk ozása étdekében szükséges;

cím:106ĺ Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I telefon: +36l_796_10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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Az aján|atnak az eleién taľtalomjegyzéket kell tartaimaznia, mely a|apján az
aján|atban szereplő dokumentumok oldalsz ám a|apján megtalálhatóak;
A benyújtott aján\aĺ példányok közötti eltéľés esetén az eredetl - paPír alapú _
példány az tĺányadő;
Az aján|atban|évő, minden _ az ajánlattevő vagy aMá1]a|koző,v^BY az alkalmasság
igazo|ásábaĺ tészt vevő más szeÍvezet által készített _ nyilatkoz^tot a végén a|á
kell funia az adott gazdá|kodő szervezetnél erte jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek akift) efre a jogosult személy(ek)tól fuásos
f e|hata|mazá s t kap tak ;

Az aján|at minden olyan oldalát, amelyen _ az aján|at beadása előtt _ módosítást
hajtottak végľe, az adott dokumentumot aláfuő személynek vagy személyeknek a
módosításn ál ts kézjeggyel kell ellátni.

Az aján|atban felolvasólapot kell elhelyezti, ame|y tattalmazza a I(bt. 68. s (4)
bekezdése szeľinti összes adatot.

Iĺz aiántatok bontása

11.1 Az ajáĺ|atok bontásáľa az ajánlattételi hatáidő lejáľtakor kerül sor. Az ajárt|atok
bontásánál a I(bt. 68. s (3) bekezdésében meghatátozott személyek lehetnek jelen.
*:

11.2 Az aján7atok bontásakoľ a l(bt. 68. s (4) bekezdésében meghatározott kötelező
adatok keľülnek a felolvasólapról ismettetésre.

71.3 Az aján|atok foľmai és tattalmi érvényességének további vizsgálatáru az értékelési
időszakban keľül sot.

11.4 Az aján|atok bontásának helye és ideje:

!ĺz aián|attételi felhívís 17. és 18. pontia szeÍint

Az aiánlat visszavonása. aiánlati kötöttség

12.1 Az ajá'n|attevő aján|atát az ajánlattételi hatáľidó LejáttáĘvonhatja vissza.

12.2 Az aján|aĺ kötöttség időtaľtama: A végleges aján|attéteLl határídő |ejártátő| számított
60 nap.

Felhívjuk az aján|attevő figyelmét ata, hogy megaján|ásaikzt a 60 napos aján|atl
kötöttség és az ezze| kapcsolatos I(bt-ben rőgzített előírásokĺa tekintettel tegyék meg.

Az aiánlatokkal kapcsolatos pontosítások

Az aján|atok elbírálása soráĺ az ajánlatk&ő, illetve a képviseletében eljáró megbízott ításban
és a többi aján|attevő egyidejű étesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kéľhet
az aján7atban talrálhatő, nem egyéĺtelmű kijelentések, nyiatkozatok, Ęazo|ások taľtalmának
ĺsztázása érdekében a Kbt. 71-72. $ ľendelkezéseinek megfelelően.

tt.

12.

13.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em. 9. I teleíon: +36-1_796_10_00 | fax: +36-1-796-10-0'l
inÍo@provitalzń'hu I www'provitalzrt.hu
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14. Az aiánlatok értékelése

Az aján|attételi felhívás 1'2. pontjában meghatározottak szeĺint'

15. A ktizbeszeĺzési eliáĺás nyelve

15.1, A kcizbeszezési e|járás nyelve 
^ 

m^gyaÍ. Ennek megfelelően az ajánlatot m^gy^r

nyelven kell beadni, az e|jáńs soĺ'án mindennemri levelezés és szóbeli kapcsolattartás
m^gyú nyelven toténik.

15'2 Amennyiben báĺmely, az aján|athoz csatolt okitat, igazolás, nyilatkozat nem magyaľ
nyelven keńl kiállításta, ugy 

^zt 
az aján|attevő m^gy^t nyelvű fotdításban is köteles

becsatolni. A I(bt. 47. s (2) bekezdése a|apján aián|atk&'ő a nem maąyat nyelven
benpjtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős foľdítását is elfogadja. Ä fordítás
tattalmának helyes ségéé rt az aján|attevő felel.

16.
feltételek

16.1 Az ajánlatkéľő és a nyeÍtes aján|attevő között a szetződés az ajáĺ|attételi felhívás, az
a!ánlattételi dclkumentáció és a nyettesként kihiĺdetett a]ánlat feltételei szerint, az
ezekben megfogalm 

^zott 
t^ttalommal j on létre.

u. I|z AJĺNI-AT, ILLETVE I|z ÉnrÉrBrÉsl sZEMPoNToK TARTALMA,

t. Altalános meďegyzések

1'1. Az aján|atkérő felhívia ^z aján|attevők figyelmét, hogy a dokumentációban
megfogalmazottak az építési beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák
meg.

1'2. Az aján|attevő nem aján|hat meg olyan pénzügyi konstľukciót, amelyik akadáIyozza
az aján|atkétőt a pénzfoĺĺások ,1ogszabá|yok szerinti felhasználásábaĺ, igy különösen a
b eraházás jogszabá|y okban előírt pénzügyi Lezátásában.

1.3. Az aján|atkétő felhívja az aján|attevők Frgyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaLkat az
előre meghiĺdetett étékelési tendszer szempontjain belüli éĺtékeléshez sziikséges
részletességgel fej tsék ki.

2. Aiánlatokértékelése

I'o

Valamennyi ĺész tekintetében:

Az aján|atl fu |<lalakitása során a kiadott dokumentáció
az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Az aján|atkérő csak szerződésszeĺrí teljesítést fogad el.

cĺm:'1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teIeíon: +36-1-796ł0-00 | fax: +36-'l-796-ĺ0-01
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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2.l Áĺtépzés

Az aján|atban szeľeplő äraknak Frx átnak kell lennie, vagyis az aján|attevők semmilyen
foľmában és semmilyeĺhívatkozással sem tehetnek változő árat tatta\mazo aján|atot.

Á nettó ánkat úgy kell megadni, hogy azok tafia|mazzanak minden jáĺulékos költséget,
fĹiggetlenül azok formájától és fotásátő|, pl. különböző dljak és illetékek.

Az aján|atban szereplő áraknak tafiaLmaztia kell a teljesítés időtartama a|at'j árvá|tozásből
eľeđő kockázatot és hasznot is.

Az ajánLattev,ók csak magyat' foľintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés
pénzneme is csak ez lehet.

Az aján|atban szeĺeplő áraknak tattalmaztia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az aján|at
tátgyának etedményfelelős megva|ősitásához, az aján|ati feltételekben tögzitett feltételek
betartásához szükségesek.

Az ajáĺ|at csak banki átutalásos fizetési módot tarta\mazhat, minden egyéb ŕizetési mód
elfogadhata tfan az aján|atkétő számára.

Äz ajánlatok kidolgozásakoľ vegyék figyelembe, hogy az aján|atl árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden aján|attevői kiFrzetési igényt.

2.2 Fizetésifeltételek

Az aján|attéteh felhívás 9. pontjában és a dokumentá,ciő VI' Íejezetét képező
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

3. Szeződést biztosító mellékkiitelezettségek

Az aján|attéteh felhívás 8. pontjában és a dokumentáciő VI. fejezetét képező
szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III. Az AJÁNIÄT KIDoLGozÁsÁNłr FELTÉTELEI

1. Aiánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz' mellékletét képező tattalomjegyzékben
meghatátozott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell
benyujtaniuk.

I t''

2. Ajánlattevőnek a l(bt. óó. s (ó) bekezdése a|apján az aján|atban meg kell ielölnie ľészenként

a) a kőzbeszeĺzésnek 
^zt ^ 

tészét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az ajáĺ|attevő
a|vál]a|kozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kivánt és az ajőnlat benpjtásakoľ már ismert
a|vál]alkozőkat. (Á nylatkozatot nemleges tattalom esetén is csatolĺri kell!)

Az aján|atnak tatta|maznia kell tészenként ajáĺIattevőnek _ eľedeti példányban _ a I(bt.3.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út ĺ7' ll. em. 9 | teleíon: +36-'l-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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óó. s (2) bekezdésében foglaltaknak mcgfelelően kifejezett nyiatkozatát az ajirnlattételi
felhívás fcltételeiĺe, a szetződés megkötésére és teljesítéséte , valamint a kért
ellenszolgáltatásta vonatkozóan. Ájánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell aiánlatában artól,
hogy a I(bt. 66. $ (4) bekezdése alapján a kis- és kozépvá|la|kozásokĺól, fejlődésük
támogatásáľól szóló törvény szeĺinti mikĺo-, kis- vagy középvállalkozásnak minősůl-e.

.ľ\ján|attevőnek, alvá\la|kozőjának, és adott esetben az a|ka\masság igazolá'sában részt vevő
más szerwezetnek az alábbi cégokmányokat kell az aján|athoz csatolni:

- fo|yamatban lévő változásbejegyzési e|jáńs esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kételmet és az annak étkezéséľől a cégbíĺősás által megkĹildött
igazo|ást is _ amennyiben ilyen eljáľás nincs folyamatban, az. attól. szóló nyilatkozatot,

- az aján|atot a|áírők a|áltási címpéldányát, vagy a 2006. évi V' törvény 9. $ (1) bekezdés
sz eľinti a|átás_mintáját,

- a cégkivonatban nem szeÍeplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégegyzéste jogosult
személytől származő, ^z aján|at a|áfuására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalm azott a|átását is taľtalm aző)'lrás os meghataknazást.

Köziis aiánlattétel:

Több ajánlattevő közösen is tehet a,1án|atot ftözös aiánlattétel). I(özös aján|attéte| esetén
elegendő, ha az aján|attevők egyike éľi el, veszi át a Dokumentáciőt. A közös aiánlattevők
kötelesek maguk köztil egy' a közbeszetzési eljárásban a kozös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megielölni. A közös ajánlattevők étesítése Qĺapcsolattartás) a męjelölt
képviselőn keľeszttil tcirténik.

Ha egy aján|attevő Ąán|atát egyedüli ajánlattevőként nyu;tja be, az ajánlat benyújtását
követően közös ajánlattételte mát nem kerůlhet sof. Ha több aján|attevő köztjsen tesz
aján|atot, a közös aiánlattételben tésztvevő ajánlattevők köľe és személye a közös a1án|at

4.

5.

benyújtását követően nem módosítható. Á közös aiánlattevők csopoĺtiának képviseletében
.t .l 1 ,

I tt

Közos aián|attétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők á|ta| cégszeĺűen aláíľt közös
A j á nla ttevői megállap odá s t, a m ely tattalmazza az a|ábbĺakat:

a közös Äjánlatevők nevét
azon aján|attevőt, aki a közös Ajánlattevőket az e|1árás során|<lzátólagosan képviseli'
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkoŻatot tehet;
az ajánlat aláfuása módjának ismertetését;
a szetződéses átból való részesedésük méĺtékét valamint külön-küIön a közös
aján|attevők azon bankszámlaszámalt, ahova az elismeĺt teljesítést követően a
kifizetés megtöténhet;
valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arĺól, hogy egyetemleges felelősséget
vá|Lz|nak a közbeszerzési e|jáńs eredményeként megkötendő szetződés
szerződésszeĺű telj esítés éhez s zükséges munkák megvalós itásáért;
az ajáĺ|at benyujtásának napján érvényes és hatályos, valamint batá|ya, teljesítése,
a|kaLmazhatősága vagy végrehajthatósága nem függ felfiiggesztő Qlatályba léptető),
illewe bontó feltételtől.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll' em' 9. I teleíon: +36_1_796_'10-00 |Íax: +36ł-796-'10-0'l
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6. Szakmai aiánlatz

Valamennyi rész tekintetében:

Az aján|attételi felhívás "1'2. Az aján|atok elbíľálásának szempont1a" c. pontjában foglaltak
szerint (Ä szetződés teljesítésében tésztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának
bemutatása).

Iv. TovÁBBI INFoRľĺÁclÓr

Az adőzásra, akörnyezetvédelemĺe, a munkavállalók védelméľe és a munkafeltételekĺe vonatkozó
kö tele z e tts é gekĺől aján|attev ő táj éko ztatást kap h a t az a|ábbi cím eken :

ÁNtsz: 1097 Budapest, Gyáli ut2-6.,levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel': 06-1-476-1100, fax:
06-"t-476-7390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionáIis és kistérségi intézetek
cléľhetősége a rvrwv.antsz'hu inteĺnet-címen található

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel.:0ó-1-30"t-2900, fax:06-1-307-2903,ző|dszám:
06-80-204-258, a teri.iletileg illetékes bányakapitányságok eléthetősége a \_\:\Ľ\Y.JĘhĹ1.l_1u
internet-címen található

NAY: 1054 Budapest, Széchenyi u.2. telr.:06_1-428-5100' fax 06-1-428_5382, kék szám: 0ó-
,., 40-42_42-42, a teĺületileg illetékes regionális igazgatőságok eléľhetősége a

'u'urv. 
nar'.gor'. hlt inteĺnet-címen található

oKTVF: 1016 Budapest, Mészáľos u' 58/a. te|.: 06-l-224_9700, fax 06-7-224-9262, a teĺĹiletileg
; illetékes felügyelőségek eléthetősége a w.w}y-a_$7-4gasza]curatosa.Łgĺ_lr'.hu1 inteĺnet-

címen ta|á|hatő

NMH: 7024Budapest' Mafgit kĺt. 85', levélcím: 1399 Bp. 62.Pr.639, tel: 06-1-346-9400, fax:
06-1-346-9477, zól'd szám: 06-80-204-292, a terileti kiĺendeltségek eléĺhetősége a
sĹWw4mlqíeo1lhu inteĺnet-cím en ta|á|hatő

I ':

A Kbt. 73. s (5) bekezdése a|apján aján|atkéń előíĺja, hogy az aján|attevő tájékoződjon az
adőzásra, a köĺnyezetvédelemĺe, a munkavállalók védelméĺe és a munkafeltételekĺe von^tkoző
olyan kötelezettségekÍól, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése soľán meg kell
felelni.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36_1_796_10_00 | fax: +36-l-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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v. MELLÉKLETEK, NYILATKoZATMINTÁK

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy Út 17. ll em. 9' I teleíon: +36-1-796ł0-00 | íax: +36-1-796-10-01
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ĺ|Z AJÁNLAT nÉszEI 1xÖľnrnzoBN
TVYTLATKOZAT O K JE GYZ E KE)

1.

2.

3.

oldalszám
Felolvasólap - ľészenként külön-külön
Ajánlattételi nyilatkozat a l(bt. 6ó. s (2) bekezdése alapján - ľészenként
kiilĺin_külön
Taľtalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)
Igazolások, dokumentumok
I(özös aján|attéte| esetén kozös ajáĺ|attevők jelen közbeszerzési e|játásra
tekinte ttel a|átt hatáIyo s (<o n z otc iálls) s z etz ő dés e (o p ĺi o n ĺź l i s)
A j á nla t tevő ny llatko zata a |<lz ár ő o ko k te kinte téb en
A I(bt. 67. s (4) bekezdése szerinti nylatkozat
Ä I(bt, 6ó. s (4) bekezdése szetinti nyilatkozat
Nyilatkozat a l(bt' ó2. s (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
Nyilatkozat a l(bt. 66. $ (ó) bekezdése a|apjáĺ _ ĺészenként külön-kiilön
Az ajánlatot a|áfuő valamennyi személy éĺwényes a|álĺá,si címpéldánya, v^gy 

^2006. évi V. töruény 9. s (1) bekezdés szerinti a|átási-mintája
Á. cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében 

^cégegyzéste jogosult személytől származő, az aján|at z|áíĺására vonatkozó (a

meghatalmazó és a meghatalmazott a|átását is tarta|maző) írásos
meghatalmazá,s

Egyéb igazolások, dokumentumok

TF-,LJES ÄJÁNLAT ELEKTRoNIKUS ADATHORDoZÓN
Nyilatkozat elektronikus adathordo zőan b enyűjtott 

^jánll^t 
tekintetében

Nyilatkozat vá|tozásbejegy zési el1árásńl
A l(bt. 134. s (5) bekezdése szerinti nyl7atkozzt - az eliátás I. tésze
vofiatkozátsában
Ärazottköltségvetés - részenként kültin_külön ,

A szetződés teli esítésében résztvevő szakembeĺek szakmai tapaszta|atának,
bemutatása - tészenként külön_külĺin
Szakembeľ szakmai önéIetrajza - részenként külön_kiilön
Szakembeĺ képzettségét igazolő dokumentumok, jogosultságok igazo|ása -',
tészenként kiilön-külön
Aiánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása - tészenként kiiltin-küliin

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

BEADÁNDo

tt.

12.
13.
14.

15.

16.

TGAZOLASOK,

I 't

17.

18.

19.

20.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a I(bt. 57.$ (1) bekezdés b) pontja a|apián a
dokumentációban megadott nyilatkozatminták aján|ott minták, melyek eljátási segédletet
képeznek.
Ajánlattevők ennek megfelelően nem kötelesek a dokumentácíő mellékletét képező nyilatkozat és
igazollás minták felhaszná|ásáta.
A nyilatkozatok illewe igazo|ások megfelelő taľtalmú megadása aján|attevő felelőssége.

cĺm:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36-1-796_10-00 | íaX: +36-1_796_10-01

inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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Äjánlattcr'ő ncvc':

Ajánlattcvő szóklrelyc:

Iićpr'iscló személy ncve:

Äjárrlattcvő tclefonszáma:

'\jáĺrlattcr.ćí faxszáma:

Ajánlattcvŕí c_nrail cíĺnc:

táľgyú kőzbeszetzési el|áĺás

Felolvasólap

L

mtrnkáfa.''

Äjánlattcr'ćí a sz.enődés tcljcsítćsét az a|ábbi szcľint vállalja:

1. Aiánlatí áľ (nettó foĺint) + Áfa

ĺ. 'ĺaíłlli łla//ĺk/c/

ĺésze vonatkozásátban

3. A szetzőđés teliesítésében ĺésztveýő
szakembeľek szakmai tapasztalatának
bemutatása

4.Aiánlattevő szakĺnai
beĺnutatása

I{elt: ['Ia/y, éll/llóupf rup

t*pasztalatának

' Körö, Ajárrlatter,ők csetén valntnenn1li, x koĺrzorcittmbitĺr
fcltĹiĺrtctćsc szĹiksćges a kĺ;t-lzoĺcittĺn rrcvc tnc]lctt.

az aián|at

Ft * Afa

o|da|án

cíÍn: ĺ06ĺ Budapest, Andrássy út ĺ7. ll' em.9' I telefon: +36{_796ł0-00 | faľ +36{_796ł0_01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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Älulírott

dokumentációban foglalt valamennyi foĺmai és tartalmi követelmény, utasítás,
lefuás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

tátgyŕl közbeszeĺzési eliáľás

(k(ípnsekti jogkiir/ titullls negneueyése) az Ąánlattételi felhívásban

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk a|ánlatunkban, ami ellentétben v^n 
^zaiánlattételi felhívással, vagy a kapcsolódó dokumentációval, illetve azok bárme|y a tärgya|á,st

követően kialakult feltételével, akkor az aján|atwk érvénytelen.

Eltekintünk saját szetződéses feltételeink alkalmazásátő|, és elfogadjuk 
^z 

ajánlattételi
dokumentációban lévő szetződés-teľvezetet, valamint a tárgya|ások alkalmával véglegesített
szeľződéses feltételeket a szetződéskötés alapjául.

Az ajin|at benýtásávat kijelentjük, hogy amennyiben nyeftes aján|attevőnek nyilvánítanak
benniinket, akkor a szetződést megkötjük, és a szetződést teljesítjük az aján|attéteh
felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajáĺ|atunkban lefektetettek szeľint.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös aján|at esetén a közosen aján|atot tevők személye
nem vá|tozhat sem a közbeszerzési e|jfuás' sem az annak a|apján megkötött szetződés
teljesítése soľán' Ánnak is tudatában vagyunk, hogy a közös aján|attevők egyetemlegesen
felelősek mind a kőzbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szetződés
teljesítése sotán.

......, mint 
^ 

..... aján|attevő (székhely:

munkáta.''

2.

3.

2. siĺiľnĺi nelléklet

tésze vofiatkozásában

I tt

4.

Í{e|t: HeĄ, éu/hónap/ nap

esa
kikötés

kapcsolódó
és műszaki

2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi aján|attevő azonos tartalommal k<iteles aláíĺni.

cím:106'| Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teleÍon: +36-1-796-10_00 | Íax: +36ł-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu

cégszeďl a|álrás



%!p"ľ'9JIIaI

munkáta.''

tátgytt kozbeszetzési eliátás voflatkoz^s ában

Alulított minta ....'aján|attevő(székhely:.. ......)

dokumentációban foglalt valamennyi foľmai és taftalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után.

az alábbi nyilatko zatot tesszük:

Nem állĺrak fenn veltink szemben a közbeszeĺzésekľől sző|ő 2075. évi CXLIII. törvényben 62. $
(1) bekezdésében foglalt l<lzáń okok.

Ke|t: Hefu, éa/ bĺinap/ nap

(képuseleti joýör/ ĺitalus megaeueiése) az aján|attételi felhívásban és a kapcsolódó

j. sýnĺi ľľelléklet

l,t

cégszerű a|átás

] Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében ktiteles aláírni

cím: 1061 Budapest, Andrássy Út 17' ll' em' 9' I teleíon: +36-1_796-10-00 | fax: +36-1_796_ĺ0-01
inío@provitalzđ'hu I www.provitalzrt.hu
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Alulírott

dokumen
leírás gon

munkáta.''

tätgytt közbeszetzési eliátás vonatkoz^sában

tációban foglalt valamennyi foľmai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés

az alábbi nyilatko zatot tessziik:

Kiielentjük, hogy a szetződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kcizbeszerzésekőI sző|ő 2075.
évi CXLIII. torvény 62. s (1) bekezdésében meghatátozott l<lzfuő okok hatálya a|á eső
aJvál]alkozőt, valamint az a|ka|masságunk igazolásáta igénybevett más szervezet nem tatozik a
ki5zbeszetzésekĺől sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény 62. s (1) bekezdésében meghatátozott|<lzá'rő
okokhatáIya a|á'

Iše]lt: Hefu, éu/ hlínap/ nap

(képľiseleti joýtir/ titalĺls megneue3ése) az ajánlattételi felhívásban és a

dos áttekintése után

., fiunt 2

4. s4źnń ľłle/léklel

aján|attev ő (székhely:
kapcsolódó
és műszaki

)

1 Kö"ö. aiánlattétel esetén ezt a nyiatkozatot valamenn1,i aián|attevő saiát maga tekintetében köteles aláírni.

cégszerű' a|áfuás

cim:'1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em.9 | telefon: +36-1-79610_00 | Íax: +36J-796-10-01
inío@provitalzrt hu I www.provitalzrt.hu
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dokumentációban foglalt valamennyi foľmai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

a) nem t^ttozik a kis- és kózépvállalkozásokĺól, fejlődésük támogatasárő| szőIő törvény hatá|ya
tr 6ala.

munkára.''

títgyű közbeszetzési eliátás von^tkozásában

(képľiseleti joýtir/tifuhls megneueyése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

b) u kis- és középvállalkozásokĺól, feilődésük támogatásfuő| sző|ő törvény szeĺint
miktovállalk ozásnak / kisvállalk ozásnak / kőzépv á|lalkozásnalł minő sül.

5. siĺinli nellékleĺ

KeIt: HeĄ, éu/bónap/ nap

20

5 Kózös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saiát maga tekintetéllen kciteles aláírni.
6 ivÍegfeleló aláhűzandő|
i NIegfelelő a|áhizandő|

cégszer(l a|átás

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll em. 9 | teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36J-796_10-01
inío@provitalzń'hu I www.provitalzrt.hu
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Alulfuott
(képuseleti jogkĺr/ titallls negneueiése) az ajánlattételi felhívásban és a

dokumentációban foglalt valamennyi foĺmai és taĺtalmi kovetelmény, utasítás, kikötés

munkára.''

tátgyŕl közbeszeľzési eliárás vonatkoz^sában

leírás gondos áttekintése után

az atábbi nyilatko zatot tesszük:
il

A közbeszetzési eljátásokban az alkalmasság és a |<lzárő okok igazolásának, valamint a
közbeszeĺzési műszaki leírás meghatát'ozá'sának módjáról 321'/2015.(X. 30.) I(otm. rendelet 8. $
i) pontjának ib) alponýában9 / 10. $ g) pontjának gb) alpontjában|'' foglalt e|őfuásata vďró
tekiĺrtettel

...' Íilnt a

6. s$łllÍ nellć,kleĺ

kiie le ntiük,

hogy Társaságunk olyan társaságnakminősiil, amely apénzmosás és a tertorizmus Ftnanszttozása
megelőzéséľől és megakadá|yozásárő| szőIő 20"17. éuILIII. törvény 3. $ 38' pont a)-b) vagy d)
alpontja' l szeĺinti tényleges tulaidonossal ľendelkezik'

(székhely:

8 Közĺis ajánlattétel esetén ezt a nyl|atkozatot valamennyi aiánlattevő saiát maga tekintetében krjteles aláírni.
9 NIagyarorszáeon letelepedett ajánlattevó esetében aláhűzaĺd'ő
l 0 Nem Nĺagyarországon le telepedett a j ánlattevő esetében a|áhűzaĺďő
ll Ä nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Äján|atkéń tźĄékoztatja az aiánlattevőket, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus ftnalszírozása megelőzéséről és megakadályozásáń| szóIő 2077. évi LIII. törvény 3. s 38. pont a)-b) és
d) alpontja szerint tényleges tula1'don os nak minősül:
a) az a természetes személy, aki |ogi személyben vagy iog szemé\'i5{ggęl nem rendelkező szewezetben közvetlenül
v^gy - 

^ 
Polgári TörvénykönyvrőI szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. $ (a) bekezdésében meghatározott módon

- közvetve a szavazai iogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt száza|ékáva|rendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a iogi személ)' vagy iog1személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a

iogi személy vagy jog1szeméĘséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon iegyzett társaság, amelyre
a közösségi iogs szabáIyozással vagy azza| egyeĺéttékű nemzetközi elóírásokkal osszhangban lévő ktizzétételi
követelmén1'ek vonatkoznak,
b) az a termésŻetes személy, aki jogi személyben vagy jog1személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. $
(2) bekezdésében meghatár ozott - meghatárcző be folyás sal rendelkezik,
d) alapítványok esetében 

^z ^ 
teÍmészetes személ1',

aján|attevő
kapcsolódó
és műszaki

cĺm: ĺ061 Budapest, Andrássy út 17. ll em.9' I teleÍon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-t-796-1O-01
inío@provitalzrt.hu I wlłw.provitalzń.hu
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Valamennyi tényleges tulajdonos12 nevét és állandó lakóhelyét az a|ábbiakban mutatiuk be|3:

Név:
Áilandó lakhely:

Név:
Áilandó lakhely:

aagY

2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősůl, amely a pénzmosás és a tetľotizmus Ílnanszlĺozá'sa

megelőzéséľől és megakadá|yozásától szóló 2017. éi LIII. töľvény 3. $ 38. pont a)-b) vagy d)

alpontja szerinti tényleges tulaidonossal nem ľendelkezik.

KeLt| HelJ, éu/ bónap/ nap

t,,

da) aki az a|apíwáĺy v^gyoÍ|A legalább huszonöt száza|ékáĺak a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapiwáĺyt létrehozták, illetve műk<idtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
Íneg,v^gy
dc) aki taga az alapiwáĺy keze\ő szervének, vagy meghatátozó befo\'{51 gyakorol az alapiwáĺy vagyonának legalább
hus z on ö t száza|éka fele tt, ille tve az alapiw áĺy képvisele téb e ĺ e|jáĺ.
12 Teĺmészetes személy
13 Felsorolás a tényleges tulaidonosok számáĺak megfelelően módosítandó

cégszeľű a|áltás

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em.9 | teleÍon: ł36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-'10-01

inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.hu
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Alulírott
(képľiuleti jogkt)r/ titulus negneueiése) az a1ánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

dokumentációban foglalt valamennyi foľmai és tattalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leíľás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

1' Nyilatkozunk a közbeszeĺzésekĺől szóló 2015. évlcxLIII. törvény 66' $ (ó) bekezdés a)
pontja alapján, hogy a kőzbeszerzés tárgyának az a|ábbiakban meghatátozott tészeivel
összefüggésben alvállalk ozőva| szetződést kötünk:

tät gyíl közb eszetzés i eli áľás

munkára.''

7. siáľzĺi nelléklet

ľésze vofiatkoz^sában

2. Nyilatkozunk a közbeszeľzésekľől szóló 2015. éw CXLIII. törvény óó. s (6) bekezdés b)
pontja a|apján, hogy a szerződés teljesítéséhez az aján|at benyijtásakot már ismett alábbi
akáLla|kozőfta)t kívánjuk igénybe venni, feltĹintewe az alvá'lfa|kozóft) mellett a közbeszerzés
tárgyánakazon részétis, amelynek teljesítésében a męjelölt alvállalkozőkozreműködik:

KeIt: HelJ, éu/ hĺínap/ nap

lJ Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajáĺIattevő sziátrnaga tekintetében köteles aláírni.
I s Nll.rnk"rr.-ek/ feladatok

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9' I teleÍon: +36_1_796_10-00 | Íax: +36-'l_796-10-01
inío@provitalzrt'hu I www provitalzrt hU

cégszeĺű alátás
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Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi foĺmai és taľtalmi kovetelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

nyilatko zoÍn

a

CD vagy DvD mellékletre vonatkozó nyilatkozat

(képuiłeleti joýtir/tikilus megneueyése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

munkáta.''

tát gyű közbeszetz és i eli áľás vonatkoz ás áb an, hogy

az aján|atunkban becsatolt elektonikus adathordozőn tďrálható íĺásvédett (nem szerkeszthető)
foĺmátumú fájl' tattalna teljes métékben megegyezik az á|ta\:unk becsatolt papít alapú, eĺedeti
m egj elo lé sű aján7at tarta|máv a|.

I{e|t: HeĄ, éu/ hónap/nap

8. 'r1źnlł ľzellékleĺ

cégszetű a|áltás

cím: 1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll' em. 9 | teleÍon: +36-1_796-'l0-00 | íax: +36_1-796-ĺ0_01
inÍo@provitalzrt'hu I www.provitalzrt'hu
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Nyilatkoz a t v áltozásbei egyz és i elj átás tekintetéb en

a

dokumentációban foglalt valamennyi foľmai és tattalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után

tät gy tl kö z b e s z eĺz é s i eli árá s v onatkoz źIs áb an.

(képuiseleti jogktir/ iluluł megneueęése) az aján|attéteü felhívásban és a kapcsolódó

munkáľa.''

hogy velĹink szemben nincsen folyamatban változásbeje gyzési e|jáńs.|6

9. siĺÍnli nelláklet

KeIt: HeĄ, éu/ bónap/ nap

nyilatko zom

ló Ämcnnyibcn ajánlattevóľel szembcn r'agy ktiz<is ajánlattćtcl csctćn bármcly njánlatteľór'cl szcmbcn r'áltĺlzásbcjcalzćsi cljíĺás ľrrn folyamatbĺn a
jclcn nvilttkozat hclyctt csltolan<Jĺit az ajánlttter'ő(k) vonatkozásíban a cćgbírĺisághoz bcnyújtott r'ált<lzĺisbcjcgyzćsi kórclcm ós az annak
érkezéséról a cćgbíróság íltal mcgküldött igazolás.

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll' em.9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36_ĺ_796-10-01
inío@provitalŻrt.hu I www.provitalzrt.htl

cégszeľű a|áíĺá's
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Alulírott mint a

megfelelően ezennel felelősségem tudatában

nyilatko zom

(kĺpuiseleti jogkarf ilnlus megneueyése), a Kbt.

Nyllłtrozĺĺ

a l(bt.134.s (5) bekezdése alapján

az

munkáta.''

tátgyű közbeszeľzési eliátás I. része vonatkozáLsában, hogy

a jólteljesítési biztosítékot a l(bt. 134. s (4) bekezdése szednti hatáĺdőrc ľendelkezéste bocsátjuk.

I(elt:

ajánlattev ő (s z ékhely:

ĺ0. siánĺi nelláklel

134. s (5) bekezdésében

lru

foglaltaknak

cégszerű a|őlĺá's

cím:106'l Budapest, Andrássy Út 17 ll em. 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-79610-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.hu
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lĺ /Ą. 'ĺiĺllllli ulĺ://ĺĺk/al

A'szerződés teliesítésében ľészwevő szakembeľek szakmai tapasztalatának bemutatá,sa

r\lulíľott
(képl,iłeleĺi jýör/ tiĺłlĺĺs łlagleueą'ĺr) az ai/an|attcteü felhívásban

clokrrmcntációban foglalt valamcnn1'i foľnrai ós taĺtalmi kŕjvctclrrrćny, utasítás'
lcírás gorrĺlos áttckintćsc trtán

nyilatkozoÍn
a

lTunt a

az a|ánlattétcli
vonatkoZźiSában az

munkáta.''

tárgyú közbcszcrzósi cljáľás I. része vonatkozáSában' hog1'

fclhívás 12. pontjában mcghatáľozott 2. éľtékelési részszempont
alábbi szakcmbcĺeket kíván!trk bcmtrtatni:

SzakembeÍ neve

a jánlattcvő (széklrcly:

Szakember végzettsége,
i ogos ults á gának elle nőrzés éĺe

szolgáltató nyilvántaľtás
eléthetőségének ťlwonala

I(elt: 1 le Ą, ĺu/ llĺÍnap/ nĺp

esa
kikŕitós

kapcsrllóĺl
ćs műszaki

|7 
'\ szakrnli tlrpasztalatként mcgaclott lrónapok szímát a szakmai ölél'etraiz,Jt]l,EN'I'ŐSEBB KOI{ÁBI]I

NIUNIi\K, -l'ÄP'\SZTÁI,ATOK IS\ĺER-l'E1'ŕ]SF]'' ĺészbcn kéĺ|tik igazolni, a jclcntősebb rnunklik felsoĺolzisiival'
rncgielölr'c a kczdés és befejezés ideiét Év-HÓNłp bontásbarr.
|8 A 3. értékelési szempont bemtltatása az a|ábbjak szerint történjen:
- a te liesítésllc bevonlri kívárrt szakeĺnberek mcgncvczése, kćpzettségĹik, szakrnai tapasztalattrk isrne ĺtctćsc
cégszetíĺ en aláítt nyilatk ozat Íorĺnáiáb an szĹiksćgcs csa tolni
- nz aclott szakemllerek szakmai tapasztalatáĺrak isme ĺtetése zr szakcĺnbcĺck saját keziĺleg aláírt szakmai
őnélettajzáĺlak csatolásáva| (az öllélctľajznak a szakmli taPasztalat idejót ftczdő-bcfcjező) legalállll rrrrptáĺi év,
lrónap szerinti időtaĺtamok mcgjelolésćr'cl kell tartallnazĺrił, illcn'e a jogostrltsr'rgának cllcrrőrzósérc szĺllg/.rltatĺi
nyilvárrtaĺtás eléthctősćgének úrvoĺra1ít sziikségcs fclttintetĺri),
- csatoltli kcll lr szakcmlleĺek képzcttségét igazolő dolnlmentumokat' illewe a iogostlltságok igazo|ását
(egyszcľű másolatl;an)'
- csrrtolni kell a szakeĺnllcľ ĺiltal saját kezűlcg alziíľt rendelkezésre állási nyilatkoŻatát.

Szakmai
tapasztalat épiilet.,eprtese esĺva'gy
: felúiítása
tekintetébenl?

(hónao)

Avonatkozó
iľátok az ai^ÍLlat
alábbi oldalaín

találhatóak18

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9, I teleíon: +36ł-796_'10_00 | Íax: +36-ĺ-796{0-0t
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszeľű alatás
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l l /B" s3iłllli łlľ//ĺk/cl

A' szerzőđés teliesítésében ľészwevő szakembeĺek szakmai tapasztalatának berntltatása

Ältrlír'ott

dokumcntációban foglalt
lcíľás gondos áttckintósc

(kĺpuiła/cn.iogkiiľ/ ĺiĺalll:
valamenuf i
utáĺr

tárg1'ú kijzbeszerzósi eljáľás II. ĺésze vonatkozásában, hogv

az ajánlattctcli fclhívás 12. Pont'ában meqhatáľozott 2. értékelési ĺészszempont
vonatkozás ában az alábbi szakcĺnbcrckct kívánj uk bcmutatni:

łlcuailľłélc) az a1án|attételi fcllrívásbarr
foľmai ós tartalmi kovctelmérry, utasítás,

nyilatkozoĺĺr
a

Szakember neve

munkáta.''

Szakemter végzettsége,
iogosultságának ellenőľzésére

s z oĘáltató nyi lvánta ľtás
eléĺhetőségének útvonala

IśeIt: [1e/1, ĺl//lĺínap/ ľap

csa
kikŕitćs

kapcsolĺiĺlć>
ós rnííszaki

l9 Á szakmai tapasztal'atkóĺrt tnegädott hóĺrapok színát a szakĺrrai ĺinélctľajz ,J1]I'F]N1'ŐSřjBB KOR,iBBI
ÄIUNKÄK,'I'ÄPÄSZ'I'Ä]-A]'OK ISNĺER1'E]l'jSIl']'' ľészl;eĺr kérjĹik igrzollri, a jelerrtősc|lb rrrtrnkák fclsoľolásĺivĺrl,
rnegjelcilve a kezdés és befeiezés ideiét ÉV-HÓNłP bontásban.
2() A 3. éttékelési szempont bemtrtatása az a|álbbiak seerint tötténjen:
_ a tclje sítésbe l;er'otrĺri kíviĺĺrt szzrkernberck lncgrrcvezósc, képzettségĹik, szakĺnai taplsztalatrrk ismcľtctésc
cégszerííen aláírt nyilatk ozat fo lĺ.náiźtban sziiksćgcs csa tolrri,
- az adott szakeĺnbeĺek szakmai tapĺsztirlatíĺlak isrncrtctése a szakemberek saiát keziĺleg aláítt szakmai
őĺélettaizának csatolásával (az önóletľajzlrak a szlkĺnĺti tapasztirlat idejét ftczclő l;cfcjczó) lcgalĺrbb rraptĺiľi ér',
lrónap szerinti iclótaĺtarnok rnegielölésóvcl kell taĺtalĺnazĺrił, illcffc n jogostrltszigálrak cllenĺiĺzésćľc szolgáltłt<!
rryilváĺrtartzís elćrlrctősćgćĺrek ŕrtvoĺralát szükségcs fcltĹirrtetlri),
- csatolni kcll a szakcmlleĺek képzettségét igazo|ő doktrmentrrmokat, illetve a jogostlltságok igazolá'sát
(cgyszeľű mzisollrtl;ĺn),
csatolĺli kcll a szakemllcĺ ríltal sttjrit kezűlcg alíítt rendelkezéste állási nyilatkozatát.

)

, Szal<ĺnäi
tapasztalat

útépítés
tekíntetében19

Avonatkozó
iľatok a2 aiárnlaÍ
al,áŕlbíolđalain
találhatóak20

cím:106ĺ Budapest, Andrássy út'l7. ll. em. 9. I teleÍon: +36_1_79610-00 | íax: +36{-796_ĺO-Oĺ
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszeríí aláíĺás



#provltar

Név:

Sząkmar-qaé!ęEąiz''
(ľĺINrł)

a

tár gy ű kiizb es z etzé s i el j árás

Sziiletési idő:

Allampolgátság:

munkáĺa.''

Mettől meddig (év)

SZEMELYES ADÄToK

.oLÁI
zdie al

'l2. ą'ĺínĺi ,lil/ćk'/d

lrt

GzÍ
isseb

része vonatkozásában

Mettől meddig (év)

MUNKAHELYEĘ MUNKAKÔRoK
(ĺ(ezdie az aktuálissal, és úgy haladion az iđőben visszafelé!)

,E(
vha

JELENTOSEBB KoRABBI MUľ(
(Kezdje az aktuáĹissal, és

TÄNU
az LdoľJl

Korábbi pĺojektek ismertetése,
időpontiai' mettől meddig (év / hő)"

L]
en

Munkahely

aoK
telé!)

2| Kćrjtik ezlltáĺ az olda] trtz'rn csatolja a szakembeľck képzettsógćtigazoló dokttĺneĺrtuĺnokat, illctvc a iogĺlstrltsĺigok
igazol:,lsílt (cg1,szetű másola tbaĺr).
22.\ szakmai tapasztalat vonatkoziíslil;an, az időllcrr páľhuzlĺnos gyakoĺlrtti iclők csak eg)rszcf szĺĺtrrítaĺrak l;elc az
ltclott szrtkeĺnl;cr szltkrnai taplrsztalatiil;a

TAPASZTALATOK ISMERT
haladion az időben visszafelé!

Munkaköľ

Ellátott funkciók és feladatok, kifeitett
tevékenység bemutatása épiilet építése

cím: ĺ061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teleÍon: +36_1-796{0_00 | Íax: +36-1-796-ĺ0-01
inÍo@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.hu

és/ vagy felúiítása tekintetében
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EGYÉB

Szakmai test{ileti tagság (és a iogosultságának ellenőĺzéséĺe szoĘáltató nyilvántaÍtás
elérhetőségének útvonala) :

E'gyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, stb.):

Egyéb, Ön által fontosnak tattott adat:

Ęelentem, hogy nyeÍtes ajánlattéte| esetén a szerződés teljesítésében személyesen ĺészt veszek a
szetződés teljesítésének időtattam a a|att.

Iše|t: HeĄ, éu/hĺínap/ nap

30

a|áfuás

cĺm: 1061 Budapest, Alrdrássy út-l7. ll em 9 | teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36_1_796-10-01

Info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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ĺ 3. .r1ĺiłlli nlcl/ĺk/al

Ai ánl attev ő s z akmai tap as z talatá n a k tl e m u tatás a

r\lulíĺott '.........' nriĺrt a ... .' (szćkhcly: )

dokumentációban foglalt valamcnnyi foĺmai és taĺtalmi kŕjr'ctelmćny, utasítás, kikôtés ós műszaki
leíľás gondos áttckintésc után

nyilatkozoĺĺr
L

(kćpuisehĺi jogkiiľ/łitalĺll' negaeľeyĺ.ra) az a1án|attételi fclhívásban ós a kapcsolócló

munkára.''

tátgyűkłlzbeszetzésiel|árás .... ľésze vonatkozá'sában,hogy

^z aiánlattételi felhívás 12. pontjában meglratározott 3. értékelési ľészszempont
vonatkozáS ában az alábbi ľcfcrcnciákat kívánjuk bemutatni:

Á. szeĺződést
kĆitőlmásik fél
, ],, ireve és] , ,

székhelye,

A szeĺződés táĺgya

I{e|t: Lle/7, éu/ bĺínap/ nrlp

,^Ż
ellenszoĘálta_
ĺĺs összege
, (nettó Ft)

Ä teliesítés ideie
(Ęzđés és
befeiezés

év/!ľrónap/nap
bontásban) és

, :helye,

A teliesítés az
előíĺásgĘak

esa
szeĺződésńek
megfelelően

töftént
(Igen/Nem)

cím: í061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em. 9. I telefon: +36-1-796{0_00 | Íax: +36{-796_ĺ0_0ĺ
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszerű a|álĺá,s
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vÁrrłrx oz iĺsl szE,nz ooÉ st B nvBz Bľ

I. nÉsz

amely létĺejött egyńszről a
Za|aegetszeg Megyei Jogú Váľos Önkormá nyz^ta
székhelye: 8900 Zalaegefszeg' I(ossuth I'. u. 17-19.
s tatisztikai számj eL 1 57 3 4453 -B41 1 -321 -20
tőtzsszáma:734 455
adőszáma: 1 57 3 4453 -2-20
szám]aszám: 1 17 49 008 -1 5 4327 0 4
képviseletében eljár: Ba|aícz Zo|tán polgármesteĺ
mint Megtendelő, (továbbiakban Megrendelő)

másńsztől a(z)

székhelye:
cégjegyzéks záma:
statisztikai száma:
adőszáma:
számlaszáma.
képviseli , mint Yálla|koző (továbbiakb an: Yállalkoző)
(a továbbiakban együttesen: Felek) kozött az a|ábbi feltételekkel:

t. Aszetz(jdéstátgyartattalma

1.1 A Megrendelő, mint aján|atkérő aközbeszerzésekĺől sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdésében rogzített feltétel ÍennäLlása a|apján
hiľdetmény nélküli tátgyalásos nemzeti közbeszetzési eljárást indított a ,,Vállalkozási
Szeĺződés a ,,Boldogasszony kápolna építése a GébártĹtőnál" títgyű munkáĺa.''
tátgyban, amely e|jfuás I. ĺészében az ajánlattéteh felhívás és ̂ z aján|attéteh
dokumentáció, továbbá az egyéb közbeszeruési dokumentumok ismeĺetében aYálla|koző
a töľvényes feltételeknek megfelelő, érvényes aján|atot nýjtott be. Az el1átást megindító
felhívás szerinti bfuálrai szempontok alapján aYáIa|kozó aján|ata került kiválasztásra, mint
a leg,iobb ár-éték aĺányt képviselő ajáĺ|at, mindennek megfelelően a Megĺendelő a
YáI7a|kozőt hfudette l<l az e|játás I. ľészének nyerteseként. A Kbt. vonatkozó rendelkezései
a|apján a Megrendelő jelen szerződéssel megĺendeli, a Válla|koző pedig elvállalja a
Boldogasszony kápolna megépítésének a Kőzbeszetzési dokumentumokban ľögzítettek
szednti hibátlan és hiány ta|an teli esítés ét.

1.2 YáLla|koző feladata az 7.7. pont a|apján az a|ábbíakĺa teĺjed ki:
- A 8900 Za|aegerczeg 0737 /80 he|ynjzi számon, Makovecz Imĺe által megtervezett

Boldogasszony kápolna megépítése a voĺatkoző szabványoknak, műszaki
előírásoknak, íizemeltetői utasításoknak, követelményeknek megfelelően'

- Teljes körűen meg kell valósítania határidőte a szetződés tárgya szerinti létesítményt,
biztosítania kell valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszeĺelést, munkát,
melyek sziikségesek a ľendeltetésszerű haszná|atta alkalmas állapot és ̂
haszná|atbavételi engedély megszeĺ zéséhez.

- Valamennyi, a jelen szetződés elválaszthatatlan tészét képező a1á,nLattéteh felhívásban
és dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásban foglalt, illetóleg azokbőI kovetkező

cĺln: 106] Budapest, Andrássy út 17. ll' em. 9 | leleíon: +36-1-796-10-00 | fax: +36_ĺ-796-10-01
inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.hu
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vá|]alkozői feladat teljes körű el7átása, fő és járulékos vállalkozői kötelezettségek
teljesítése.

- Jelen szet'ződés a|apjául az l.1. pont szetinti közbeszenési e|járás dokumentumai
szolgálnak, melyek a szetződés a|áíĺását kovetően a szerződés ľészévé válnak, de
Ítzikaiag nem képezik annak mellékletét.

A Vállalkozó a munkateriiletet és a munkakörülményeket teljes körrien megismerte, 
^zt 

a
feladat szetződésszeĺrí teljesítéséhez, a megalapozott 

^ján|^ta 
megtételéhez sztikséges

métékben, etedményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a
Yál]a|koző követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás SoÍán, a szetződéskötést
megelőzően v^gy 

^zt 
követően nem szetzett kellő infoĺmációt olyan ügyekĺól, amelyek

befolyásolhat1ák vál'lalrt tevékenysége ellátását, nem menti fel a VáIlalkozőt azok a|ő| a
kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a vállalkozási szerződés szeĺint
reá hátulnak a munkák megfelelő kivitelezése során.

A Felek ŕlgyelemmel a polgári törvénykönyvtől szőlő 2013. évi V. töľvény
(továbbiakban: Ptk.) 6z59 $ (2) bekezdésére _ a Ptk. 6:245' s (1) bekezdésében
meghatátozottaktól kifejezetten eltérve a következőkben állapodnak meg: a Yál]alkoző
kijelenti, hogy a részére átadott költségvetési mennyiségi kifuást megismeĺte és
felülvizsgálta. A költségvetési kifuás ismeretében kijelenti, hogy utólagos mennyiségi,
felmétési hibák, hiányosságok és nem megfelelőségek kapcsán pótlólagos díjkövetelést
nem támaszt, annak érvényesítéséĺől a szerző,Jés a|áírásáva| visszavonhatatlanul lemond.
A Felek a Ptk. 6:246. $ meghatáľozott zá|ogjogot kifejezettenkizátják, a Vállalkozót nem
illeti meg.

A Yźi]a|koző tudomásul veszi' hogy a vá|]a|kozői díi a Yál]a|koző szetződéses
kötelezettsége7hez taftozó cisszes költséget tatta|mazza, amelyek a megľendelt munkák
biáĺy ta|an é s rendelteté s s z eni minő s égb en v a|ő e|v égz é s éhez s z üks ége s ek.

Vállalkozói díi:

A vállalási áĺ összetevői:

Nettó vátla|ási át összesen:

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

l.o

Fordított AFA ĺisszege Q7 
o/Ą:

.,- Ft, azaz

Felek rögzítik, hogy az általános fotgalmi adóĺól szőLő 2007. évi C)ĹYVII. törvény 142. s
Q bekezdésének b) pontja a|apján a jelen szetződés tfugyátképező egyes tevékenységekĺe
a forďtott adőzás szabáIyai vonatkoznak, így az általános foĺgalmi adó összegét
Megĺendelő közvetlenü| flzeĺ meg az adóhatóság részéte. Felek egyeténően tőgzítlk,
hogy az általános forgalmi adó (AFA) mértéke és annak felszámitási módja a teljesítés
időpontjában hatályos jogszabá|yi tendelkezéseknek megfelelően kerül megállapításta így
amennyiben az á|ta|ános foĺgalmi adó (AFA) méľtéke vagy Íelszámitási módja jogszabá|yi
vá|tozás Ío|ytán módosulna, 

^z 
llem igényli je|eĺ szetződés módosítását, Yá|La|koző e

tekintetben is a mindenkot hatályos jogszabályi tendelkezéseknek megfelelően köteles a
v ál]a|kozői dfiľől szám|á)át |rlőůLltan.

.,- Ft, azaz

fodnt.

foĺint.

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9 | teleíon: +36_1_796-10_00 | Íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt hu I www.provitalzrt hu
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2.2 A fent ismeľtetett vállalási árakĺa trányadő szabályok:

A számLázásra és a pénzügyi teljesítésĺe a váLlalkozői teljesítés időpontjábanhatá|yos á,fa
szabáIyok és áfao/o a|ap,1án keľülhet sor.
A vállalkozői díj a befejezési határidőte pÍognoszĺzá|t átalrányá,ĺ', mely hiba- és
hiánymentes, a rendeltetésszerű használatn alkalmas, kész állapotra vonatkoŻik.
A fenti vá|]alkozői ďi _ 

"gy 
esetleges késedelmet is ide érwe _ a szetződés teljes

időtattamáta írx és váItozatJan, és nem módosíthatő az tnflációnak megfelelően, illetve
nem vonatkozhat ĺá semmilyen eszkalációs képlet. Az egyéttelműség kedvééĺt a Felek
ľőgzíĺk, hogy a Yálla|koző a válla|kozői díj meghatátozásakor Fĺgyelembe vette a
szetződés időtartama a|attvárható inflációt és inflációs hatásokat'
A vállalkoz ői dljat a YáLla|koző a Íe|adat és műszaki tattalom, valamint a beszeľzési
e|jáńsban a Yál]a|kozó ľendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és mellékletei,
továbbá az ánzatfan költségvetési kiírás, valamint a kívitelezés helyszínének teljes
ismeĺetében hatátozta meg és az ár megállapítása során figyelemmel volt az épitőipati
kivitelezési tevékenységľőlr sző|ő 191/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelet vonatkozó ĺészeiben
foglaltakľa.
A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalrása a tárgyban meghatátozott Íe|adatokĺa teljes körű, és
tafta|maz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban
szeĺeplő feladatok komplett megvalósításához szükséges, függetlenül attól, hogy az je\en
szetződésben, illetve a mriszaki tervdokumentációban esetleg nem' vagy ĺövidítetten
szeĺepel, illetve nincs részle tezv e.

Yállalkoző a fenti váL|alkozőí díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet.
Á kivitelezés tátgyáétt ftzetett egyösszegű áta|ányfu tafiaLmazza a szetződés szerint
elvégzendő munkák teljes költségét, va1lamint minden a teljesítéssel összefůggésben
felmertilő koltséget, kiadást @eleéĺtve adót, vámot, illetéket és egyéb hasonló költségeket
is), ennek keretében egyebek mellett mzgában foglalja a mriszaki taĺtalom szerint előírt
minőségben és mennyiségben történő megvalósításhoz szükséges, a koltségvetésben
kĹilön meg nem jelölt költségeket.

Szetződő Felek megállapodnak, hogy:
a) a Yá|la|koző r'em fizet, illetve számol e| a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont szeľinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében metülnek fel, és melyek a YálLa|kozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséĺe alkalmasak;
b) a Vállalkoző a szetződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

^Megrendelő számán megismeľhetővé teszi és a l(bt. 143. s (3) bekezdés szeĺinti
iigyletekĺől a Megľendelőt haladéktalanul értesíti.

A Vállalkozót megill ető diiazás kiegyenlítésének szabáiyaiz

A Felek áIta| a|aíĺt és a m(tszaki ellenőľ által ellenjegyzett teljesítésigazolási jegyzőkonyv a
számlázás feltétele és a|apja. Ä teljesítés igazolása oly módon töĺténik, hogy a Felek
teliesítés-igazolő jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a jelen szeĺződésben
foglaltakhoz képest aYálla|kozó teljesítését (mriszaki teljesítést), ahozzá t^fioző pénzügyi
titemet és a szerződéstől _ ideéĺwe az annak mellékleteiben foglaltakat is _ való esetleges
eltétést. A szánla kifizetésének feltétele a míisza|i ellenőt teljesítésigazo|ása, valamint a
szůkséges és előfut minőségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és kiétékelése.

lrt

3.

3.1.

cĺm:1061 Budapest, Alrdrássy út 17' ll. em 9. I telefon: +36-'l-796-10-00 | íax: +36-1_796_ĺ0-01
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3.2. A teljesítésigazolás ktál]ltását követően a YáLla|kozó iogosult és köteles a jogszabályĺ
előfuásoknak megfelelő számlát benyúj tani.

3.3. A Megľendelő nevéte kiállított számlát a Megtendelő műszaki ellenőĺének kell átadni, aki
aztműszak1lag és számsza|<lLag felülvizsgálja, illetve kollaudálja és kiegyenlítés céliából _ a
teljesítésigazo|ás egy pé|dőnyával együtt - a Megtendelő felé továbbítja.
lĺ számla címzése a ZalaegeÍszeg Megyei Jogrĺ Város onkormányzata 8900
Zalaegetszeg, Kossuth L. u. 17-19.

3.4. Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, v^gy 
^ 

jogszabá|yi
előírásoknak meg nem felelő szárnlät_ a kifogás męjelölésével - a Megrendelő jogosult a
Yői]alkozőnak javitásta visszakiildeni. Ebben az esetben az áuta|ási határidőt a iavított
szám]a Megrendelő á|tah kézhezvételétő| kell számítaĺi és az így számitott határidőig a
Megĺendelővel szemben a késedelmes fĺzetés jogkövetkezményei nem alkalmazhatók. A
Megrendelő á|ta|:' pénzigyi teljesítés napja az a n^P, amikor a Megĺende|ő szám|avezető
bankja a Megĺendelő bankszámláját megterheli. Á Yál]alkoző kijelenđ, hogy a 2076. évĺ
IX. torvény szeľinti behajľási költségátalánytól kifejezetten lemond.

3.5. Á létesítményĺe vonatkozó átadás-áwételi e|jáńs lezátása mindaddig nem
kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áLlL fenn, vrgy a szükséges
dokumentáció a Megtendelő részére maradéktalanul átadásra nem keľült.

3.6. A Megĺendelő (előIeg igénybevétele esetén 1 datab előlegszámla) 3 datab tészszámla,
illetve 1 datab végszám|a |<lá|]ltására ad lehetóséget a készi.iltségi szint 25o/o; 50o/o;75o/o
és |ü0o/o-ának elérésekoĺ.

A végszámla kiállításának feltétele a sikeres műszaki át^dőLs-^t\rételi eljáĺás lefolytatása és a
haszná|atbavételi engedély megszeĺzéséhez szükséges, a rnűszai<l ellenőt által ellenőĺzott
és jővźthagyott dokumentumok Megendelő tészéte töténő átadása'

A végszámla kifizetésének feltétele a |ólteljesítési biztosíték Yá|]a|koző általi tendelkezésľe
bocsátásának Megĺendelő felé töténő igazo|ása'

A Vállalkoző a számlá1át a létesítmények műszaki át^dás-átvétell e\áńsának |ezárását
követően |łá|Iitásta keľĹilő, mriszaki ellenőr áItal ellenjegyzett teljesítésigazolás biĺtokában
jogosult és köteles benyújtani.

A teljesítés igazo|ásán a Kbt. 135. s O-@ bekezdésének a rendelkezései az lräĺyadőak.
Az ellenszolýltatás a YáLla|koző á|tall teljesítést, és a Megĺendelő á|tal ennek
elismeĺéseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvéte\ét követően kiállított száĺn|a
ellenében átutalással, forintban keľtił kiegyenlítéste a I(bt. 135. s (3) bekezdése és a
322/2015.(X. 30.) I(otm' tendelet 32/A.$-a szeľint, a Ptk. 6:730. $ (3) bekezdése szeĺinti
hatáĺidőben.

Yá|lalkoző a Kbt. 135. $ (7) bekezdése szeľint kéĺheti előleg kifizetését a szerződésben
foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 o/o-ának megfelelő összegben a 322/201'5. 1X. 30.)
I(oĺm. ĺendelet 30. s (1) bekezdésében meghatátozottidőn beltil.

Az eLőIeg előlegbekéĺő a|apján igenyelhető. 'Pĺz e|ő|eg jővátrásakor kiállított e\őtegszámLát
Yálla|koző a kiállítást követő 5 munkanapon belül eljuttatja Megrendelő ĺészére.

3.7.

3.8.

3.9.
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4.

4.1.

Az e|ő|eg a v égszámlából keľül e|számo|ásra.

Hatátidők

A teljesítés hatáideje:

Kezdete: A szerződés hatályba
napja.
A munkaterület átadás-áwételéľe
belül kerül soĺ.

Befeiezésez A szerződés teljesítésének véghatátideje a munkatetu|et átadását követő 180.
nap.

4.2' Á Megtendelő elfogadja a Vállalkoző véghatátidő elótti teljesítését.

4.3. A Megtendelő kijelenđ, a VáIlalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidó
betaĺtása közéĺdek, ahhoz a Megrendelőnek is kiemelt étdeke Ítlződlk, ezéfi a Vállalkozó
köteles a munkát úgy megszervezni,hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyoľs, továbbá az
egyéb munkálatok at Íolry tatő Vállalkozókkal az ös szehangolt munkavégz ést.

4.4. Á Felek a jelen szetződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget
vállalnak.

4.5. Á Vállalkozó köteles a Megtende|őt az ok feltüntetésével és a várható késedelem
megjelölésével minden olyan körülményń| haladéktalanul éĺtesíteni, amely a válfakozás
eredményességét, v^gy kellő időre való elvégzését veszéIyezteĺ (" továbbiakban:
,,Akadályköz\őLevéI"). Ä haladéktalan értesítés elmulasztásából etedő kátét aYá]!]a|koző
a felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéIi tájékoztatäsi kötelezettsége megsértéséĺe
előnyök szetzése célrjá.ů,őlr, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

5. A Feleket egyatánt megillető iogok és tethelő ktitelezettségek

5.1. Felekkötelezettségei

lépésének napja a szeĺződés Felek általi a|áíĺásának a

a szetződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon

- A Felek a szetződés teljesítése sotán együttrnűködni kötelesek. Ennek keľetében a
Felek kotelesek egymást írásban étesíteni mindazon köľülményekĺől, amelyek a
szetződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést éľintik.

- Á szetződés t^ftallmát éĺintő kérdésekben a kapcsolattattás mődja a szeződő Felek
nevében a képviselőjük által a|áfut|evé|vagy okiĺat. Egyéb esetekben a kapcsolattaľtás
módja: az építési napló, melynek vezetése a 791/2009. (Ix. 15.) I(otmányľendelet
alapján tönénik'

- A szetződő Felek kötelezettséget vállalnak ata, hogy a jelen szeződés teljesítésével
összefiiggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukĺa iutott minden
infotmációt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

Megtendelői iogok és kiitelezettségek
A Megĺendelő, illetve az áIta|a kijelölt szeÍvezet vagy személy mindenféle koĺlátozás
nélktil, bármikot jogosult a Yállakozó, illetve annak aVálLalkozői tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőľizni' a Yá|]alkozőtő| a
szerződés táryyát képező munkákĺa vonatkoző felvilágosítást kémi.

5.2
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A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megĺendelő az a|ábbiakban rogzitett döntési

|ogosíwányokat kifejezetten fennta nja magának:
o áil<Lhatást jelentő kérdések;
o szám|a kiŕizetése;
o minősé8gel, minőségbiztosítással összefüggő egyes _ szeľződésben tőgzitett -

kérdések;
C jőtállási és szavatossági ügyek;
o műszaki átadás átvétel, utó-felülviz sgáIat;

o szetződést biztosító mellékkötelezettségekből eredő igények érvényesítése.

A Megtendelő belátása szeĺint az á|talra sztikségesnek ítélt, a műszaki ellenőt, illetve a

Yáĺl]alkoző álta| szervezett, 
^ 

beruházással kapcsolatos tfugya|ásokon jogosult tészt
venni.

Á Vállalkozó tevékenységéhez szůkséges Megtendelői állásfoglalásokat és döntéseket

^z 
íĺásbeli megkeresés kézhezvéte|étő| számitott 5 munkanapon belül írásban

(evélben, építési naplóban, vagy e-mail-en) megadja.

Amennyiben a Vállalkoző _ az iůgy jellege vagy más köľülľnény miatt _ sofon kívüli
állásfoglalást (döntést) kér, akkot a Megĺendelő mindent megtesz annak étdekében,
hogy azt sofon kívĹil megadja.

A Megtendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulá'sátőI, vagy
egyes kéľdéseiĺől bátmikoľ íĺásos tájékoztatást kétni, a keletkezett iľatokba
betekinteni, azoktő| másolatot kéľni.

A Megľenđelő köteles aYál]a|kozőt folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden
lényeges váItozásrő|, döntésľől.
Á Megrendelő jelen szeľződésben kifejezetten nem nevesített kéľdésekben a Ptk'
á|taliános szabálryat szednt ľendelkezik utasítási jogga|, azonban ezze| a Vállalkozó jelen
sz etz ő dés s z edn ti f eladatel]átás át n em ve s z élyez tetheti.

Á Vállalkoző csak a Megĺendelő, illetve a műszaki ellenőt erľe felhata|mazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást. Ha a Megrendelő v^gy a műszaki ellenőr
célszetűtlen, szakszer(lden vagy jogszabáiyellenes utasítást ad, a Yállalkozó köteles a

Megrendelőt erĺe írásban figyelmeztetni. A Megtendelői utasítás fenntaĺtása esetén a
Yálla|koző a Megľendel,ő utasítása szeľint köteles e|jánl, de mentestil az utasításból
eĺedő káĺok megtérítése alól.

A Vállalkoző udomásul veszi, hogy a Megĺendelő íľásban megbízhaýa a műszaki
ellenőĺt az e\őző bekezdésekben felsoĺolt egyes intézkedések Megľendelő nevében
töĺténő megtételével.

A Za|a Megyei Kotmányhivatal Za|aegetszeg Járási Hivatal Építésügyi és
Öĺökségvédelmi osztáIy á|tal ZA-\1D/F,U/1185-8/2016. igyltatszámon kiadott
építési engedély feltételéként megjelölt tégészeĺ szakfelügyelet
lebonyolítá sa / biztosítása a Megtendelő feladata.

A Vállalko ző kötelezetts égei
A Yá|]alkoző köteles biztosítani a jelen szeľződésben meghatátozott munkák
megvalósítása soĺán az oIyan képzett és tapasztalt vezetőket, tányítőkat, továbbá
szakképzett munkaetőt, amely a szetződés szednti és időben tötténő teljesítése
étdekében szĺikséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák
megvalósításához szükséges átut, anyagot, szeĺkezetet, vállalkozőí eszkőzt és minden
egyéb dolgot,legyen az ideiglenes vagy állandó i"lt"g,'.
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák
kijavítása fo|yarnán biztosítani a munkateľület őzését.

38
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Á Yál]a|koző a munkanemekĺe vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő
legmagasabb minőségű szinthez taftoző teljesítést vál]a|.

A szetződésben foglaltaktól eltérő műszaki megoldást aYá|lalkoző csak a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájáru|ásával alkalm azhat.
A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodő feladatainak részletes felsorolását jelen
szerződés ľészleteiben nem tattalmazza. Ezéft a Yälla|kozónak valamennyi a jelen
szerződéses feladat teljes korri, hatáiđőrc történő megvalósításához szükséges azon
munkákat is el kell végezlie a Megtendelő utasításainak megfelelően, amelyek a
műszaki előírásokban, a szabváĺyokban, 

^z 
üzemeltetői utasításokban, vagy

jogszabá|yokban keńltek ĺogzítéste, szabályozásta, így a megvalósítás szakszerű
végtehajtásához indokoltak és szükségesek. A Vállalkoző a munkálatokat megszeľvezi,
e|végzi és befejezi, valaľnint műszaki őtadás-áwételi eljáľás soľán a Megrendeltí
tendelkezéséte bocsátja. Ä Vállalkoző a megvalósításhoz, befejezéshez vagy 

^ 
hibák

orvoslásához szůkséges minden ideiglenes vagy á|landó felügyeletet, munkaeľőt,
berendezést, átut, szál)itást, szolgáltatást, munkaeszközt és egyéb eszközt, erőfortást
biztosít.
A Vállalkozó a jelen megállapodás teliesítéséből fakadóan betaľtja és a|ka|mazottaival,
közľeműkodőivel, a|vállalkozőival, illetőleg ezek közreműködőivel is betatatja a
jogszzbályok és más szabályok kötelezően a|ka|mazandó rendelkezéseit, ideéttlĺe az
érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabá|yozásokat,
külonös tekintettel a munkavédelemĺől sző|ő 7993. évi XCIII. törvény, az építési
munkahelyeken és ̂ z építési folyamatok során megvalósítandó minimáIis
munkavédelmi követelményekĺől szőlő 4/2002. (II. 20) SzCsM-EüM egytittes
ľendelet, azErnelőgép Biztonsági Szabá|yzat kiadásától sző|ő 47 /1999. (VIII. 4.) GM
tendelet, aYízugyi Biztonsági Szabá|yzat kiadásáĺól szőlő 24/2007. (vII. 3.) I(vVM
ĺendelet, az épitési és bontási hulladék kezelésének tészletes szabá|yatő| szőtő
45/2004. (vII. 26) BM-KvVM együttes tendelet, az építőipaĺi kivitelezési
tevékenységről szőIő 191/2009. (Ix. 15.) I(otm. rendelet, az épitett kötnyezet
a|a|<ĺtásfuől és védelmérő| sző|ő 1997. éví I-YXVI[. törvény (továbbiakban Étv.)
előtősait.
A Vállalkozó köteles a Megtendelőt, illetve a műszali ellenőrt a tevékenységéń| és az
ugy átlásátől jelen szerződés szerint, továbbá Megľendelő kivánsá'gárą szükség esetén
e nélkül is tájékoztatni, így ki'ilönösen, ha a felmertilt új ködiłmények a megtendelői
utasítások módosítását teszik indokolttá'
Á Vállalkoző az á|ta|a e|végzendő munkálatok bármely tészéte vonatkozó minden
szükséges engedélyt, jogosíwányt vląy jőváhagyást ésszetű időn belül megszeÍ'ez,
figyeleľnbe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt.
Ä Vállalkozó teljes egészében fe|e| az á|ta|a e\végzett munkálatokéľt, az építési
módszerek megfelelő minőségéétt, valamint bármilyen rendellenességre kciteles a
Megĺendelő képviselőjének figyelmét felhívni.
Á Vállalkozó köteles áLlandő helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges
felügyeletet és tányitást a szeĺződéses munka végzése soÍán, valamint 

^ztmeghaladóan is annyi idĘ, ameddig a Megrendelő szükségesnek taĺtja a Yállalkoző
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése étdekében.
AYálLa|kozó koteles meghatalmazott kéPviselőjét, alka|nazottját, 

^|vál]^|kozőját,ve\eszeződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és
másik, a Megrende|ő á|tal. jőváhagyott személlyel pótolni, ha a Megtende|ő azt
Íe|adatai el]átásán nem tatť1a megfelelőnek, és etľől aYálJalkozót, a kifogás indokait is
megÍrevezve, írásban értesíti.

cim: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em. 9' I teleíon: +36_1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10_01

inío@provitalZrt'hu I www.provitalzđ.htl



%pr-aJltar

A Vállalkozó köteles haladéktalanul íľásban je|ezni akár közvetleni.il, akár a műszaki
ellenőľ űqán a Megľendelőnek bátmely tényt, vagy körülményt, amely a betuházás
véghatáddejének csúszását, a megrendelói utasítások módosítását, vagy egyéb
szetződésszegést etedményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szetződésľe, illetve

^z 
elvárt minőségľe. Az értesítésnek ki kell téľnie 

^z 
e|őidéző okokta, azok

megszüntetésének môdjá:o', a kedvezőtlen hatások várhatő mértékéľe, mérséklésének
Yálla|koző által javasolt mődjáta és a kátmegelőzési és káĺenyhítési javaslatta.

Á Vállalkozó köteles biztosítani a Megĺendelő, illetőleg képviselője számáta, hogy
bátmely időpontban az ellenőrzési jogát gyakoĺolhassa, hogy a Megtendelő
megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, 

^z 
any^gok, teĺmékek,

szerkezetek és beľendezések minőségét, köteles továbbá hatőság ellenőľzéseket
lehetővé tenni, illetve intézkedni az táĺq hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken,
amelyek aYál]alkoző felelősségi kötébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
A Vállalkozónak a feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a beruházás
megvalósításával összefi.iggő minden dokumentumot _ ideéĺwe az átadási

(szerkeszthető és pdf fotmátumban) is átadni. Ezt a kovetelményt a Vállalkozőnak
érvényesítenie kell az abá'llalkozői, kozrcműködói iĺányában is.
AzF;w.3g-3g/A. $-aiban foglaltak betaĺtása teljes méĺtékben Vállalkozó felelőssége.
A Megrendelő ilyen báný igénye, illetve utasítása alapjánYőů]alkoző _ a Megtendelő
tájékoztatási tevékenységének biztosítása cé|jábő|_ köteles minden segítséget megadni
a Megľendelő által a pľo)ekt kommunikációs feladatainak ellátásáva| megbízott
személynek. Ez jelenti a ptojekttel kapcsolatos' közétdeklődéste szárnot tattő
infotmációk átadását, tájékoztatäsban részt vevő szakembeľ biztosítását, valamint a
munkatetiilet biztosítását a tájékoztatő eszközök elhelyezése vagy sajtóesemények
ĺendezése céljábő|.
A Vállalkozó köteles olyan szakembett biztosítani, aki a Megĺendelő vagy a
Megrendelő által kiielölt személy szakmai segítségével részt vesz 

^ 
tájékoztatási

munkában: sęít megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kéľdéseket, szükség
esetén nyilatkozik a munkák aktuális kérdéseiĺől.
Á munkaterůleten megĺendezett nyilvános ĺendezvények esetén _ amennyiben azok a
kivitelezést akzdáIyozzák a teljesítési határidő ^z al<adályoztatás idejével
meghosszabboďk, de ezze| kapcsolatosan Vállalkoző nem léphet fel költségigénnyel
(p1. akadályoztatás címén). Az akadáiyoztatást az építésí naplóban kötelesek a Felek
rogziten.
Á Vállalkozó a munkateÍület átadása előtt a Megľendelővel köteles egyeztetni és annak
alapján részletes műszaki és pénzůgyi íitemteľvet készíteni és benyúitani. Az
ütemterv őtadása a munkateriilet átadás feltétele. Yá||akoző az ütemtervben
megadottak szerint kell végezze a munkát. Ha báĺmely utóbb felmerůló okból az
egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megľendelő kívánsá,ga szerint
köteles azt átdoĘozni és a Megĺendelővel jőváhagyatn Ä megrendelői jóváhagyás
nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges megtendelői kotbérigényt.
Á Vállalkoző fe|adata, hogy a kivitelezés sotán ezen ütemterveket folyamźrtosan
aktuahzáIja előre meghatározott időközönként' vagy a műszaki ellenőt utasításának
megfelelően.

Vállalkozónak _ a teljesítés igazolásának feltételeként _ be kell szeľeznie és a
Megĺendelő tészéte át kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást,
engedélyt, melyek ahaszná|atbavételi engedély megszeĺzéséhez szükségesek.
A Vállalkozónak figyelembe kell venni, hogy a Za|a Megyei l(oľmányhivatal
Zalaegerszeg; Jáńsi Hivatal Építésügyi és lrökségvédelmi-'osztá|y á|ta| ZA-

loo
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05D/EU /1185-8/2016. i'igyiĺatszámon kiadott építési engedély feltételeként
megjelolt, az építkezésekkel összefüggő földmunkák (alapok kiásása, tereptendezési
munkák) cs ak ľégészeti megfigyelés (s zak felügyelet) mellett végezhetók.

Munkateľület6.

6.1 Á munkaterület átadáS-áwéteh e|járásáta a szeződés hatályba lépésének dátumától
számított 5 munkanapon beliil ketül soľ. A Vállalkozó köteles a Íe|ď,1án|ott rész-
munkateĺiilet áwételéte is'

Á Megtende|ő |<tzátő|as a kivitelezési munkák által éĺintett teľületet biztosítja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási teńletról a YáLlalkozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját koltségén
elbontani és elszállítani.

Á munkateŕület átadását követően a Vállalkozó köteles biztosítani a munkateľiileten
tötténő folyamatos és tervszeĺű munkavégzést.

A Vállalkoző fe|adata saját munkateríiletének felelős őtzése, a munkájához szükséges
szociális létesítmények, tároló teri.iletek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint
vá|La|kozásának befejezésekor ezek elbontása, e|száL]ltása. A rongálásokból, a
munkatetület nem megfelelő őruésébő| eľedő, vagy 

^Í't'^ 
visszavezethető hibák l<ljavitá'sa a

Yá|la|koző Íelradata' amelyet téĺítésmentesen köteles elvégezni. Vállalkozói feladat a
kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszeľkezet telepítése, helyszínen tat'tása,
mozgatásaés a kivitelezésbe{ejezésekor a munkateľületĺől töĺténő e\távoliiása.

Az építési helyen talrá|hatő minden mozgő és stacioneĺ berendezésére és felszereléséľt,
valamint a Megrendelő á|ta| esetlegesen ĺendelkezésĺe bocsátott anyagokétt a
megsemmisülésre, a károsodásÍa vagy a lopásľa vonatkozó minden felelősséggel a
Yá|]alkoző tattozik, hacsak a kátt nem bizonyítottan és l<tzárő|as vis maior esemény
okozta a Yá|]alkozó mindennemű ráhatása nélkůl. Lopásért, a Yá]Ja|koző a|ka|mazottai
vagy idegen szeméIy általs' szakszerűtlen kezelés, szándékos ĺongálás miatti
éttékcsökkenését minden esetben a Vállalkozó felel.

A' Yál]akozó a Megľendelő által adott anyagga|, vagy utasításai szerint sem végezheti el a
munkát, ha ez jogszabá|yi, hatósági rendelkezés megséĺtéséhez, v^gy az élet- és
vagyonbiztonság veszéIy eztetéséhez vezetne.

Ä Vállalkozó a munkavégzés soĺán a munkavédelemĺől szőLő 7993. évi XCIII. törvény, a
munkavédelmi törvény egyes ĺendelkezéseinek végľehajtásáńl sző|ő 5/7993. QilI. 26.)
MüM tendelet, valamint az orczágos Tűzvédelmi Szabá|yzattő| sző|ő 54/2014. (xII. 5.)
BM ĺendelet rendelkezéseit köteles betartani.

A Vállalkoző biztosítani köteles, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége soľán
keletkező zaj-,|ég-, talaj és elfolyő-vlz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előítt
határéttékeket. Sztikség esetén a Yá'l]akozó köteles megszeĺezni a héwégi és éjszakai
munkavégzésekhez ahatáIyos jogszabáIyokban foglalthatfuéttékek alóü felmentést, annak
költségeit a Y á|]a|kozó köteles vállalni'

A, Yá|Lalkoző köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartali, 
^keletkezett hulladékot a vonatkoző jogszabá|yok szednt osztílyozti' szelektíven kezelĺri,
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és elszá|]itásátől a munka végzése sotán folyamatosan gondoskodni' Amennyiben ezen
kötelezettségét felszólítás ellenéĺe sem teljesíti, 

^zt 
a Megrendelő a YáL]alkozó költségéte

elvégezteti'

6.10 A Vállalkozó _ a megfelelő engedély(ek), illetve hozzájátu|ás(ok) biĺtokában _ köteles a
keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. 0/II. 26.) BM-KvVM
együttes ĺendelet előírásainak megfelelően összegyűjtetni és elszállítani' Á VáIlalkozónak a
keletkező hulladékot - a megfelelő hatósági engedéllyel ĺendelkező _ hulladékkezelő
telephelyéte be kell szá|]italia. A Vállalkozó indokolt esetben jogosult ette a célĺa más
sŻetvezetet igénybe venni, ezt köteles az indok męjelölésével előzetesen írásban
bejelenteni a Megrendelőnek. Abeszát]ltáséĺt, elhelyezésétt, feldolgozásétt, zuzásétt stb.
felsz ámíto tt di'1ak a Y ál]alkoz őt teĺh elik.

7.

7.1

Minőség, minőségbiztosítás

A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok e|őfuásai a
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tafioző teljesítést
vál.Lal..

7.2 A Vállalkozó á|tal 
^z 

építési cé|ĺa felhasznált anyagoknak, épitő és szeĺelőipad
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az
érvényes és hatályos magyłÍ szabványoknak, ágazai szabványoknak, mriszaki
iĺányelveknek, műszaki előírásoknak, gyáttói műszaki feltételeknek.

A YálLa|koző munkavégzése során ^z ajänlatában @eátazott költségvetési kiírás)
feltĹintetett an)Iagféles'geket köteles a|ka|maznl. A Vállalkoző a beépített anyagok,
szerelvények, stb. megfelelőségét az éwényes jogszabáĘ és műszaki előírások szerint
vátlat1a, és azt minőségtanúsítvánnyal 'ĺgazo|ja, és vá|IaLja az a|ábbi feltételeket:

A felhasználandó épitő- és szeĺelőipati anyagokĺa, termékekĺe, szerkezetekĺe
vonzrtkoző minőségtanúsító okiĺatokat (építőipari műszaki engedély, a|ka\mazásĺ
engedély, megfelelőség igazollás, teljesítmény-nyilatkozat, stb.) szál)itás, beépítés előtt
másolatban jőváhagyásta átadja a műszaki ellen,őrnek.

Á minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszeľzésének költségei teljes egészében aYál]a|kozót teĺhelik. Á Megĺendelőnek joga
van ezeken felül is elĺendelni vizsgá|atokat.

A vizsgá'|atok végrehajtása éĺdekében a Yái]a|koző lehetővé teszi a Megrendelő vagy
egy áitalla meghatalmazott személy vagy tntézmény képviselője számán, hogy bármely
ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét. Ehhez a Yá]!]alkozó köteles
minden ésszerű segítséget és eszkozt megadni.
Ámennyiben a vtzsgálrat ekégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt
van szükség, és ez avizsgá|at soľán beigazolódik, úgy ennek avizsgä|atnak a költségeit
a Y ál]a|ko z ő kö teles Ftz etsi.
A Megrende|ő a Yát]alkoző egyidejű éttesítése mellett átruházhatja az anyagok,
szerkez etek, beĺendezés ek viz sgála tának jogát más ftiggetlen s zeľvezette.
A Vállalkozó köteles a vŁsgá|athoz sziikséges köľĹilményeket biztosítani, és az
ehárhatő együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megľendelő a

kéĺdésestetmék,szetkezetőLtvéte|étmegtagadhatja.

Szeruődő Felek megáIlapodnak, hogy az egyes munkarészek ehtakatása csak a műszaki
ellenőľ engedélyével toĺténhet. Az eLtakatásra ketülő munkaĺésze|łő| a tefiezett eltakatást
megelőző három nappa|Yállalkoző íľásban éĺtesíti Megĺendelőt, megielölve az e\takarás
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időpontját. A megrendelői ellenőľzés elmulasztása a YáL7alkozőt a neki felĺóható
sz enő désszegés j ogkövetkezményei alól nem mentesíti.

7.5 A Yá|la|koző a szerződés teljesítésekoľ megfelelőségr nyilatkozatot tesz 
^z 

építési
termékek megfelelőségérőIazEw.41. $-a, valamintaz építési teĺmék építménybe tciĺténő
betervezésének és beépítésének, ennek soľán a teljesítmény igazo|ásának tészletes
szabá|yabő| szólő 27 5 / 201 3. (vII. 1 6.) I(otm. ľendelet szeľint.

7.6 A Vállalkozó kötelezettséget válla| ata, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli,
és ezt akál7a|koz6ttól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szeĺződésekben
hasonló ételmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általábän a megÍendelői bizalom
eĺősítéséte és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére töĺekszik.

7.7 A Yállalkoző a munkavégzés soĺán köteles a meglévő építmények, burkolatok
á|Lagmegővásáľól gondoskodni. A ĺongálásokból etedő hibák kijavitása a Yál]atkoző
f e|adata, amelyeket tédtésmentesen köteles végehaj tani.

7.8 A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek
beszeĺzésének költs égei telj es egész éb en a Y á|7alkozôt tethelik.

7.9 Ha báľmely _ a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leíľásban nem előírt, de a
Megľendelő által elĺendelt _ vizsgálat eredménye 

^zt 
mvta;tja, hogy az anyagok' termékek

vagy 
^z 

elvégzett munka nem felel meg 
^z 

előírásoknak, akkoĺ a vizsgá|atok költségét a
Yői]akoző viseli, ellenkező esetben a Megĺende|ő a YáLla\<oző ezzel felmerĹilt igazo|t
költségeit megtéľíti.

7.10 Vita esetén aYáLlakozó köteles az e\takaft munkarészt feltáĺni. Ä feltárás és helyreállítás
költségét az a fé|viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt'

7.71 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jőtál.lás időszakában olyan hiányosságok derülnek
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent éÍtékű anyagokta vezethetők
vissza, akkor ezeket YájJa|koző felszólításĺa, azorrnal, téĺítésmentesen és egészében
koteles megszüntetni.

7.12 A Megrendelő a ie|en szeruődésben meghatározott báĺmely munka befejezése előtt
bármikoĺ jelezheti a hiányosságokat a Yál]a|kozőnak. A Vállalkozó köteles saját költségén
msndazokat a munkatészeket kijavítani, melyek a jelen szerződéstől eltérnek és a
Yál]alkoző étdekkorében felmerült báĺmely h1bára vezethetők vissza. Ha a Yáil|a|koző
késlekeďk ezen hibáknak a |<tjavításáva| vagy 

^ 
há:ľa\évő munkák befejezésével, a

Megtendeló jogosult a szetződést azonnali hatállyal felmondani, jogosult továbbőĺ a
Vállalkozó költségén azok eMégzéséľe, kotbér érvényesítésére, és a szetződésszegés egyéb
a jelen szeĺzódésben vagy iogszabá|yban rneghatátozott jogkövetkezményeinek
alka|mazá,sán.

7.13 A Vállalkoző a szetződéskötéskoľ előre nem látható okból felmefi.ilt és az érdekköľén
kívül eső okból keletkezett hiba kijavításán is köteles, az ebbő| eĺedő tobbletköltségeit
(módosítási) igényként jogosult bejelenteni a Megrendelőnek, megjelölve az esetleges
hatáĺdő módosításr a vonatkozó igényét is.
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8. Nv áůJLalkozó k, munkavállalók

A Vállalkozó jogosult abá]]a|kozőt bevonni a kivitelezésbe az a1án|atában szereplő
I(bt. 66. $ (6) bekezdése szednti nyilatkozatban foglaltak szerint, tekintettel azonban a
I(bt. 138. s (2)-(3) bekezdésében foglaltakľa. Ä Vállalkoző a jogosan igénybe vett
abát7a|kozőétt úgy felel, mintha a munkát m^g^ végezte volna; a|vál]a|koző
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden o|yan kátért is, amely anélktil
nem következett volna be. A Yá|La|koző k<iteles a munkát úgy megszervezni, hogy a
munkateľi.ileten do|goző a|vá|la|kozők egymás munkáiát ne zavarják, illetve 

^határĺdőte való teliesítést ne veszé|yeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat
maĺadéktalanul betartsák. Az alvállalkozók klzáńlrag a Yál]a|kozőva| állĺrak
jogviszonyban, Ęy tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve |<lzäńlrag vele szemben
érvényesíthetik követeléseiket.
A Megrendelő vagy a nevében el1árő szemé|y (szetvezet) a szetződés teljesítésének
ellenőľzése során az építési napló adatai a|apjáĺ ellenőĺzi, hogy a teljesítésben csak a
I{bt' 138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|vźĺl]a|koző vesz ĺészt, és
az akáLla|kozói teljesítés atánya nem haladja meg a l(bt. 138' $ (1) és (5) bekezdésében
meghatát ozo tt mértéke t.

A Vállalkoző avál]a|t feladat teljesítése soĺán csak érvényes munkavállalói engedéIlyel,
munkaszeĺződéssel tendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A Yá|]alkoző
kijelenti, hogy rendelkezik a dolgozóinak személyrc sző|ő balesetbiztosítással, mely
olyan munkaheĘ baleset- és rokkantsá'gbiztositőĺs, amely bármely dolgozójának
bármely követését _ beleérwe a TB viszontkövetelését is fedezi. Előzőek
ételmében a Megrendelő felé aYá|La|koző semmilyen követelést nem támaszthat.

Felelősségbiztosítás

A Vál]a|koző felelősségge| tattozik ^ szeruődésben vál]alt munkáért a munka
megkezdésétől a teljesítés napjáig.

A Vállalkozó köteles a Megtendelőt minden olyan veszteségge|, kát:m,lr, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megtendelőnek vagy hatmadik személynek a
Yá|]alkoző vagy a|vá|Ia|kozôja magatattásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott
szeméĘ séľülések és dologi károk, valamint az ezekĺe visszavezethető vagyoni károk
kovetkeztében ielentkeznek. Vállalkozó felelőssége e korben meghaladhatja a váll]alkozői
díj összegét.

A Yál]alkozó kifeiezetten jelen szetződés a|apján ellátott tevékenységével összefĹiggésben
a kivitelezés teljes időt^Íta;m^ alatt osszkockázatíl kombinált építési és szerelési (dologi- és
felelősség), minimum 5.000.000 Ft/kátesemény káńttékű és minimum 30.000.000,-
Ft/ év méĺtékű felelősség-biztosítással rendelkezik.

Ä felelősségbiztosításnak ki kell te{ednie:

a szetződésszegésből eredő és a szetződésen kívül okozott káľokĺa,
haĺmađik személyek sz emélyi sérüléseite és tárgyĺong áiásl, káĺziba.

A Vállalkoző a btztosítási köwényt legkésőbb a ielen szetződés hatźůyba lépésének
napián a Megrendelő tendelkezéséľe bocsátia, mely dokumentum a szetződés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Vállalkoző nem tesz eleget a biztosítási köwényekben előĹľt feltételeknek,
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és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet káttérítést' akkor a Vállalkozónak
kell teljes köĺűen helyt állnia.

10. Építési napló

10.1 A Vállalkozó a munkateľület át^dás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan
vezetni, a191/2009. (Ix. 15.) Koĺm. tendelet (továbbiakban: I(orm. ĺend.) szeľint'

10'2 A szetződő Felek a naplóbe|egyzéste meghatalm^zott személyek nevét kötelesek a
naplóban feltĹintetni. Az építési naplóban meg4llapítások, męjegyzések, kifogások, stb.
bejegyzését e |<lzátő|ag a megnevezett személyek jogosultak.

10.3 A Vállalkoző a saját elektľonikus építési naplőjának a vezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezetőjét. Az e:.:'e iĺányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a YálLalkoző
kivitelező elektronikus építési ĺap|őjábaĺ kell tögzíteni.

10.4 Áz építési nap|őn vonatkozó előírások megséĺtése súlyos szet'ződésszegésnek minősül, és
a Megĺende|ő azonna|inhatállya| felmondhatja a szenődést, ha korábban már egy ízben a
YáLla|kozőt ez ügyben a Megtendelő, vagy a műszaki ellenőĺ képviselője megfelelő
telj esítésĺe szólította fel'

tl. Teliesítés

11.1 A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szeľinti tartalommal,
hiba- és hiánymentesen, hatáddőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen 

^szetződésszeľű teliesítésnek a feltételei. A Vállalkoző biztosiť,1a, hogy a megvalósuló
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel
szemPont'ából 

^z 
érvényes m^gyut' szabványoknak és elóírásoknak, üzemeltetői

követelményeknek megfelel, és a szetződéses cél eléĺését maradéktalanul teljesíti.

11.2 A Vállalkoző vá|lalja, hogy a je\en szeĺződésben foglalt valamennyi munkát a megjelölt
hatáddőkig a mindenkor hatályos építésiigyi, titztenđészeti, balesetvédelmi, egészségügyi
és egyéb vonatkozó előírások és az áLta|ánosan elfogadotthazai szakmai elváľások szerint,
a ĺendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen,
mriszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, ^ magyat szabványok szerinti
minőségben és anyagok felhaszná|ásáva|, a teljesítési hatáidőrc hiba- és hiánymentesen
elkészíti.

12. iĺtadárs-árwételi eliátás

12.1 A megvalósítás akkot és azza| az ídőponttal tekintendő teljesítettnek, ha a jelen szeľződés
mellékletét képező Műszaki dokumentáciő a|apján a munka elkészült, és Megtendelő a
sikeres áwéte| tényét is tógzitő átadás-áwétell jegyzőkönyvet a|áfuta, valamint 

^használatbavéteh engedély megszetzéséhez szĹikséges dokumentumok Megtendelő
tendelkezésére állnak. Mindeddig Vállalkozó viseli a teljes szolgáltatás
megsemmistilésének vagy minőségi romlásának kockázatat abban az esetben is, ha
előzetesen köztes átadás -átvételľe keriiłt sot.

12.2 Az átadás-áwétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés, valamint a megvalósulási
dokumentációt is magában foglaló, műszaki ellenőt á|t^| jőváh^gyott és ellenjegyzett,
biányta|an, teljes köni átadási dokumentáció Megtende\ő részéte történő átadása 2
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példány nyomtatott és L példány elektronikus formában.

12'3 Az átadásj dokumentációnak tatta|mazĺla kell:

a megvalósulási tervet' 
^z^z 

létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának
kivitelező és műszaki ellenőt által ellenjegyzett mriszaki terveit, valamint az a|ábbi
tĺatany agok^t magy at nyelven :

az átadott iĺatanyagok tattalomjegyzékét;
felelős műszaki vezetői nyiatkozatát arcőL, hogy a megvalósult állapot az e|őtt
technológiáva|, anyagokkal és minóségben valósult meg;
karbantaftási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat;
a közreműködő alvállalk ozők hstáját a lényeges adatokkal;

_ minőségtanúsítási, mérési, megfelelőség igazolrásí jegyzőkönyveket, teljesítmény
nyilatkozatokat;
a keletkezett hulladékokátadásáńl'szőlő,az áwételľe jogosult áItal kiállítottigazo|ást;
a beépített anyagok mennyiségének igazo|ására szálhtőlevél másolatokat,
di 8i ta|lzá|t fotmátumú dokumentá ció t.

12.4 Á Vállalkozó a munkők befejezésének időpontjáról írásos készre ielentést kiild a

Megrendelő tészéte. A Megrendelő a készre jelentés mriszaki ellenőd jőváhagyá,sa esetén,
a készre jelentés kézhezvéteLétő| számitott 15 napon belĺiL, Vállalkozóval egyeztetett
idópontĺa kitűzi a műszaki átadás-áwételi eljárást, és meghívja az illetékes szervezeteket.

12.5 Az eljáńs során a Yál]alkozőnak igazo|nia kell, hogy a munka a szetződés és annak
mellékleteiben meghatátozott követelményeknek, a jogszabá|yi előírásoknak, és a hatósági
előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elĺendelt megľendelői
módosításoknak megfelelően lĺány - é s hibamentesen elkészült.

12.6 AYál]alkozó a műszaki átadás-äwételi eljárás sotán átaď1a az építési mriszaki ellenőľnek a
szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységettatta|maző kiiltségvetési összesítőt.

12.7 Ä műszaki ellenőr a Yá|]a|kozó teljesítésének ellenőtzését követően, a Yá||a|koző á|tal
átadott költségvetési iisszesítő alapján teliesítésigazo|íst á|llt ki a teljesített
kivitelezési munkák meghatározásátő|, az e|végzett építőipari kivitelezési tevékenység
mértékéĺől, mennyiségéĺől, minőség&ő|, a teljesítés időpont|áról, és javaslatot tesz a
kivitelezőá|ta|szám]álzhatőosszeemeghatározásän.

12'8 A Megrendelő a műszaki igazolás a|apján, a 191/2009. (IX. 15.) I(oĺm. ĺendelet 1ó. s (3)

o) pontjában meghatáĺozott hatáidőben, az^z a műszaki átadős-áwételi eljárás lezátását
követő 15 munkanapon beltil állítja ki a Yállatkoző tészéte a végszámlázás a|apjául
sz o|gá|ő te li e s íté s ig az olást.

lot

13. Szerződésszegés

13.1 A Vállalkoző az azonna|lhatátĘí felmondást mega|apoző cselekményeken, mulasztásokon
kivllll szenődésszegést k<ivet el akkoľ is, ha

késedelmesen teljesít, a késedelem a teljesítési véghatőĺrídő tekintetében megvalósul, s

a késedelem a Yá|La|kozó nem megfelelő gondossággal folytatott e\játásáta, felĺóható
tevékenységérc vagy mulasztására visszavezethető, és a kötbéľ mértéke e|éri a utĺó
aá l l a l ko 4í i d/ 20o/, -ának megfelelő ös s z eget'

hibásan teljesít, meft a létesítmény nem felel meg a teljesítéskoĺ az előfuásokban és e
szeĺződésben meghatá Íozott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak,
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a szeruődés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Yálllalrkoző felelős vagy 
^zéĺdekköľébe esik.

13.2 Szerződésszegés esetén aYá|La|koző az a|ő5bi kötbérek megfĺzetésétválllalrja:
- Amennyiben Yá|]alkoző a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét

hatátidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyén felelős,
késedelembe esik, úgy Megľendelő késedelmi ktitbéĺľe jogosult azza|, hogy
Megtendelő a kötbéľt meghaladó kárát is érvényesítheti.
A késedelmi kötbéĺ mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezđett
késedelmes nap után a nettó vállalási át 7 o/o-a. Megtendelő a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatbaĺ maxímálisan 20 naptári nap kötbérrel tethelt késedelmet
tud elfogadni.
Á késedelmi kötbét esedékessé váIik, ha a késedelem megszűnik v^gy 

^ 
pőthatáńdő

lejtu.

Ámennyiben a késedelmi kötbér e|éi a maximumát,v^gy aYál]alkoző a hibát az e|őfut
hatáidőre nem javíýa ki, Megtendelő jogosult mindennemű káttalanítási
kötelezettség nélkül váIasztász szerint a szetződéstőI egyoldalú írásbeli
nyt|atkozatával elállni v^gy 

^zt 
azonna|ihatáLlya| felmondani, amely esetben Vállalkozó

a ielen szerződésben meghatározott méftékű meghiúsulási kiitbéĺ Ftzetéséľe köteles.
Ebben az esetben késedelmi kötbér vagy hibás teliesítési kotbéĺ feLszámitásáľa nincs
lehetőség.

Megľendelő elállási és tendkíviili felmondási |ogĺít a Yál]alkozőhoz Intézett írásbeli
nyiatkozattal gyakorolhaýa. Az elállás vagy ĺendkívĹili felmondás a Vállalkozó kötbér-
és káttéĺítés fizetési kötelezettségét nem érinti.

Ámennyiben a jelen szerződésben meghatátozott teljesítési határidő lejárta előtt
Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a
szetződés, amelyért Vői]a|koző felelős, úgy Yőila|koző a jelen szeĺződésben
meghatátozott nettó vál]alkozőí dli 20 o/o-ának megfelelő méľtékű meghiúsulási
kötbét fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbéľ esedékessé válik a Megrende|ő e|ál]ás6nak vagy tendkívüli
felmondásának Vállalk ozőva| töĺtént közlésekoľ'

Felek meýllapodnak, hogy a Megľendelő jogosult az esetlegesen felmeriilt késedelmi
vagy hibás teljesítési kötbéĺ összegét a váL]akozői díj összegébe a Ptk' 6:49. $-ában
foglaltak szerint beszámítani.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kötbéĺ összegének beszámitásáru 

^Megrendelő különosen jogszabály rendelkezése a|apján nem jogosult, illetőleg
meghiúsulási kötbét felmeľülése esetén a kötbéĺ megfizetése az etÍe töténő írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belĹil esedékes. A kötbédgények
érvényesítése nem záĄa kl a szetződésszegésből eľedő egyéb igények érvényesítésének
lehetőségét.

Kötbéĺfizetési kötelezettség esetén a Yálla|kozó köteles külön nyilatkozatban is
elismerni a Megľendelő követelését.
Amennyiben a Vállalkoző akötbétfizetési kotelezettségének elismerését jogszeľűtlenül
megtagaď1a, a Megĺendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minĺlen e
kötelezettsége megszegéséből eľedő kátokat, költségeket, elmaradt hasznokat.

lot
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13.3 A Megĺendelő jogosult azonna|i hatőilryal felmondani a szerződést, ha a Yálla|koző
felelősségbiztositása a szerződés hatá|ya alatt megszűnik, vagy az e|őfut méľték alá
csökken.

13.4 A Megtende|ő a szerződést felmondja _ha szükséges, olyan hatáddővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződéssel érintett ÍeLadata e|Látásfuőlgondoskodni tudjon _ ha

a) a Vállalkoző tatsaságában közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni
ĺészesedést szetez valamely olyan iogi személy v^gy iogi személyiséggel nem
tendelkező gazdaságitárcaság, amely nem felel meg^z 62' s (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában meg|latátozott feltételeknek,
b) a Vállalkozőkozvetetten vagy közvetlentil 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni ĺészesedést
szeÍez valamely olyan jogi személy vagy jogi szeméĘiséggel nem rendelkező gazdasá,g
tátsaságban, amely nem felel meg 

^z 
ó2. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatátozo tt felté tele kne k.

13.5 A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyontól szőlő 2077. évi CxCu. törvény 3. $
(1) bekezdése alapján árJáthatő szetvezetnek minósüI. Yál]a|koző válla|,1a, hogy változás
esetén a Megrendelő ńszéte haladéktalan tt1ékoztatást ad. Tudomásulveszi, hogy valótlan
taľtalmú nyiatkozat esetén a Megĺende|ő a szetződést felmonď1a, vagy _ ha a szerződés
teljesítéséľe még nem keńlt sot, akkot attól _ eláll.

13.6 Á Megrendelő jogosult a szerződés azonna|l' hatályí:, felmondásáta, ha a YáLlalkoző a
Megrendelő írásbeli Íe|szőlltására, a Megľendelő á|ta| kifogásolt v^gy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótol|a a megadott határidőn belül, vagy ismételten
szetz ődésszegést követ el.

13.7 A Megrendelő jogosu|t a szeruődés azonnali hatályú felmondására, ha a Yál]alkoző
fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy Íelszámo|ják, végelszámolás alá keĺül. Azonnali
hatátlyal mondhatja fel továbbá a Megľendelő e szetződést, ha a Vállalkozőnak a jelen
szeruődés a|apjáu| szo|gáiő beszetzési e|1áńsban bemutatott alkalmassági feltételeiben
olyan lényeges negatív váItozások következnek be, melyek a szetződés teljesítését
kétségessé teszik.

13.8 Az azonnallhatáIý felmondás eseteiben aYál]a|kozó csak a szetződésszerűen ehégzett
munka ellenéľtékéte taĺthat €é.'yt azzal a feltétellel, hogy a Megtendelő a felmondástól
számitott 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megĺíllapítja és kiértékeli. Ha a
Yá|La|koző ńszétőI egyuttal szerződésszegés is töĺtént, akkot a Megtendelő az
elszámolással egyidejűlega szetződésszegésből eĺedő jogait is érvényesíti.

|3.9 Megĺendelő sulyoq szetződésszegéste hivatkozva azonnahhatá|lya|mondhatja fel továbbá
a szetződést az a|ábbí esetekben:

a Yát]alkozó, a|vállalrkozőja vagy közteműködőie jelen szerződésből eredő
kötelezettségei bátmelyikét a Megrendelő ismételt írásbeti felhivásán nem' vagy nem a
felhívásban közölt módon teljesíti;

aYá||alkoző, a|vá|la|kozőja vagy közteműködője a Megrendelő jőváthagyásahiányában
végez a jelen szetződés szeĺint Megľendelői döntési jogkörbe tartoző feladatokat,
a YáIlalkozó nem a ielen szetződésben foglalt hatáľidőben tesz eleget a Megĺendelő
felé étesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőIeg a|vá|Lalkozőja vagy közteműködője
báĺmely módon akadá|yozza' késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megĺendelő ellenőrzési
jogainak gyakotlilsát,
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aYál]alkozó nem a jogszabáLyban és a jelen szeľződésben foglaltak szeĺint tesz eleget
az építési napló vez e tés éte v onatkoző kotelezettségének,
a Yá|La|kozó nem a jelen szeľződésben foglaltak szetint tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

13.10 MentesüInek a Felek a szetződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a
késedelem nem a nem-szetződésszerű teljesítéséĺe vezethető vissza, bizonyítják, hogy
kotelezettségeiket a Felek személyétől és magatartásátő| ftiggetlen ľendkívtili,
elháľíthatatlan külső ok, az ún. "vis major" köĺébe tafioző események miatt nem tudták
teljesíteni' Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szetződő Íél a
másik szetződő felet a vis majot beálltáńl és megszűnéséĺőI haladéktalanul éľtesíteni
köteles.

14. Hibás teliesítés, szavatosság

14.1 Á Vállalkozó hibásan teliesít, ha a jelen szerződés a|apján á|ta|a megvalósított vállalkozási
tevékenység eľedményeként létĺejött dolog a teljesítés során nem felel meg 

^j ogs zabályb 
^n 

v 
^gy 

a szerző désben megha tátozott tulaj donságoknak.

14.2 A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2073. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:759. $ (2) bekezdésében és a 6:777. $ (1) bekezdésében foglaltak
a|apján az ajánlatkéľő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít döntése
szerint.

14.3 Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkoĺ a Yállalkozó egyösszegű hibás
teljesítési kötbér fizetéséte köteles.
Á hibás teljesítési kötbér météke a hjbával érintett termékĺe/munkaĺészre eső nettó
vá|La|kozői dlj 20 %-a'
Á hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megĺendelő á|tah elfogadásakoľ válik
esedékessé.
Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt'

14.4 Ha a Megĺendelő a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági igényt érwényesít, akkor
a nyertes ajánLattevő köteles a hlbát az aján|atkétő á|tal meghatátozott hataidőn belül
ellenéték nélkül kijavítani.

14.5 Amennyiben a Megľendelő szavatossági igényt érvényesít, kijavítást vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha az aYálla|kozőnakatányta|an tobbletkoltséget eredményezne.

14.6 Ha a Yál]alkoző a l<ljavítást, illetve a kicsetélést nem vállla\jz, vagy annak a jogszabáIyi
előfuásoknak és a Megĺendelő elvátásainak megfelelően nem tud eleget tenni, 

^Megendelő _ vá|asztász szerint _ megfelelő árl'eszál]itást igényelhet vagy felmondhatja a
szeĺződést és kötbérigényének érvényesítése mellett, azt meghaladó kfu esetében
káttéĺítést követelhet.

14.7 Ha a Yállalkozó a kijavítást megfelelő hatándőre nem vállalj^' vagy nem végzi el, a
Megrendelő a b]bát a Yállalkozó költségére m^Ba |ljavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
ez en időp o nlđg az ellen s z olgá l tatás atány os ĺé s z ét vtssz atatthatja.

14.8 Á szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszeľű állapot megtefemtésével
kapcsolatos költségek _ ideéĺtve kiilönösen az 

^nya1-, 
munka- és továbbítási költségeket _
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a Y á||a|koz őt terh elik.

14.9 A Megľendelő a hiba felfedezése után a legĺovidebb idón belül köteles kifogását a
Vállalkozóval közolni, illetve szavatossági jogait a jőtállásihatáťĺdőn, illetőleg, amennyiben
ez utóbbi később jár |e, az elévülési jellegű szavatossági hatáddőn fogszabályban
meghatátozott esetben akoteLező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számit bele a
szavatossági időbe a kijavítási idónek 

^z ^ 
tésze, amely a|att a Megĺendelő a dolgot nem

tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági |og érvényesíthetőségének határideje a

dolognak vagy jelentősebb tészének kicseĺélése ftijavítása) esetén a kicserélt ftijavított)
dologta (dologĺészte), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.

14.10 Ha a Megtendelő igényét menthető okbóI nem tudja érvényesíte''i, (így különösen, ha a
hiba a jellegénél vagy 

^ 
dolog természeténél fogva hatáĺidőn belül nem volt felismerhető),

a szavatossági jogok érvényesítésének hatáddeje tattós használata rcndelt dolgoknál 5 év,
de ha a '1ogszabáůy kötelező alkalmassági ídőt á|lapit meg' a szavatossági igény
érvényesítésére ez a hataridő az lrányadő. Ez utóbbi hatáľidő elmulasztása jogvesztéssel
jár'

14.17 Szavatossági jogainak érvényesítésén kívtil a Megtendelő a hibás teljesítésből etedő
kfuának - a hibás teliesítési kötbéren felüli _ megtérítését is kovetelheti a kártéĺítés
szabő|yaí szeľint.

15. Jótállás' kötelező alkalmasság'iólteliesítésibiztosíték

15.1 A Vállalkoző a szetződésben foglalt valamennyi munkáĺa, a műszaki 
^tadás-átvételi 

eljárás
Iezáńső,'tőI számitott, a iogszabályban kötelezően előírt mértékű, de legkevesebb 36
hónap telies körű iótállást vállal. Ez ĺdő alatt Vállalkoző a felelősség alól csak akkor
mentesül, habizonyiýa, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.1.1. Amennyiben a létesítmény,vagy ennek egy tésze a jőtá|lásí idő alatt aYál]a|koző
jőtálLási kötelezettsége a|á taftoző hiányosságok miatt nem üzemel
tendeltetésszet(len, az e|őzőekben meghatátozott jótállási ídő a létesítményt,
illetve az éintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rcndeltetésszeľű haszĺálatra alkalmassá nem vált.

l5.1.2. Á Vállalkoző jőtá|Iäsi kötelezettsége nem te{ed |i azo|ła abibákta, amelyekĺől a

Yői]alkoző bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett
ĺendeltetésellenes haszná|at vagy karbaĺtafiás elmulasztásának
következményeként.

15.2 A jótállási, v^gy sz^v^tossági idő aLatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a
Yá|lalkoző tudomására kell hozni, aYá'l]akozó peďg köteles haladéktalanul intézkedni, a
hibát, hiány t kiküs zöbölĺri.
I(onstĺukciós hiba esetén a YálLa|kozó köteles a Megĺendelő kéréséĺe a létesítmény
mindazon elemeit, részeit, tattozékaít, stb. jótállási kötelezettsége keľetében saját
költségére kijavítani, vagy kicserélĺri, amelyek ugyan nem séĺültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, ĺészekkel; tattozékokkal, stb. azonos konstľukciójúaknak
biz onyultak, és hasonló meghibásodásuk feltéte|ezhető'

15'3 A kötelező alkalmassági időn belĹil a Yállakoző a válla|t jőtállási időn tul a Megtendelő
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álta| bizonyítottan a YáLLa|kozó éľdekkötébe tartoző hibák kijavitását _ amennyiben az
ĺdőjárás a javítási technológiát lehetővé teszi _ 15 napon belül köteles megkezđeni és a
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni' Ellenkező esetben a Megĺendelő
jogosult a Yál]a|kozó éĺtesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni.
Ennek dl1át a Y állalkoző nem vitathatja.

15.4 A Vállalkozó köteles az aján|atában meghatátozott nettó aiánlati át 2 o/o-nak megfelelő
tisszegű jólteliesítési biztosítékot a Megľendelő ĺendelkezéséĺe bocsátani, a I(bt' 134. s
(6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb a teljesítés elismetéséneĹ
időpontjában (a sikeres műszaki átadás-áwétel) és a jőtállás időtartama alatt annak
érvényességét fenn kell tartania.

Á I(bt. 134. $ (6) bekezdés a) pontja a|apján a jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó
vá|asztása szednt nyijtható óvadékként, az e|őfut pénzösszegnek a Megĺendelő fizetési
számlájára tötténő befizetéséve|, áĺlta|ásával; bank vagy biztositő á|ta| vá|la|t gatancia
vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|; vagy biztosítási szetződés a|ap)án kiállított -
késztaetőkezességválla|ásttafi almaző-köte|ezvénnyel.

Á Vállalkozónak nem, vagy nem jog- és szerződésszeđ teljesítése esetéte kell fennállnia a
j óltelj esítési biztosítéknak'

Á jóltelesítési biztosítékot a jőtállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell
rendelkezésľe bocsátani és a jőtállási időtaľtamot követő 30 napig kell érvényességét
fenntaĺtani.

Á jólteljesítési biztosíték Vállalkoző á|tah ĺendelkezésĺe bocsátásának Megtendeló felé
tötténő igaz o|äsa a v é gs zám|a kifiz e té s ének felté tele.

Ámennyiben a Vállalkoző a iólteljesítési biztosíték fennál]ásának időszaka a|att 1őtá|Iási
kötelezettségeit nem, vagy nem a megszab ott hatándőben teljesíti, úgy Megtendelő
jogosult a jólteljesítési biztosíték teľhéte a munkákat elvégeztetni.

16. Szetződő Felek képviselői

16.1 A Felek a szerződéssel, annak tel)esítésével kapcsolatos cisszes egymásnak adott
nyilatkozatot, éĺtesítést tásban (evél foĺmájában) - utóbb a másik Íél á|tal kétségbe nem
vonható módon elktildött _ küldeményben kötelesek közölni az éťtntett, étdekelt féllel, és
ezt tĺásban visszaigazolni a szenődésben megadott címĺe.

16.1.1 A nyilatkozat akkoĺ lép hatályba, amikor azt a címzettnek kézbesítették, v^gy 
^ny iatkozat hatáĘbalépési időp ontj ában, bátmeĘk is a kés őbbi.

16.1.2 Á jelen szetződésben foglalt bátmely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban,
vagy e-mail útján is közölhető, de szabályszetű,en kézbesítettnek akkot minősül, ha
azt utóbb ftaladéktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazohják.

16.2 A Vállalkozó helyszíni képvisetője, építési napló vezetéséĺe kötelezettje:
Neve:
Telefon száma:
E-mail címe:
NÜJ száma:
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Meghatalm azásának kőre az építési munkákkal kapcs ola tban telj es körű'

16.3 A Vállalkozó felelős műszaki vezetője|
Neve:
Névjegyzéki szám^i
Telefon szárna:
E-mail címe:
NÜJ száma:

16.4 A Megrendelő helyszíni képviselője
Neve:
Címe:
Telefon szátna:
Telefax száma:
E-mail címe:
NÜJ száma:

16.5 Ä műszaki ellenőľ(ök)
Név:
Szakág:
Nyilvántartäsi száma:
NUJ száma:
Címe:
Telefonszáma:
Ełrrail címe:

17. Egyébmegállapodások

17.1 A megkotött vállalkozási szetződés módosítása, kiegészítése írásban, a szetződő Felek
egyetéĺtésével, a l(bt. 141. $-ában foglaltak és a Ptk. a|apjáĺ töľténhet.

17.2 A Megľende|ő á|tal készíttetett dokumentációk a Megtendelő kifejezett hozzőtjáru|ása
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem haszná|hatők, továbbá
tilos a Megĺendelő előzetes hozzájárulása nélki.il az e|válla|t, illetve a mát folyamatban lévő
munkákĺól adatokat hatmađik félr tészéte kiszolgáltatni, azolłől előadásokat tartati, videó-
felvételt vagy kinyomt^tott 

^Íly^got 
közzétenni.

17.3 AYál]a]lkozónak mentesíteni kell a Megĺendelőt minden olyan igénnyel és peres eljátással
szemben, amely a jelen szetződés teljesítésével összefüggő báĺmiféle szetzőí jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név,vagy egyéb védett iog megséĺtése miatt felmeĺülne.

17.4 Bármely kát vagy veszteség bejelentése, amely a szetződéses kötelezettségek valamelyik fél
ÉszétőI töĺténő megszegéséből, illetve iogszeľűtlen felmondásábóI ered, a Megĺendeló és
a Yátla|kozó közötti egyeztetéS táryyáłt képezí. A Felek mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a felmerůlt vitás kérdéseket egymás kozött tátgyalásos úton rendezzék'
Ha a' tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon beliił a Felek képtelenek békés úton
megoldani a iltát, amely a jelen szetződés teljesítésével kapcsolatosan közöttiik felmeľül,
éttékhatártől fiiggően kolcsönösen kikotik a helyi ügyekben a Zalaegerczegs Játásbfuőság,
illetőIeg a torvényszéki hatáskörben taftoző iigyekben a Za|aegetszegi Törvényszék
|<lzátő|ago s ille téke s s é gé t.

lt.
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17.5 A szetződés teljesítése soĺán a Yálla|koző tűrni köteles a Megľendelő illetékes szervezeti
egysége által szůkségesnek taÍtott, továbbá a hatályos jogszabá|yokban meghatározott
ellenőrzési feladatok végzését, tudomásul veszi, hogy a szetződés adatait, illetve a
szet'ződést Megľendelő nyilvánosságtahozza. Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy
a megkotött szerződés nyilvános, abba báľki betekinthet.

1'7.6 Szetződő Felek tudomásul veszik, hogy 
^z 

Áu^-ĺ Számvevőszék 
^z 

Ánumi
SzámvevőszéktőIszó|ő 201'1. évi LXVI. törvény 5. $ (3)_(4) bekezdés szeľinti ellenőrzési
feladataival összefüggésben ellenőĺizheti ^z ál]amháztattás alĺendszereiből
Flnanszttozott beszetzéseket és az á'llamháztartás alĺendszereihez tattoző vagyont érintő
szetződéseket a Megrendelőnél, a Megľendelő nevében vagy képviseletében e\átő
teÍmészetes személynél és jogi személynél, valamint azoknáI a szetződő Feleknél, akik,
illetve amelyek a szetződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szetződés teljesítésében
közteműködőknél.

17.7 Á l(bt. 138. s (3) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkoző vagy
a nem tetmészetes személy alvál]zlkoző jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasá'gí
társaság á talakul v 

^gy ^ 
szeÍv ezet j ogutódlás sal megs zűnik.

17.8 Á jelen szerződéses feltételekben nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyv
és a táľgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabá|yok rendelkezései iĺányadók.

KeIt: Za|aegefszeg 2078. év ...... hó ..... . ĺapján

Za|aegetszeg Megyei Jogú Vátos
onkormányzata

Megtendelő képviseletében
BalaiczZoltám
polgátmesteĺ

Y áLlakoz ő képvis ele téb en
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vÁrrĺrro z iĺsl szĺnzooÉ st B nvBz Bľ

u. nÉsz

amely létĺejött egyńsztől. a

Zalaegetszeg Megyei f ogú Város Onkormá fiyzat^
székhelye: 8900 Za|aegetsze9, I(ossuth L. u. 77 -79 .

statisztikai számjel: 1 57 34453 -841 1 -321 -20
totzsszáma:734 455
adőszáma: 1 57 3 4453 -2-20
számlaszám: l 77 49 00 8 - 1 5 4327 0 4
képviseletében eljáľ: Ba|aicz Zo|tá,n polgáĺmester
mint Megĺendelő, (továbbiakban Megľendelő)

másńsztő| a(z)

székhelye:
cégjegyzékszáma:
statisztikai száma:
adőszámal.
számfaszáml: .. .. .

képviseli , mint Yát]a|koző (továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az a|ábbi feltételekkel:

L Aszetződés tátgya, tartalma

7.1 Á Megĺendelő, mint aján|atkéń a közbeszeĺzésekĺől szőIő 2075. évi CXLIII. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdésében tógzített feltétel fennállása a|apján
hiĺdetmény nélktili táľgyalásos nemzeti közbeszeĺzési eliárást indított a ,,Yállalkozási
Szeződés a ,,Boldogasszony kápolna építése 

^ 
Géb^tti-tónál'' tátgyű munkáta.''

tátgyban, amely e|játás II. részében 
^z 

aján|attéteh felhívás és ̂
z 

aján|attéteh
dokumentáció, továbbá az egyéb kozbeszetzési dokumentumok ismeľetében aYá]lla|koző
a törvényes feltételeknek megfelelő, érvényes ajőĺn|atot nyujtott be. Az e|jáńst megindító
felhívás szeľinti btála:ú szempontok a|apjőĺn aYál]a|koző a1áĺlata keľtilt kiválasztásĺa, mint
a lę|obb fu-étték arányt képviselő ajánllat, mindennek megfelelően a Megľende\ő, a
Yát]alkozőt hiĺdette ki az e\áĺás II. ĺészének nyerteseként. Á l(bt. vonatkoŻó
ĺendelkezései a|zpján a Megrendelő tehát jeLen szetzódéssel megtendeli, a Yállalkoző
Peďg e|vál7a|ja Boldogasszony kápolĺrához vezető, tűzolrtő felvonulásľa is alkalmas
megközelítő út megepítésének a Kozbeszerzési dokumentumokban ĺögzítettek szeľinđ
hibátlan és hiánytalan teljesítését.

1.2 YálJa|koző Íe|adata az 1.7. pont a|apján az aLábbiakľa teľjed ki:
- A 8900 Za|aesefszeg 0737 /80 helyta1zi számon, Makovecz Imĺe által megtefvezett

Boldogasszony kápolnához vezető, tűzo|tő felvonulásĺa is alkalmas megközelítő út
megépítése a vonatkoző szabványoknak, mriszaki előírásoknak, üzemeltetői utasításoknak,
követelményeknek megfelelően.

- Az elkésztilt létesítmény határidőĺe, ĺendeltetésszető haszná|ata al]<a\mas állapotban
tőtténő átadása a Megľende|ő ĺészéte.

Ito
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- Valamennyi, a jelen szetződés e|vá|aszthatatfan tészét képező aján|attéteh felhívásban és
dokumentációban' kiegészítő tájékoztatásban foglalt, illetóleg azokbő| kovetkezó
vállalkozói feladat teljes köĺű elLátása, fő és járulékos vállalkozói kötelezettségek teljesítése.

- Jelen szetződés alapjáu| az 1.1. pont szerinti közbeszetzési e|jfuás dokumentumai
szolgálnak, melyek a szetződés a|átását követően a szerződés részévé válnak, de fizikailag
nem képezik annak mellékletét.

1.3 Á Vállalkozó a munkateri.iletet és a munkaköĺülményeket teljes koľűen megismerte ' azt a
fe|adat szetződésszeľri teljesítéséhez, a megalapozott aján|ata megtételéhez sziikséges
métékben, eľedményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bátmilyen mulasztás, amelyet a
Yálla|koző követ el amiatt, hogy a kozbeszetzési e!árás sofán' a szerződéskötést
megelőzően v^gy azt követően nem szeÍzett kellő infotmációt olyan tigyekĺől, amelyek
befolyásolhatják válla\t tevékenysége elfátását, nem menti fel a Yá|]a|kozőt azok a|ő| a
kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a vállalkozási szerződés szerint
rcáháru|nak a munkák megfelelő kivitelezése soĺán.

1.4 Á Felek figyelemmel a polgári törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 6:59 $ (2) bekezdésére _ a Ptk' 6:245' s (1) bekezdésében
meghatátozottaktól kifejezetten eltérve a következőkben állapodnak meg: a Vállalkozó
kijelenti, hogy a tészéte átadott költségvetési mennyiségi kifuást megismerte és
felülvizsgálta. A költségvetési kifuás ismeretében kijelenti, hogy utólagos mennyiségi,
felméľési hibák, hiányosságok és nem megfelelóségek kapcsán pótlólagos díjköveteléit
nem támaszt, annak érvényesítéséről a szetződés alátásáva| visszavonhatatlanul lemond.
A Felek a Ptk. 6:246. $ meghatározott z^Iog)ogot kifejez etten |<lz6Ąák, a Vállalkozót nem
illeti meg.

1.5 A Yál]a|koző tudomásul veszi, hogy a vä|Lalkozői díi a Yá!!]alkoző szerződéses
kötelezettségejhez taftozó ôsszes költséget tattalmazza' amelyek a megtendelt munka
hiánytalan és ĺendeltetés szerű minőségben v a|ő e\v égzéséhez szükségesek.

2. Vállalkozói díi:

2.7 Á vállalási áľ összetevői:

Nettó vállalási áľ összesen: ....... ... ...,- Ft
ÁFA ö..z" ge Q7 

o/o): 
' .. . ..,- Ft

Bľuttó váůlalási átz ...,_ Ft

2.2 A fent ismertetett vállalási árakra kányadő szabáLyok:

A szőtnlázálsra és a pénzugyi teljesítésre a váLfa|kozói teljesítés időpontjában hatá|yos áÍa
szabályok és áfao/o a|apján kertilhet sor.
A'vátlalkozői díj a befejezési határidőre ptognosztizáJrt áta|ányáľ, mely hiba- és hiánymentes,
a rendeltetéss z erű haszná|atta alkalmas, kész állapotra vonatkozik.
A fenđ vá|Ia|kozői díi - .gy esetleges késedelmet is ide éĺwe _ a szetződés teljes időtartamára
fx és változarJan, és nem módosíthatő az lnflációnak megfelelően, illeťve nem vonatkozhat
rá semmilyen eszkalációs képlet. Az egyéttelműség kedvéért a Felek rögzítsk, hogy a
YálLalkoző a vá]l]a|kozői ďj meghatátozásakot figyelembe vette a szetződés időtattama alatt
váthatő inflációt és inflációs hatásokat.

azaŻ forint
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A vál.Lalkozői díjat aYátlalkoző a fe|adat és műszaki tartalom, valamint a beszetzési eljárásban
a Yállalkozó tendelkezésérc bocsátott műszaki dokumentáció és mellékletei, továbbá az
áruzat)an költségvetési kiírás, valamint a|ivite|ezés helyszínének teljes ismeretében hatátozta
meg és az fu rnegállapítása sotán Frgyelemmel volrt az építőipad kivitelezési tevékenységtól
szőIő 197 /2009. (Ix. 15.) Koĺm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakĺa.
A Yál]a|kozó Ęelenti, hogy vállalása a tátgyban meghatát'ozott feladatokĺa teljes kötű, és
taftalrmaz minden oýn munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tátgyban szeľeplő
feladatok komplett megvalósításához szůkséges, függetlenül 

^ttől, 
hogy az ielen

szeĺződésben, illetve a milsza|ł tervdokumentációban esetleg nem, vaąy tövidítetten
szeĺepel, illetve nincs ľészletezve.
Yállalkoző a fenti vá|]alkozőí ďjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet.
A kivitelezés táryyáétt ftzetett egyösszegű átaláĺyfu tafiaLmazza a szetződés szeĺint
elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefĹiggésben felmerülő
költséget, kiađást (beleéĺrve adót, vámot, illetéket és egyéb hasonló költségeket is), ennek
keretében egyebek mellett magában Íog|a|ja a műszaki tartalom elóírt minőségben és
mennyiségben történő megvalósításához szükséges a költségvetésben ki'ilon meg nem jelölt
költségeket.

Szetződő Felek megállapodnak, hogy:
a) a Vállalkozó nem Frzet, illetve számol e| a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, melyek a l(bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont szeĺinti feltételeknek
nem megfelelő táľsaság tekintetében meľülnek fel, és melyek a Yá|La|kozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséľe alkalmasak;

b) a Vállalkoző a szeľződés teljesítésének teljes ĺdőtatama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számáta megismethetővé teszi és a l(bt' 143. s (3) bekezdés szeĺinti ügyletekĺől
a Megtendelőt haladéktalanul értesíti.

3. AVállalkozótmegillető díiazáskiegyenlítésének szabáiyaiz

3.1. Ä Felek á|t^| 
^|á1Ít 

és a műszaki ellenőĺ által ellenjegyzett teliesítésigazolási jegyzőkőnyv a
szám]ázás feltétele és a|apja. A teljesítés igazo|ása oly módon torténik, hogy a Felek
teljesítés-igazo|ő jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ĺögzítik a jelen szerződésben
foglaltakhoz képest aYál]alkozó teljesítését (műszaki teliesítést), ahozzá tartoző pénzĺťrgyi
ütemet és a szeĺződéstől _ ideétve az annak mellékleteiben foglaltakat is _ való esetleges
eltéľést. A számlla kifzetésének feltétele a műszaki ellenőĺ teliesítésigazo|ása, valamint a
szükséges és előírt minőségtanúsítványok és mribizonylatok bemutatása és kiértékelése.

3.2. Á teljesítésigazo|ás |<lál]itását követően a Yá|La|kozó jogosult és köteles a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szánLát benyujtani'

3.3' A Megrendelő nevéĺe kiállított szánůát a Megrendelő műszaki ellenőľének kell átadni, aki
azt műszakj]ag és számszal<l7ag felülvizsgálja, illetve kollaudália és kiegyenlítés céljából _ a
teljesítésigazo|ás egy pé|dányával együtt _ a Megľendelő felé továbbítja.
A számla címzése a ZalaegeÍszeg Megyei Jogú Város onkormányzata 8900
Zalaegetszeg, Kossuth L. u. t7-19.

3.4. Az előzetesen közölt fotmai vagy taĺtalmi követelményeknek, v^gy 
^ 

jogszabá|yí
előfuásoknak meg nem felelő szám|át_ a kifogás megielölésével _ a Megtendelő jogosult a
Yá|La|kozőnak javitásta visszaküldeni. Ebben az esetben az átutďrási határidőt a javított
szĹmLa Megtendelő á|ta|:' kézhezvételétő| kell számítani és az így számitott határidőig a

Iru
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Megľendelővel szemben a késedelmes Frzetés jogkövetkezményei nem alkalmazhatők. A
Megtendelő áItall pénzigyi teljesítés nap1a az a nap, amikor a Megtende|ő számlavezető
bankja a Megĺendelő bankszámlá1át megterheľ. A Yá|la|koző kiielenti, hogy a 201,6' évi
IX. törvény szeĺinti behajtási kciltségátalányĺól kife|ezetten lemond'

A létesítményre vonatkozó átadás-áwéte|i el1fuás |ezátása mindaddig nem
kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás á!11 fenn, v^gy a szükséges
dokumentáció a Megrendelő tészére maradéktalanul átadásán nem került.

A Megrendelő 1 daľab végszámla |<lál]ltására ad lehetőséget a késztiltségi szint 100%-
ának elérésekoĺ.

3.5.

3.6.

Ä vésszárnla l<táJ']itásának feltétele a sikeres műszaki átadás-áÚételi eliárás lefolvtatása és a
műszaki ellenőĺ által ellenőzött és jőváhagyott dokumentumok Megĺendelő részére
töténő átadása.

3.7.

Megendelő a Y áůLa|kozőnak előleget nem biztosít.

A Vállalkoző a számlráját a létesítmény műszaki át^dáLs-áBrétell e|járásáĺak |ezárását
követően kiállításta keľiilő, műszaki ellenőľ által ellenjegyzett teljesítésigazolás bfutokában
jogosult és köteles benyújtani.

A teljesítés Ęazolására a I(bt. 135' s 0-@ bekezdésének a tendelkezései azkányadőak.
Az ellenszoĘltatás a Yá|]a|koző á|tah teljesítést, és a Megtendelő á|ta| ennek
elismeréseként kiállított teliesítésigazolás kézhezvéte|ét követően kiállított szárn|a
ellenében átutalással' foĺintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. s (3) bekezdése szeĺint, a
Ptk. 6:130. $ (3) bekezdése szednti határidőben.

Hatáľidők

Ä teljesítés határideje:

Kezdete: A Szenődő Felek által a|álrt szerződés _ tekintettel aĺľa, hogy a Megtendelő a
Kbt. 53. $ (ó) bekezdésérc tekintettel feltételesen indította meg a tfugyĺ szetződés
előzményét képező kozbeszetzési eljárást _ a tárnogatás rendelkezésre bocsátásának
napiátől számított 5. napon |ép hatá|yba'
A munkatefület átadás-áwételéte a szetződés hatá|ýa\épésétől számitott 5 munkanapon
belül keriil sor.

Befeiezésez A szetződés teljesítésének véghatárideje a munkateĺület átadását követő 30.
nap.

A Megtendelő elfogadja a Vállalkoző véghatátidő előtti teljesítését.

A Megtendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti hatáĺidő
betaĺtása közérdek, ahhoz a Megrendelőnek is kiemelt étdeke fűződlk, ezétt aYálla|koző
köteles a munkát úgy megszewezni,hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, továbbá' az
egyéb munkálatok at Íolytatő Vállalkozókkal az összehangolt munkavégzést.

A Felek a jelen szetződés teljesítése éľdekében fokozott együttműködési kötelezettséget
vállalnak.

3.8.

4.

4.1.

lrt

4.2.

4.3.

4.4.
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4'5. A Vállalkozó kciteles a Megrende|őt az ok feltüntetésével és a várható késedelem
megjelölésével minden olyan köľi.ilményľől haladéktalanul étesíteni, amely a váLlalkozás
eĺedményességét, v^By kellő időre valő e|végzését veszélyezteti (a továbbiakban:
,,AkadályközlrőLevél"). A haladéktalan értesítés elmulasztásából etedő káréĺt aYálLalkoző
a felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértéséĺe
előnyök szetzése cé|jábő|, kotelezettsége, felelóssége kimentése éĺdekében.

5. A Feleket egyat^ntmegillető jogok és teľhelő kiitelezettségek

5.1. Felekkiitelezettségei
- Á Felek a szetződés teljesítése soĺán egyůttműködni kötelesek. Ennek keľetében a

Felek kötelesek egymást írásban étesíteni mindazon körĹilményekĺ,ől, amelyek a
szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést éľintik'

- A szetződés tattalmát érntő kérdésekben a kapcso|attartás módia a szetződő Fe|ek
nevében a képviselőjtik által a|áítLevéIvagy okiĺat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás
módja: az építési napló, melynek vezetéSe a 191/2009. (IX. 15') I{otmányĺendelet
alapjáĺ töténik.

- A szetződő Felek kötelezettséget vállalnak aĺľa, hogy a jelen szerződés teliesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukĺa jutott minden
infoľmációt biza|masan, üzleti titokként kezeLĺrek.

5.2 Megĺendelői iogok és kötelezettségek
A Megľendelő, illetve az áLta|a kijelölt szetvezet vagy személy mindenféle koĺlátozás
nélkül, bátmikor jogosult a YáL]alkozó, illetve annak al.válrlďrkozői tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szetződésszeľű teljesítést ellenőrizni, a Yäl]a|kozőtőI a
szeĺződés tfugyát képező munkákta vonatkozó felvilágosíľást kétni.
A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a Megľendelő az a|ábbiakban tögzített döntési
jogosítványokat kifejezetten fennta týa magának:

o ár|<thatást ielentő kérdések;
o szám|a kiFrzetése;
o minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő egyes _ szeľződésben tőgzített _

kéĺdések;
o jótállási és szavatossági ůgyek;
o műszaki átadás áwéte|, utó-felülvizsgálat;
o szenődést biztosító mellékkotelezettségekből eĺedő igények érvényesítése.

A Megrendelő belátása szerint az áItala szükségesnek ítélt, a műszaki ellenőt, illeťve a
Yálla|koző áIta| szewezett, a beruhäzással kapcsolatos tátgya|ásokon jogosult részt
venni.

A Yál]a|kozó tevékenységéhez sztikséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket

^z 
írásbeli megkeresés kézhezvéte|étő| számított 5 munkanapon belĹil ításban

Qevélben, építési naplóban, vagy e-mail-en) megadja.

Amennyiben a Vállalkoző _ az ugy jellege vagy más köľiilĺnény miatt _ SoÍon kíviili
állásfoglalást (döntést) kér, akkoĺ a Megtendelő mindent megtesz annak érdekében,
hogy azt sofon kívůl megadja.

Ä Megtendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásárő|, vagy
egyes kérdéseiĺől bármikor írásos tájékoztatást kéĺni, a keletkezett iľatokba
betekinteni, azoktő| másolatot kéľni'
A Megĺendelő köteles aYállalrkozót folyamatosan és kellő iđőben tájékoztatnĺminden
lényeges v áItozá,srő|, döntésĺől.
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A Megtendelő ielen szeľződésben kifejezetten nem nevesített kéľdésekben a Ptk'
általános szabáIyai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezze| a Vállalkozó jelen
s z etz ő dés s z eľin ti f eladate|liĺtás á t nem ve s z élyez te theti.
A Vállalkozó csak a Megĺendelő, illetve a műszaki ellenőĺ erľe felhatalmazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást. Ha a Megľendelő v^gy 

^ 
műszaki ellenőr

célszeľűtlen, szakszerűden vagy jogszabá|yellenes utasítást ad, a YálLa|kozó köteles a
Megrendelőt etre fuásban figyelmeztetni' A Megĺendelői utasítás fenntaľtása esetén a
Yál]alkoző a Megtendelő utasítása szeĺint köteles e|járnl, de mentesül az utasításból
etedő károk megtéľítése alól.
A Vállalkoző ndomásul veszi, hogy a Megľendelő írásban megbízhat)a a m(lszal<l
ellenőĺt az e|őző bekezdésekben felsoľolt egyes intézkedések Megrendelő nevében
történő megtételével.

A Vállalkozó ktitelezetts égei
A Yá|]alkoző kciteles biztosítani a jelen szeĺződésben meghatátozott munkák
megvalósítása soľán az o|yan képzett és tapasztalt vezetőket, iĺánftókat, továbbá
szakképzett munkaetőt, amely a szetződés szeĺinti és időben toténő teljesítése
étdekében szi.ikséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák
megvalósításához szükséges átut, anyagot, szetkezetet, vállalkozői eszközt és minden
egyéb doĘot,legyen az ideiglenes vagy ál]andő i"ll.g".
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák
kij avítása folyamárr biztosítani a munkateri.ilet őrzését.
Ä Yál]a|koző a munkanemekĺe vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő
legmagasabb minősógű szinthez tartoző teljesítést vállal.
A szerződésben foglaltaktól eltéľő műszaki megoldást aYá|]alkozó csak a Megĺendelő
előzetes fuásbeli hozzá)árulásával alkalm azhat.
A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodő feladatainak részletes felsorolását jelen
szerződés ĺészleteiben nem tattalmazza. Ezéft a Yálla|kozónak valamennyi a jelen
szeződéses feladat teljes körű, hatáidőrc tőténő megvalósításához szi.ikséges azon
munkákat is el kell végeztie a Megľendelő utasításainak megfelelően, amelyek a
műszaki előírásokban, a szabványokban, az üzemeltetői utasításokban, v^gy
jogszabá|yokban kerůltek tógzítésre, szabályozásta, így 

^ 
megvalósítás szakszeľű

végľehajtásához indokoltak és szükségesek. Á Vállalkoző a ml:nkálatokat megszervezi,
eJvégzi és befejezi, valamint műszaki át^d^s-átvételi eljárás sotán a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja. A Vállalkoző a megvalósításhoz, befejezéshez v^gy 

^ 
hibák

orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt,
berendezést, átut, szál]itast, szo|gáLtatást, munkaeszkilzt és egyéb eszkőzt, eľőfoľľást
biztosít.
A Vállalkozó a ielen megállapodás teljesítéséből fakadóanbetartja és alkalmazottaival,
közreműködőivel, a|vá'l]a|kozőival, illetőleg ezek közremriködőivel is betartatja a
jogszabá|yok és más szabá|yok kötelezően a||,aLmazandó rendelkezéseit, ideétwe az
érvényes tűzvédelmi, kömyezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabáIyozásokat,
ktiłönös tekintettel a munkavédelemĺőI sző|ő 7993. évi XCIII. törvény, az épitési
munkahelyeken és az építési folyamatok soĺán megvalósítandó minimáIis
munkavédelmi követelményekĺől szőIő 4/2002' (II. 20.) SzCsM-EüM együttes
rendelet, az Emelőgép Biztonsági SzabáIyzatkladásfuőL szőlő 47 /1999. 0/III. 4') GM
tendelet, a Yizij'gyi Biztoĺság Szabá|yzat lĺadásárő| szőIő 24/2007. (vII' 3.) I(vVM
rendelet, az építésĺ és bontási hulladék kezelésének tészletes szabá|yaltől sző|ő
45/2004. (WI. 26.) BM-KvVM együttes ĺendelet, Lz építőipai kivitelezési
tevékenységrő| sző|ő 191/2009' (Ix. 15.) I{orm. tendelet, az épitett komyezet

s.3
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alal<ltásárő| és védelméĺől sző|ő 1997. évi Lx-wIII. törvény (továbbiakban Ew.)
e|őtásait.
A Vállalkozó koteles a Megĺendelőt, illewe a műszaki ellenőĺt a tevékenységérő| és az
ngy őilásáńl jelen szetződés szeľint, továbbá Megĺendelő kivánságára' szükség esetén
e nélkĹil is tájékoztad, igy különösen, ha a felmeľült új köńlmények a megrendelői
utasítások rnódosítását teszik indokolttá.
A Vállalkoző az á|ta|a e|végzendő munkálatok bármely tészéte vonatkozó minden
szükséges engedélyt, jogosíwányt v^gy jőváhagyást ésszerű időn belül megszetez,
figyelembe véve a munkálatok befeiezéséhez szĹikséges időt.
A Vállalkozó telies egészében felle| az áItalra e|végzett munkálatokért, az épitési
módszeĺek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen ľendellenességre köteles a
Megtendelő képviselőj ének figyelmét felhívni.
Ä Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője áitall biztositani minden szi.ikséges
felügyeletet és iĺányitást a szerződéses munka végzése során, valamint azt
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megtendelő sztikségesnek tatja a Yálla|koző
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
A Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, a|ka|mazotť1át, a|vá1fa|kozőját, vele
szeződéses kapcsolatban lévó bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és
másik, a Megľendelő á|tal jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrende|ő azt
Íe|adatai e|Látásän nem tartja megfelelőnek, és etről aYál]a|kozőt, a kifogás indokait is
megnevezve, írásban étesíti.
A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban ielezni akát kózvetleni'il, akát' a műszaki
ellenőľ utjáĺ a Megtendelőnek bármely tényt, vagy koĺiilményt, amely a beruházás
véghatáĺidejének csúszását, a megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb
szerződésszegést eľedményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szerződéste, illetve
az e|várt minőségre' .łĺz értesítésnek ki kell téĺnie 

^z 
előidéző okokľa, azok

megszüntetésének mődjáĺz' a kedvezőtlen hatások várhatő méĺtékére, mérséklésének
Yál]akoző által javasoltmődjára és a kármege|őzésí és káĺenyhítési javaslatra.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megĺendelő, illetőleg képviselője számáru, hogy
bátmely időpontban 

^z 
ellenőĺzési jogáĺt gyakorolhassa, hogy a Megľendelő

megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, tetmékek,
szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatősági ellenőtzéseket
lehetővé tenni, illetve intézkedni az ĺánt, hogy a vizsgálatokon és ellenőzéseken,
amelyek aYállakoző felelősségi köľébe tattoznak, a hatóságok ĺészt vehessenek'
A Vállalkozónak a fe|adataít oly módon kell el7átĺia, hogy a beruházás
megvalósításával összefüggő minden dokumentumot _ ideétwe az átadási

60

(szeľkeszthető és Pdf formátumban) is átadni' Ezt a kovetelményt a Vállalkozőnak
érvényesítenie kell az al.vál'lalkozői, kózteműködői iĺányában is.
AzÉw.39-39/ 

^. 
$-aiban foglaltak betartása teljes méĺtékben Vállalkozó felelőssége.

A Megtendelő ilyen táný igénye, illetve utasítása a|apjánYál]a|koző - a Megľendelő
tájékoztatási tevékenységének biztosítása céljából _ köteles minden segítséget megadni
a Megtendelő á|tal a projekt kommunikációs feladatainak et]átásáva| megbízott
személynek. Ez jelenti a pĺojekttel kapcsolatos, közéĺdeklődésĺe számot tattó
infoĺmációk átadását, tájékoztatásban tészt vevő szakember biztosítását, valamint a

munkateriilet biztosításőt a tájékoztatő eszközök elhelyezése vagy saitóesemények
rendezése céľ,ýbő|.
A Yői]alkoző köteles olyan szakembeft biztosítani, alĺd a Megrendelő vagy 

^Megendelő által Ęelölt személy szakmai segítségével ĺészt vesz 
^ 

tájékoztatási
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munkában: sdt megválaszolni a sajtó v^gy 
^ 

lakosság által feltett kétdéseket, szükség
esetén nyilatkozik a munkák aktuális kétdéseiĺől.
Ä munkatedileten megĺendezett nyilvános ľendezvények esetén _ amennyiben azok z
kivitelezést akadőiyozzáłk a teljesítési határjdő ^z akadá|yoztatás idejével
meghosszabbodik, de ezze| kapcsolatosan Vállalkoző nem léphet fel költségigénnyel
(pl. akadályoztatás címén). Az akadályoztatást az építésí naplóban kötelesek a Felek
ľögzíteni.

A Vállalkozó a munkaterület átadása előtt a Megĺendelővel koteles egyeztetni és annak
a|apjőn ľészletes műszaki és pénzügyi iitemtervet készíteni és benyúitani. Áz
ütemterv átadása a munkatedi.let átadás feltétele. Yálla|koző az ütemtervben
megadottak szeĺint kell végezze a munkát. Ha bátmely utóbb felmerĹilő okból az
egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván téni, a Megĺendelő kívánsága szerint
kciteles azt átdo|gozni és a Megĺendelővel jőváhagyatn:'. Ä megĺendelői jóváhagyás
nem éľinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges megľendelői kötbéľigenyt.
A Vállalkoző Íe|adata, hogy a kivitelezés soĺán ezen ůtemterveket folyamatosan
aktualtzái1a előĺe meghatÁt'ozott időközönként' vagy a műszalid ellenőr utasításának
megfelelően.

Munkatetület

A munkateĺület átadás-átvételi e|játásfua a szerződés hatályba lépésének dátumától
számított 5 munkanapon belül keńil sor. A Vállalkozó köteles a Íe|Ąánlott tész-
munkatedilet átvételéte is.

A Megĺende|ő |<lzárőlag a kivitelezési munkák által édntett tetületet biztosítja, minden
egyéb iddenes melléklétesítményi, felvonulási és tátolási teľůletől a Yál]a|kozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén
elbontani és elszállítani.

Á munkateÍu|et át^đását követően a Vállalkozó köteles biztosítani a munkaterületen
történő folyamatos és tervszeĺű munkavégzést'

A Vállalkoző feladata saját munkatertiletének felelős őtzése, a munkáiához szükséges
szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint
vát7a]kozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. A rongálásokból, 

^munkateľüIet nem megfelelő őruésébőI etedő, v^gy 
^Í'ta 

visszavezethető hibák kJjavitása a
Yátlalkoző feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Yőůla\kozői fe|adat a
kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszeľkezet telepítése, helyszínen tattása,
mozgatás^ és a kivitelezésbefejezésekoĺ a munkateľi.iletől történő e|távo|ltása.

Az építési helyen ta|á|hatő minden mozgő és stacionet beľendezésére és felszeĺelésért,
valamint a Megrendelő áIta| esetlegesen tendelkezésĺe bocsátott anyagokért 

^megsemmisülésre, a károsodásf^ v^gy a lopásra vonatkozó minden felelősséggel a
Yá|la|koző tartozik, hacsak a kátt nem bizonyítottan és |ĺzátő|ag vis maiot esemény
okozta a YáLlalkozó mindennemű ráhatása nélktił. Lopásért, a Yá|la|koző alka\mazottaí
vagy idegen személy á|tah szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás miatti
éľtékcsökkenés ért minden es etben a Y áLla|kozó felel.

A Vállalkozó a Megrendeló által adott anyagga|, vagy utasításai szeĺint sem végezheti el a
munkát, ha ez jogszabáLyi, hatósági tendelkezés megséľtéséhez, v^gy 

^z élet- és
vagyonbiztonság v eszéIy eztetéséhez vezetne.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

cĺm: ĺ061 Budapest, Andrássy Út 17. ll' em' 9. I teleíon: +36_1_79610-00 | fax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu



%p""!.-oJ[at

6.7 A Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemľől sző|ő 7993. évi XCIII. tcirvény, a
munkavédelmi törvény egyes tendelkezéseinek végtehajtásfuőI sző|ő 5/1993. (xII. 2ó')
MüM tendelet, valamint az országos Tűzvédelmi Szabályz^tÍő| szólő 54/2014' 6II. 5.)
BM rendelet tendelkezéseit koteles betartani.

ó.8 A Vállalkoző biztositani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége sotán
keletkező zaj-,|ég-,talaj és e|Ío|yő-viz szennyezés ne haladja meg a jogszabá|yokban előíľt
hatátéĺtékeket. Szükség esetén a YálLalkozó köteles megszerezni a hétvégi és éjszakai
munkavégzésekhez a hatályos jogszabá|yokban foglalthatárétékek alóli felmentést, annak
költségeit a Y ál]akoző köteles vállalĺri.

6.9 A Vállalkozó köteles a munkateriiletet tiszta és biztonságos állapotban tattali, a
keletkezett hulladékot a vonatkoző jogszabá|yok szeľint osztá|yozlĺ. szelektíven kezelni,
és e|szál]itőłsáről a munka végzése soľán folyamatosan gondoskodni. Amennyiben ezen
kötelezettségét felszóIítás ellenéte sem teljesíti, azt a Megtendelő a Yálla|kozó költségéte
elvégezteđ'

6.10 A Vállalkozó - a megfelelő engedély(ek), illetve hozzájärv|ás(ok) bittokában _ köteles a
keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VII. 26.) BM-I(vVM
együttes tendelet előírásainak megfelelően összegyrijtetni és elszállítani. Á Vállalkozónak a
keletkez,ő hulladékot _ a megfelelő hatósági engedéllyel ĺendelkező - hulladékkezelő
telephelyéĺe be kell szál]itania. Ä Vállalkozó indokolt esetben iogosult effe a célĺa más
szeÍvezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen fuásban
bejelenteni a Megrendelőnek. Á beszál]itáséĺt, elhelyezésért, feldo|gozásért, zuzásétt stb.
fels z ámított díjak a Y á|]a|koz őt teĺhelik.

7. Minőség, minőségbiztosítás

7.1 Ä Vállalkoző a műszaki előírásokban, illewe ahol a vonatkoző szabványok előfuásai a
mértékadóak, az azokban meghatátozott legmagasabb min,őségi szinthez taftoző teljesítést
vál]al.

62

7.2 Á Yálla|koző á|tal az építési célra Íelhaszná|t anyagoknak, építő és szetelőipaĺi
termékeknek, szeĺkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniĺik az
érvényes és hatályos magy^t' szabványoknak, ágazai szabványoknak, műszaki
iĺányelveknek, műsz aki előírásoknak, gy áttői műszaki feltételeknek.

A Yállalkoző munkavégzése során az aján|atäban @eärazott költségvetési kiírás)
feltiintetett anyagféleségeket köteles alka|mazni. A Vállalkoző a beépített anyagok,
szeĺelvények, stb. megfelelőségét az éwényes jogszabáĘ és műszaki előfuások szeľint
vőIlallja, és azt minőségtanúsítvánnyal Ęazolja, és vá|llalrja az a|álbbi feltételeket:

Ä felhaszná|andő építő- és szeĺelőiparí aĺyagokta, termékekre, szetkezetekĺe vonatkozó
minőségtanúsító okiĺatokat (épitőípaĺi műszaki engedély, alkalmazási engedély,
megfelelőség Ęazolás, teljesítmény-nyllatkozat, stb.) szálJttás, beépítés előtt másolatban
jőváhagyásta átadja a m(lszakj ellenőmek.
Á minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgá|atok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében aYállalkozőt terhelik. A Megrendelőnek joga van
ezeken felül is ekendelĺri vizsgálatokat.
A, vŁsgőlatok végtehajtása éľdekében a Yźĺt]a|koző lehetővé teszi a Megtendelő v^gy egy
általa meghztalmazott személy vagy intézmény képvise|ője számáta,hogy bármely ésszeni

7.3
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időpontban megtekinthesse az építés helyszínét' Ehhez a Yá|la|kozó köteles minden
ésszerű segítséget és eszközt megadni.
Amennyiben avizsgá|at elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanűja miatt van
szükség, és ez a vizsgálat soľán beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit a
Vállalkozó köteles Fĺzetni.

A Megtendelő a Yálrlalkoző egyidejű éĺtesítése mellett áttuházhatja az anyagok,
sz etkezetek, betendezés ek viz sgála tának jo gát más független s zervez etÍe.

A' Yál]akozó köteles a vbsgá|athoz szĹikséges köĺülményeket biztosítani, és az eVárhatő
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megľendelő a kéĺdéses tetmék,
sz erkez et átv éte|ét megta gad h a tj a.

7.4 Szetződő Felek megállapodnak, hogy az egyes munkaĺészek e|takatása csak a műszaki
ellenőĺ engedélyével töĺténhet ' Az e|takatásľa keľiilő munkarészekĺől a tervezett eltakatást
mege|őző hátom nappal Yá\lalkoző írásban énesíti Megrendelőt, megjelölve az e\takatás
idópontját. A megĺendelői e|Ienőnés elmulasztása a Vállalkozőt a neki felĺóható
szetződésszegés j ogkövetkezményei alól nem mentesíti.

7.5 A Yál]a|koző a szetződés teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz 
^z 

építési
teĺmékek megfelelőségétő| az Ew. 41. $-a, valamint az építési tetmék építménybe töténő
beteĺwezésének és beépítésének, ennek soÍán a teljesítmény igazo|ásának tészletes
szabályatő| sző|ő 275/2013. 0/II. 1ó.) Kotm. ĺendelet szeľint.

7.6 A Vállalkozó kötelezettséget vál'lal ana, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli,
és ézt alválla|lkozőitól, beszállítóitól is megköveteli' A veltik kötendő szerződésekben
hasönló éľtelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megÍendelői bizalom
eĺősítésére és a nem megfelelés kockázatanak csokkentéséĺe törekszik.

7.7 A Yáilalkoző a munkavégzés soĺán koteles a meglévő építmények, butkolatok
á|lagmegovásáĺól gondoskodni. A tongálásokból eľedő hibák kijavítása a Yál]a|koző
Í'e|adata, amelyeket tédtésmentesen köteles végľehai tani.

7.8 A megfelelőség tanűsitásával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek
beszetzésének költségei telj es egés z ében a Y á|]a|kozót terhelik.

7.9 Ha bátmely _ a jelen szeľződésben v^gy szabványban, műszaki leírásban nem előítt, de a
Megľendelő által elĺendelt _ vizsgálat eredménye azt mutatia, hogy az anyagok, teĺmékek
v^gy az elvégzett munka nem felel meg 

^z 
előfuásoknak, akkot a vizsgá|atok költségét a

Yál]a|koző viseli, ellenkező esetben a Megľendelő a Vállalkozó ezze| Íelmeľült igazolt
koltségeit megtéríti.

7.10 Vita esetén aYállalkozó köteles az e\takatt munkarészt feltáĺni. Á feltáľás és helyľeállítás
költségét az a fél. viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

7.11 Ámennyiben a kivitelezés sotán, illetve a jőtálLás időszakáŕ,an olyan hiányosságok deľülĺnek
ki, amelyek szakszetűtlen munkavégzéste, vagy csökkent éttékű anyagokra vezethetók
vissza, akkot ezeket YáiLa|koző fe|szőLltásta, azolunal, térítésmentesen és egészében
köteles megszüntetni.

7.12 A MegrendeLő a jeleĺ szetződésben meghatátozott báľmely munka befejezése előtt
báľmikor jelezheti a hiányosságokat aYálla|kozónak. A Yźłl]alkoző köteles saját költségén
mindazokat a munkarészeket kijavítani' melyek a jelen szetződéstől eltémek és a
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Yá|]a|koző éľdekköľében felmetůlt báĺmely hibáta vezethetők vissza. Ha a Yá|la|koző
késlekedik ezen hibáknak a |<ljavitásával vagy a háuďrévő munkák befejezésével, a
Megtendelő jogosult a szetződést azonnah hatá|lya| felmondani, jogosult továbbá a
Yá|Ia|koző költségén azok elvégzéséte, kötbét érvényesítéséĺe, és a szetződésszegés egyéb
a jelen szerződésben v^By jogszabá|yban meghatáĺozott jogkövetkezményeinek
a|kaLmazásán.

7.73 Á Vállalkoző a szetződéskötéskor előte nem |áthatő okból felmeńlt és az éľdekkörén
kívtił eső okból keletkezett hiba kijavításáta is köteles, az ebből eredő többletköltségeit
(módosítási) igényként jogosult bejelenteni a Megrendelőnek, megjelölve az esetleges
határidő módosításľa vonatkozó igényét is.

8. Alvállalkozók, munkavállatók

A Vállalkozó jogosult a|vállalkozőt bevonni a kivitelezésbe az aján|atában szereplő
Kbt. ó6. $ (6) bekezdése szednti nyilatkozatban foglaltak szerint, tekintettel zzonban a
Kbt. 138. s (2)-(3) bekezdésében foglaltakĺa. A Vállalkoző a jogosan igénybe vett
aká|]a|kozőért úgy felel, mintha a munkát Ínaiga végezte volna; aVá|\alkoző
jogosulatlan igenybevétele esetén pedig felelős minden o|yan kfuétt is, amely anélkĹil
nem következett vol'la be. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszewezni, hogy a
munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavatják, illetve 

^batáĺdőte való teljesítést ne veszé|yeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat
maĺadéktalanul betattsák. Az alvállalkozók |<lzárő|ag a Yá|7alkozőva| átlnak
jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve |<lzárőlag vele szemben
érvényesíthetik követeléseiket.
A Megrendelő vagy a nevében ehiárő személy (szewezet) a szetződés teljesítésének
ellenőrzése sotán az építési napló adatai a|apjän el7enőrzi, hogy a teljesítésben csak a
Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aMálla|koző vesz ĺészt, és
az alvál'lal'kozőite|jesítés atáĺya nem haladja meg a Kbt. 138' $ (1) és (5) bekezdésében
meghatát ozo tt méttéke t'

A Vállalkoző avál7aLt Íe|adat teljesítése soĺán csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszeĺződéssel rendelkezó munkavállalókat foglalkoztathat. A Yálla|koző
kiielenđ, hogy rendelkezik a dolgozóinak személyľe szóló balesetbiztosítással, mely
olyan munkaheĘ baleset- és rokkantságbiztosítás, amely bátmely doLgozőjának
bármely követését _ beleéĺtve a TB viszontkövetelését is Íedezi' Előzőek
éĺtelmében a Megrendelő felé aYá|La|koző semmilyen követelést nem támaszthat.

Felelősségbiztosítás

Á Yállakoző felelősséggel taftozik a szetződésben vál]a\t munkáéĺt a munka
megkezdésétől a teljesítés napjáig.

A Vállalkozó köteles a Megtendelót minden olyan veszteségge|, ká:.ľal, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy haľmadik személynek a
YáiLa|koző vagy a|válla|kozőja magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott
szeméĘ séĺülések és dologi károk, valamint az ezel<re visszavezethető vagyoni károk
következtében jelentkeznek. Vállakoző felelőssége e köľben meghaladhatja a vállalkozői
díj összegét.

A Vállalkozől<lfejezetten jelen szerződés a|apjáĺ ellátott tevékenységével összefüggésben
a kivitelezés teljes időtartama alatt összkockázatű kombinált építési és szerelési (dologr- és
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felelősség), minimum 500.000 Ft/kátesemény kátértékű és min. 5.000.000,_ Ft/év
ménékű felelősség-biztosítással ľendelkezik.

A felelósségbiztosításnak ki kell terjednie:
a szenődésszegésből eĺedő és a szetződésen kívül okozott kátokĺá,
hatmadik személyek személyi sérüléseiĺe és táľgyĺong á|ási kátaka.

A Vállalkoző a bjztosítási kötvényt legkésőbb a ielen szetződés hatátyba lépésének
flapián a Megrendelő tendelkezéséte bocsátia, me|y dokumentum a szetződés
mellékletét képezi.

9.4 Amennyiben a Vállalkoző nem tesz eleget a biztosítási kotvényekben előírt feltételeknek,
és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem írzet kártéĺítést, akkot a Vállalkozónak
kell teljes körűen helyt állĺria.

10. Építési napló

10.1 Ä Vállalkozó a munkatertilet át^dźLs-őLt\rételétól kezdve építési naplót koteles folyamatosan
vezetni, a 1,91,/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: I(orm. tend.) szeľint.

70.2 A szetződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalm^zott személyek nevét kötelesek a
naplóban feltüntetni. Äz építési naplóban megálLapítások, megiegyzések, kifogások, stb.
bejegyzésére kizfuő|ag a megnevezett személyek jogosultak.

10.3 Á Vállalkoző a saját elektronikus építési naplőjának a vezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezetőjét Az e:.ľe irányuló megállapodást mindkét fél elfogadäsával aYőů]a\koző
kivitelezó elektĺonikus építési naplőjában kell rögzíteni'

1'0.4 Äz építési naplóra vonatkozó előíľások megséĺtése sulyos szeruődésszegésnek minősül, és
a Megtendelő azonĺa|inhata||ya| felmondhatia a szetződést, ha kotábban mát egy ízben a
YáůJalkozőt ez ügyben a Megtendelő, vagy a műszaki ellenőľ képviselőie megfelelő
telj esítésre szólította fel.

tĹ. Teliesítés

l1.1 A Vállalkoző je|en szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal,
hiba- és hiánymentesen, hatáĺidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen 

^szetződésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkoző bíztosiga, hogy a megvalósuló
létesítmény minősége mind a Íelhaszná|tanyagok, mind a létesítmény szetkezete és kivitel
szempontjából az érvényes magyzLt szabványoknak és előfuásoknak, üzemeltetői
követelményeknek megfelel, és a szetződéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.

11.2 A Vállalkoző vál7a\a, hogy a je|en szetződésben foglalt valamennyi munkát a megjelölt
határidőkig a mindenkor hatályos építésügyi, ďlztendészeti, balesetvédelmi, egeszségiigyi
és egyéb vonatkozó előírások és az álta|ánosan elfogadotthazaiszakmaielvátások szeĺint,
a tendeltetésszerű és biztonságos használat kovetelményeinek megfelelően, teljes köĺűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a m^ąy^Í szabványok szeĺinti
minőségben és anyagok felhasználásáva|, a teljesítési határidőrc hiba- és hiánymentesen
elkészíđ'
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t2. Átadás-áwételi eliáÍás

12.1' A műszaki átadás-áwételi eljárás csak akkor zárhatő le, ha a Yálla|kozó a megvalósulási
dokumentációt is magában foglaló, műszaki ellenőr őLlrtal' iőváh^gyott éS ellenjegyzett,
hiányta|an, teljes köni átadá'si dokumentációt a Megĺendelő ĺészére 2 példány
nyomtatott és 1példány elekttonikus formábaĺ átadta.

12.2 Az átadási dokumentációnak tartaLmazlia kell:

a megvalósulási tervet, az^z létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának kivitelező
és műszaki ellenőr által ellenjegyzett tn(tszaki terveit, valamint az a|ábbí iĺatanyagokat
magy^r nyelven:
az átadott iĺ'atanyagok tartalomjegyzékét;

az űton beépített ĺétegek teherbítási |egyzőkönyvét;
a geodéziai beméľési dokumentációt;
felelős műszaki vezetőí nyt|atkozatát arrő|, hogy a megvalósult állapot az előírt
technológiáva|, anyagokkal és minőségben valósult meg;
karbantafiási, kezelési utasításokat, üzemeltetési,hasznáIati előíľásokat;
a közreműködő alvállalkozók hstáját a lényeges adatokkal;
minőségtanúsítási, mérési, megfelelőség igazollási jegyzőkönyveket, teljesítmény
nyilatkozatokat;
a keletkezett hulladékok átadásáńl szóló, az áwételte jogosult által kiállított igazolást;
a beépített anyagok mennyiségé nek igazolásáta szá|]ltőlevél másolatokat,
digsta|tzáIt foĺmá tumú dokumentáció t.

12.3 A Vállalkozó a munkák beÍejezésének időpontjáról írásos készre ielentést küld a

Megrendelő ĺészére. A Megtendelő a készĺe jelentés műszaki ellenőĺi jőváhagyása esetén,
a készrc jelentés kézhezvételétőI számitott 15 naPon beltili, Yá|]a|kozőval egyeztetett
időpontta kitrizi a műszaki źLt^dás-átvételi eljáľást, és meghívja az illetékes szervezeteket.

12.4 Az e|jáńs során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szetződés és annak
mellékleteiben meghatáÍozott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak, és a hatósági
előításoknak, valamint ^z esetlegesen menetközben e]ĺendelt megĺendelői
módosítás oknak megfelelően Lĺány - és hib amente s en elkésziilt.

12.5 Á Vállalkoző a műszaki átadás-áwételi eliárás sotán átadja az építési műszaki ellenőrnek a

szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet taftaLrnaző költségvetési összesítőt'

12.6 A műszaki ellenőľ a Yál]a|kozó teljesítésének ellenőtzését követően, a Yőů]alkoző áltaI
átadott költségvetési iisszesítő a|apián teliesítésigazolást á|Lĺt ki a teljesített
kivitelezési munkák meghatárczásárő|, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység
méttékéről, mennyiségéről, minóségétő|, a teljesítés időpontjáľól, és iavaslatot tesz a
kivitelező áItal száĺn\ázható összeg meghatározásán.

12.7 A Megĺende|ő a műszaki igazolás a|apján, a 191/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelet 16. s (3)

o) pontjában meghatáľozott hatáÍidőben, az^z 
^ 

műszaki átad^s-átvételi eljátás lezátását
követő 15 munkanapon belül áilltja |<ĺ a Yál]akoző tészéte a végszámlázás a|apjául
sz o|gá|ő teli e s íté s ig az olást.

t3. Szerződésszegés

l3.7 A Vállalkoző az azonnahhatőůý felmondást mega|apoző cselekményeken, mulasztásokon

luu
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kivůl szetződésszegést követ el akkoľ is, ha
késedelmesen teljesít (a késedelem a teljesítési véghatáridő tekintetében megvalósul, s a
késedelem a Yá|]a|kozó nem megfelelő gondossággal folytatott e|járására' felĺóható
tevékenységérc vzgy mulasztásáta visszavezethető, és a kötbét mértéke elé:i. a nettó
uállalko7líi di Zĺo/o-ának megfelelő összeget.
hibásan teljesít, meft a létesítmény nem felel meg a teljesítéskot az e|őfuásokban és e
szeĺződésben meghatátozott tula'donságoknak és rendeltetési célnak,
a szetződés ellehetetleniił olyan okból, amelyért a Yőů]alkozó felelős vagy 

^z 
étdekkörébe

esik.

I3.2 Szeződésszegés esetén aYál]a|kozó az alábbi kötbétek megĺrzetésétválr|a|1a
Ámennyiben Yá|la|koző a szeľződéssel kapcsolatban bátmely kötelezettségét
határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelós'
késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi ktitbéľre jogosult azza|, hogy
Megľendelő a kötbéľt meghaladó kátát is éľvényesítheti'
A késedelmi kötbéĺ mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett
késedelmes nap után a nettó válllalrási fu 7 o/o-a. Megtendelő a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatban maximálisan 20 naptái nap kötbéĺrel terhelt késedelmet
tud elfogadni.
A késedelmi kötbét esedékessé váIik, ha a késedelem megszrinik v^gy a póthatáridő
lejtu.

Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát'vagy aYál]akoző a hibát az e|őlrt
hatándőre nem javiĄa ki, Megľendelő jogosult mindennemű káttalanitási
kötelezettség nélkül vá|asztá,sa szerint a szeruődéstő| egyoldalú ításbeli
nyl7atkozataval elállni v^gy aztazonnaihatáIya| felmondani, amely esetben Yá|ta|koző
a jelen szeződésben meghatátozott mértékű meghiúsulási kiitbéľ ftzetéséte köteles.
Ebben az esetben késedelmi kötbér vagy hibás teljesítési kötbét fe|számitására nincs
lehetőség.

Megendelő elállási és rendkívüli felmondási jogát a Yá|Lalkozőhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy ĺendkívüli felmondás a Vállalkozó kötbéĺ-
és kártéĺítés fizetésí kötelezettségét nem érinti.

Amennyiben a jelen szeĺződésben meghatátozott teljesítési hatátídő lejárta előtt
Megĺendelő ĺendkívůli felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a
szetződés, amelyért Yálla|koző felelős, úgy Yál]alkoző a jelen szeľződésben
tneghatátozott nettó válllď'kozôi dlj 20 o/o-áĺak megfelelő mértékű meghiúsulási
kiitbéľ Ftzetés ére köteles.
A meghiúsulási kötbéĺ esedékessé váIik a Megrende|ő e|á||ásának vagy ľendkívüli
felmondásának Vállalkozőva| töĺtént kcizlésekoĺ'

Felek megállapodnak, hogy a Megtendelő jogosult az esetlegesen felmetült késedetmi
vagy hibás teljesítési kötbér összegét a válla|kozői díj összegébe a Ptk. ó:49' $-ában
foglaltak szednt beszámítani.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kötbét összeg beszámitásáta a Megtendelő
különösen jogszabá|y ĺendelkezés e a|apján nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbét
felmerülése esetén a kötbét megfizetése az eÍfe töténő írásbeli felszólítás
kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes' Á kötbéĄények érvényesítése nem
zátjakla szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
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I(otbétfizetési kotelezettség esetén a Yál]alkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni
a Megtenđeló követelését'
Ámennyiben a Vállalkoző a kötbéľFrzetési kötelezettségének elismeľését iogszerűtlenül
megtagadja, a Megtendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből eredő kátokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

13.3 A Megrendelő jogosult azonna|i hatá|7ya| felmondani a szetződést, ha a YáL]akoző
felelősségbiztositás^ a szenődés batá|ya alatt megszűnik, vagy az előfut métték a|á
csökken.

13.4 A Megtendelő a szetződést felmondja _ ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szetződéssel érintett feladata e|]átásáń|gondoskodni tudjon _ ha
a) a Vállalkoző tátsasägában kcizvetetten vagy közvetlenül Z5o/o-ot meghaladó tula|doni
tészesedést szenez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ĺendelkező
gazdasági tátsaság, amely nem felel meg az 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontiában
meghatätozott feltételeknek,
b) a Vállalkoző közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot meghaladó tulaidoni tészesedést
szefez valamely olyan jogi személy vagy jog1 személyiséggel nem rendelkező gazdasági
tátsaságban, amely nem felel meg 

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

megbatátozott feltételeknek.

13'5 Ä Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyontól szőIő 2071. évi CXCVI. torvény 3. $
(1) bekezdése alapján áiáthatő Szefvezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy vá|tozás
esetén a Megtende|ő tészére haladéktalan tá1ékoztatást ad' Tudomásul veszi' hogy valótlan
tartalmú nytlatkozat esetén a Megĺende|ő a szetződést felmond,1a, vagy _ ha a szetződés
teljesítésére még nem keľült soĺ, akkoĺ attól _ eláll.

13.6 A Megrendelő jogosult a szetződés azonnah hatá|ý felmondásáta, ha a YáL]alkoző a
Megtendelő íľásbeli fe|szőlitásáta, a Megĺendelő á|tal kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten
szetződésszegést követ el.

13.7 A Megtendelő jogosu|t a szetződés azonnali hatályú felmondására, ha a YáL]a|koző
ŕizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy fe|szźĺmo\ák, végelszámolás alá kertil' Azonnali
hatállyal mondhatja fel továbbá a Megľende|ő e szetződést, ha a Yál]alkozónak a jelen
szerződés a|apjánl szo|gáLő beszeľzési eljárásbzn bemutatott alkalmassági feltételeiben
olyan lényeges negatív váItozäsok következnek be, melyek a szetződés teljesítését
kétségessé teszik.

13.8 Az azonnali hatályu felmondás eseteiben zYáIlalkozó csak a szetződésszerűen e|végzett
munka ellenéĺtékéte taľthat igényt azza| a feltétellel, hogy a Megtendelő a felmondástól
számitott 15 napon beliil az ebégzett munka mennyiségét megállapítja és kiéĺtékeli. Ha a
Yá|]alkoző ĺészérőI egyittal szetződésszegés is töĺtént, akkoľ a Megĺendelő 

^zels zámolással egyideiűl eg a szetző déssz egésből eredő jo gaít is érvényesíđ.

I3.9 Megĺendeló súIyos szenődésszegésre hivatkozva azonnahhatál7ya| mondhatja fel továbbá
a szetződést az a|ábbí esetekben:

aYőllakozó, alvállalkozőja vagy közĺeműködője jelen szerződésból eľedő kötelezettségei
bátmelyikét a Megrendeló ismételt írásbeü felhivásán nem' vagy nem a felhívásban közölt
módon teljesíti;

l.u
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a Yátlalkozó, alvállalkozőja vagy kozĺeműködője a Megľendeló jővábagyása hiányában
végez a jelen szeľződés szerint Megĺendelői döntési jogkörbe tafioző feladatokat,
a Yál7alkozó nem a jelen szeĺződésben foglalt haľáridőben tesz eleget a Megtendelő felé
étesítési kotelezettségének, vagy ő, illetőleg aĘállďrkozőja vagy közreműködője bármely
módon akadá|yozza' késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megtendelő ellenőtzési jogalnak
gyakoĺlását,
a YálLalkozó nem a jogszabáIyban és a jelen szetződésben foglaltak szeĺint tesz e|eget az
építési napló vezetés éĺe vonatk oző kotelezettségének,
a YátLa|kozó nem a jelen szeľződésben foglaltak szednt tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

13.10 Mentesülnek a Felek a szetződésszegés következményei alól, ha bizonyitják, hogy a
késedelem nem a nem-szetződésszerű teljesítéséte vezethető vissza, bizonyítják, hogy
kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatattásátő| független tendkívüli,
elháľíthatatlan külső ok, az ún. "vis major" köľébe taftoző események miatt nem tudták
teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadáIyozott szerződő féI a
másik szetződő felet a vis majot beálttától és megszűnéséĺől haladéktalanul éĺtesíteni
köteles'

14. Hibás teliesítés, szavatosság

14.1 A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szetződés a|apján á|ta|a megvalósított vállalkozási
tevékenység eĺedményeként létĺejött dolog a teljesítés soľán nem felel meg a

iogszabályb an vagy a szetződésben megha tátozott tulajdonságoknak.

14.2 A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a PoĘári Törvénykönyvről szőIő 2073. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:159. $ (2) bekezdésében és a 6:777. $ (1) bekezdésében foglaltak
alapján az a)ánlatkétő szavatossági igényt vagy hibás teliesítési kötbért &vényesít döntése
szeĺint.

14.3 Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkoľ a Yá|Iakozó egycisszegű hibás
teljesítési kötbét fĺzetéséte köteles.
Ä hibás teljesítési kötbér mértéke a hlbáva| éľintett termékĺe/munkatészte eső nettó
vál]a|kozői díj 20 oÄ-a'

A hibás teljesítési kötbéĺ a hibás teljesítés Megrendelő á|tah elfogadásakoĺ válik
esedékessé.
Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

14.4 Ha a Megľendelő a hibás teljesítést nem fogadja elés szavatossági igényt éľvényesít, akkot
a nyeftes aján|attevő köteles a Lĺbát az aján|atk&ő áita| meghatátozott hatáĺidőn belül
ellenéték nélkül kij avítani.

14.5 Amennyiben a Megtendelő szavatossági igényt érvényesít, kijavítást vagy kicseĺélést
követelhet, kivéve, ha az aYáLla|kozőnak atáĺytaLan többletkoltséget eĺedményezne.

14.6 Ha a Yál]a|koző a kijavítást, illeťve a kicserélést nem válLa|)a, vagy annak a jogszabá|yi
előfuásoknak és a Megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a
Megtendelő _ váIasztása szerint - megfelelő ár|eszá|Iitást igényelhet vagy felmoĺdhatja a
szetződést és kötbérigényének érvényesítése mellett, 

^zt 
meghaladó kfu esetében

káľtérítést követelhet.
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14.7 Ha a YáILa|koző a kijavítást megfeleló határidőrc nem vállalj^, v^gy nem végzi el, a
Megrendelő a hibát a Yálla|kozó költségére m^ga kijavíthatja vagy mással kiiavíttathatja,
ezen időp ontig az ellens zo|gá|tatás aľányos tészét vis szatarthati a.

74.8 A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszeĺű állapot megtefemtéSével
kapcsolatos költségek _ ideérwe különösen az 

^nya'g-, 
munka- és továbbítási költségeket -

a Y álla|kozőt tethelik.

14.9 Á Megendelő a hiba felfedezése utän a legrovidebb időn belül köteles kifogását a
YáL]alkozőval közölni, illetve suavatossági jogait a iótállási határidőĺ, illetőleg, amennyiben
eu utóbbi később jfu |e, az elévi'ilési iellegű szavatossági hatáddőn (ogszabályban
meghatátozott esetben akotelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számít bele a
szavatossági időbe a kijavítási időnek 

^z ^ 
tésze, amely alatt a Megľendelő a dolgot nem

tudja rendeltetésszerrien használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének hatärideje a
dolognak vagy jelentősebb részének kicsetélése ftijavítása) esetén a kicsetélt ftijavított)
dologra (dologrészľe), valamint a kijavítás következményeként ielentkező hiba
tekintetében újból kezdőďk.

14.10 Ha a Megrendelő igényét menthető okból nem tudia érvényesíteni, (így különösen, ha a
hiba a jellegénél vagy a dolog tetmészeténél fogva határidőn belül nem volt felismerhető),
a Szavatossági jogok érvényesítésének hatáddeje taĺtós használatta rendelt dolgoknál 5 év,
de ha a jogszabá|y kötelező alkalmassági időt átlapit fne$l a szavatossági igény
ér'vényesítésére ez ahatáidő az táĺyadő. Ez utóbbihatáłĺidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.

14.11 Szavatossági jogainak érvényesítésén kívi.il a Megľende|ő a tĺbás teljesítésből eredő
káńnak - a hibás teljesítési kötbéren felüli _ megtéĺítését is követelheti a káľtéľítés
szabáIyaí szerint.

15. Jótállás'kötelezőalkalmasság

15.1 A Vállalkoző a szetződésben foglalt valamennyi munkáta, a műszaki átađá's-átvételi eljárás
|ezátásátő| számított, a jogszabőtlyban köte|ezően előírt métékű, de legkevesebb 36
hónap telies kiiĺű iótállást väl]a|. Ez ídő alatt Vállalkoző a Íe|e|ősség alól csak akkor
mentesül, habizonyit1a, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.1.7. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy tésze a jőtállásĺ idő a|att a Yáilalkoző
jőtá|lásĺ kötelezettsége a|á tafioző hiányosságok miatt nem üzemel
ĺendeltetésszet(ten, az etőzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt,
illetve az éťlntett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a ĺende|tetésszerű haszná|atĺa alkalmassá nem vált.

75.1.2. A Vállalkoző jőtá|lási kötelezettsége nem teĺjed lĺjazokĺa a hibákta, amelyektől a
Yál]akoző bebizonftja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett
rendeltetésellenes haszná|at v^gy katbantattás elmu|asztásának
következményeként'

t5.2 A jőtállási, v^šY szavatossági idő z|att fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a
Yáĺl]a|koző tudomásáta kell hozni, aYál]akozó pedig kciteles ha|adékta|anul intézkedni, a
hibát, hiányt kikĹiszöbölni.

Ito
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Konstrukciós hiba esetén a Yál]a|kozó köteles a Megtendelő kéľéséĺe a létesítmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jőtállási kötelezettsége ketetében saját
költségére kijavítani, vagy kicseľélĺri, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, ľészekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstĺukciójúaknak
bizonyultak, és hasonló meghib ásodásuk feltéte|ezhető.

15.3 Ä kötelező alkalmassági időn belül aYáL]alkoző aváLla\tjótáIlási időn tul a Megĺendelő
á|tal'bizonyítottan a YáLla|kozó érdekkörébe tattoző hibák |<ljavítäsát - amennyiben az
időjárás a javítási technológiát lehetóvé teszi _ 15 napon beltil köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtartamon beli.il befejezni. Ellenkező esetben a Megľendelő
jogosult a Yál]a|kozó éĺtesítésével a Válla|koző terhéľe a munkát mással elvégeztetni.
E nnek dijät a Y álLalrkoző nem vitathatj a.

16. Szetződő Felek képviselői

16.1 Ä Felek a szetződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott
nyiatkozatot, értesítést írásban (evél formáĄában) _ utóbb a másik Íél á|ta| kétségbe nem
vonható módon elktiłdött - küldeményben kötelesek közölni az éťtntett, érdekelt féllel, és
ezt tásban visszaigazolĺi a szetződésben megadott címĺe.

16.1.3 Á nyilatkozat akkor lép hatályba, amikot azt a címzettnek kézbesítették, vagy 
^ny iatko zat hatá|yb alépé si időp o ntj áb an, b átmeĘk is a kés őb bi.

16.1.4 A jelen szetződésben foglalt báľmely éftesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban,
vagy e-mail úĘán is közölhető, de szabályszetťten kézbesítettnek akkoľ minősül, ha
azt utóbb (haladéktalanul) ításban is megetősítik, visszaig azo|ják.

16.2 A Vállalkozó helyszíni képviselője, építési napló vezetésére kotelezettje:
Neve:
Telefon száma:
E-mail címe:
NÜJ száma:
Meghatalm azásának kote az építési munkákkal kapcs olatban telj es koń.

16.3 Á Vállalkozó felelős műszaki vezetőie:
Neve:
Névjegyzéki száma:
Telefon száma:
E-mail címe:
NÜJ száma:

16.4 A Megendelő helyszíni képviselője
Neve:
Címe:
Telefon száma:
Telefax száma;
E-mail címe:
NÜJ száma:

16.5 A műszaki ellenőt(ök)
Név:
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Szakág:
Nyilvántatt á,sĺ száma:
NÜJ száma:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

17. Egyébmegállapodások

17.l Á megkötött válfalkozásí szetződés módosítása, kiegészítése íľásbaĺ, a szet'ződő Felek
egyetétésével, a I(bt. 141. $-ában foglaltak és a Ptk. a|apján töľténhet.

17.2 A Megrendelő á|tal készíttetett dokumentációk a Megľendelő kifeiezett hozzájáru|ása
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szetződésen kívtil fel nem haszná|hatők, továbbá
tilos a Megtendelő előzetes hozzájátu|ása nélkiil az e|vá|La\t, illewe a mát folyamatban lévő
munkákĺól adatokat haĺmadik Íélr ńsz&.e kiszolgáltatni, azokĺól előadásokat tattani, videó-
felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

17.3 A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megtendelőt minden olyan igénnyel és peres eljáľással
szemben, amely a jelen szerződés teljesítésével összefüggő bármiféle szetzői jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megséľtése miatt felmeri.ilne.

17.4 Bátmely kár vagy veszteség beielentése, amely a szetződéses kötelezettségek valamelyik fél
tészérő| töténő megszegéséből, illetve iogszeĺűtlen felmondásából eted, a Megĺendelő és
a Yál]alkozó kozotti egyeztetés tärgyát képezi. A Felek mindent megtesznek annak
éľdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton ĺendezzék.
Ha a tátgyalások megkezdésétől szátntott 30 napon belül a Felek képtelenek békés úton
megoldani a vitát, amely a jelen szetződés teljesítésével kapcsolatosan közöttiik felmerül,
étté|<határtől függően kölcsönösen kikötik a heĘi ügyekben a Za|aegetszegi Jfuásbltősá,g,
illetőleg a törvényszéki hatásköľben tattozó ügyekben a Za|aegetszegi Törvényszék
|ĺzfu ő|agos ille tékes s égét.

17.5 A szetződés teljesítése során a Vállalkozó tűĺni köteles a Megĺendelő illetékes szervezeti
egysége által szükségesnek tattott, továbbá a hatá|yos jogszabá|yokban meghatátozott
ellenőĺzési feladatok végzését, tudomásul veszi, hogy a szetződés adatait, illetve a
szerzőđést Megrendelő nyilvánosságtahozza.Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy
a megkötött szerződés nyilvános, abba bátki betekinthet.

17.6 Szetződő Felek tudomásul veszik, hogy 
^z 

Áu^-ĺ Számvevőszék az Áľ"-i
Számvevőszé|łőI szőlő 2077. évi LXVI. törvény 5. s (3)_(4) bekezdés szeĺinti ellenőĺzési
feladataíval összefüggésben _ ellenődzheti az ál]amháztaftás alĺendszeteiből Ítnanszitozott
beszetzéseket és az állanháztaĺtás alrendszeteilhez tattoző vagyont étintő szerződéseket a
Megĺendelőnél, a Megĺendelő nevében vagy képviseletében e|járő tetméSzetes személynél
és jogi személynél, valamint azokĺľrálr a szetződő Feleknél, akik, illetve amelyek a szetződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szetződés teljesítésében közreműködőknél.

'l7.7 A Kbt. 138' s (3) bekezdése szeľinti tel)esítési kötelezettséget teljesítheđ a Vállalkoző vagy
a nem természetes személy alvátla|koző jogutódia, ha ezek valamelyike' mint gazdaság1
táľsaság átalakul v 

^gy ^ 
szet.ĺr ezet j ogutódláss aI megs zűnik.

17.8 Á ielen szetződéses feltételekben nem szabá|yozott kéĺdésekben a Polgád Törvénykönyv

1,,
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és a tátgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabá|yok tendelkezései iĺányadók.

Ke|t: Za|aegeÍszeg 2078. év ...... hó ..... . napján

Za|ae getsze g Megyei Jogú Vátos
onkormányzata

Megľendelő képviseletében
BalaiczZoltáĺ
polgáffiesteÍ

Y ál]akoző képvis ele téb en
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vII. KÖZBES,ZERZÉSI MŰszAKI LEÍRÁS
I. tész

A nyeľtes aiánlattevő feladata az eliátás I. ĺészében:
,,A Boldogasszony kápolna megépítése a Gébárti-tőná|" az a|álbbiak szeľint:

Meslévő á|laoot bemutatása:
A tervezett kápolna Za|aegetszeg teľületén _ az Andtáshida, Ságod és Neszele vátostészek
közt elhelyezkedő mesteĺséges tő, a Gébáttl-tő pattján kertil megépítésĺe. Á Gébárđ-tó két
patak /Ságod-patak és a Szent Márton-patakf fe|duzzasztásávaljött létre és az'l'976-baĺ
megkezdett munkálatokat követően,1979. augusztus 20-án adták át a nagykozönségnek a

városi összefogással épült tátozőt. A tó parkosított kömyezete kellemes kikapcsolódási
lehetőséget kínál, ahol sétautak szelik át az (lt és a tó közötti területet. A tó mellett található
paĺk keleti tészén,lombos fák övezte tisztáson, a teľület közel legmagasabb pontján keĺiilt
kijelöléste az épitendő kápolna helye.

A tervezett éoítménv bemutatása:

-

A közel 68 m2 nettó alapterületű, új épület szabadon álló tömege egy ovális alaprzjzoĺ
nyugvó, dongaboltozatta em|ékeztető fotma, ami a két végén függólegesen lemetszésre
keľült' A Íőbe)átat fölött egy eľősen sudarasodó, nýjtott hatszög a|aprajzu tofony
emelkedik 77,0 m magasságba.
A kápolnába a nyugađ oldalon lévő kapun léphet{ink be. A kápolna a|aprajza egyterű, két
végén egyenes zfuődásĹt ovális foĺma. A totony alatt kissé összeszűktil a téĺ, majd újta
fokozatosan tovább széleseďk, végiił egy homokfúvott v^gy savmart üvegfal zárja a hajó és
a szentély közös tetét. Az épület metszete mutatia a jelenés nagyszetűségét, a foľma
dinamikusan jeleníti meg 2 Lett a|akzat körvonalát.

Álaoozás:

-

Az épület ktiłső konturvonalának megfelelően, továbbá a tofony alatt, 50 cm széles
sáva|apozás készítendő, legalább a teheĺhoĺdő ta|aiĘ. A sávalap fölött vasalt talpgeĺenda
fogja össze az épi|etet.

TattőÍa|ak- oilléľek:

-

Áz épiiłet taftőváza íves vonalvezetésű, rétegelt ngasztott fa tattókból készül, a tańjĺál íves
szelemenhez csat)akoztatva. A, fa9asztott tartől<hoz mindkét oldalon rétegelt lemezből
kiszabott ĺátét keľi.il a megadott fotma szerint.

A réteselt t^a^sztott faszerkezet:
A tétegtagasztott tattőkat és a falemezeket láng, gomba és rovarvédelemmel kell ellátni,
kültéĺi a|apozőva| és Íedő|azlltĺal kell kezelni' A meľevítést a faszerkezetÍe készített, nútolt,
zsalusan rakott deszkaborítás segíti. A deszkázatot szintén láng, gomba és rovarvédelemmel
kell ellátni, majd rusztikus ďó pácca| és kültéri alapozőva|, valamint fedőlazúĺral kell
kezelni.

Födémek:
Az egy légterű kápolnában nem készül födém'

Tetőszeĺkezet:
Az íves tartőváz egpittal a tetőszetkezetet is jelenti.
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Hőszisetelés:
A szarafák és a zsalusan rakott belső deszkázat Íe|ett 10 cm ásváĺygyapot hőszigetelés
készül, a nyáń hőlégállapot megfelelő biztosításőru a hőszigetelés folé méreiezett,
átsze'llőztetett légľéteget terveztĹink be' Äz épiilet idényjellegri haszná|ata miatt más
hőszigeteléS nem készül.

Héiazat:
A taftőszeĺkezet és a hőszigetelés fölött átszellőztetett légrést képező ellenlécekkel
lefogatva, 1 réteg pátaáteresztő a|átéthéjazzt készi'il, teljes felüIeten hézagmentesen
t^B^szt:r^ a széIzátás biztosítására. Az ellenlécenhézagokkal rakott teljes felületű deszkázat
készĹił. Ahéjazat faanyagasnak láng, ĺovar és gombavédelemmel ellátottnak kell lenniük. Á
deszkázata természetes palafedés ketůl, a palafedés tatéjáná| biztosítani kell az
átszelfőztetett légés kiszellőzését. A palafedés alatti besze\lőzőt és a kiszellőzést is ľovaľ és
rágcsálók elleni védőhálrőval kell ellátni. A toľony tetején vötösĺéz bádogozás késziil, mely
a|att a hézagokkal ĺakott deszkafelületľe kócpap|an szel]őző szőnyeg keľül.

Vízszisetelés::
Á tallajjalr éĺintkező tétegĺendben 1 ľéteg hegeszthető SBS modifrkált bitumenes
vas taglemez uzszigetelés készül'

Álizatok:
A vízszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt a|jzatbeton készül, vasalva. A padlóbuĺkolat
4,5 cm vastagságú klinkeľ térbukoló téglaburkolat.

Falburkolatok:
A kápolna tattőszerkezetét alkotó :.agasztott fa tafiőkat boĺító ľétegelt lemez jelenđ a
falbuĺkolatot, illetve a kőzte |áthatő zsalusan ľakott deszkaburkolat.

Nvílászárók:
A bejáruĺ kapu I. osztályű tölgyből készítendő, részben üvegezett kivitelben, színminta
szerinti |azíst'ozással. Az o|tfu mögötđ nyílásba savmaÍatott felületri, 4 ńtegő, biztonsági
üvegezés keľül.

Lábazzt:
A 40/30 cm-es vasbeton alapfej gerenda képezí a|ábazatot, külső oldalon kent szigeteléssel
ellátva.

Vízelvezetés:
Á tetőtől étkező csapadékvizet nem eÍeszcsatofnával kerül elvezetésre, hanem az épi|et
köfüti Coullé kavics szivátgóva|, mely a ketészeti tervek szerint diszkľéten Ĺerül
kivezetésre a fe|színre és elszikkasztásn.

Tétkövezés:
Az épület köťiil 1,2 métet széles, akadálymentes használatĺa alkalmas játda épi|, anyaga
10/10 cm bazalt kiskocka. Á kápolna bejántátő| induló, a kotnyezet felé kiszéleseJő
lépcsőkat ahjátől az épületet megközelítő út felé 15x15 cm-es nagykockakő burkolatu
gyalogút tervezett gyephézagos^n' az út fele fokozatosan elfogyasztva.
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Léocső:

-
Az épület előtti lépcső az épůlettől független szerkezetként kerül kialakításĺa. A lépcső
vasbeton kialakítású fe|szinéte a helyszínen készített 5 cm vastag (fůggőlegesen 3 cm
vastag) szĹirkés színű műkő ketiil. Mellvédlei zsalukőben ľakott 25 cm vastagságú falak, a
mellvéd tetejéte a kiviteli terw műkő konszignáciőja szenni kotláttal egyesített zárőe|em
kerĹil.

Elektľomos eneľsia há|őzat:
Á kiépítésĺe kerĹilő elektľomos enetgia háIőzat biztosítja allanĺgvezérlést, tiasztórendszer-
és a vlLágtás (általános, kijáľatmutatő Íények, homlokzat) működését' Áz épület az oTSZ
ĺendelet előíľásainak megfelelő villámvédelmi betendezéssel kerül e|látásta, az MSZ EN
62305 szabvány a|kalmazásával. A villámvédelmi ľendszer tervezésénél szempont volrt az
épület esztétikai megielenítéSe' a fendszet tervezésekoĺ a tervezők töĺekedtek atľa, hogy az
esztétikai szint ne séľüljön.

'ľűzie]lző ľendszeĺ:
Az OTSZ előírásainak megfelelően automatikus tűzje|ző tendszert nem szükséges tervezni,
ennek megfelelően etĺe vonatkoző tetv nem készült. }l' tűz jelzése mobiltelefonon kereszti.il
lehetséges, illetve 

^ 
teÍvezett ríasztő rendszer optikai füstérzékelővel kerül felszeľelésre. Az

épületben épĹiletséoészetet éÍintő mesoldások nincsenek.
Az épůletben égésteĺmék elvezetéséte nincs szükség, ezétt égésteĺmék elvezetőt nem is
létesítünk.
Äz épület időszakos használatijelleggel működik majd, ezértivőviz és ftitési igény nincs.

Csapadékvíz elvezetés:
Ä tervezett kápolna I(-i homlokzatának magasabban fekvő, gyepes-fás köľnyezete felől
étkező csapadékvizet, az ide építendő ńzsű körömvona|ához t]leszkedő -1 m széles,
gyeppel fedett, dĺéncsövezett, kavicsos dľénszivátgő vezeti majd el a lľápolna épületének
kcizvetlen közeléből.

Z oldfelület kialakítása:
A kápolna épĹilete ködili fás-gyepes zöldfelület megmaĺad jelenlegi áLlapotában. Az
építkezés soĺán Íak'lvágás nem töĺténik, a gyepfelület kerĹil csupán megbontásĺa a
beavatkozással érintett részeken. A tervezett növényesítés az épület körüli zöldfelületek
gyepesítéséből és a K-i üveghomlokzat felőli, valamint a bejátat Íe\őh tőzsai.iltetésből áll
majd. Á hátsó növényfolt célja, hogy az Ĺiveghomlokzatot ne lehessen megközelíteni. A
növényválasztás Boldogasszony növényszimbólumai szeĺint töĺtént.

T(lzívíz ellátás:
Á tervezett építmény o|tőviz-el|őtása a Gébáĺđ-tó délkeleti obléte, akápolnátől mintegy 150
méteĺĺe telepített vízkivételi mű - tűzoltőviz szivőcsővezeték _ kiépítésével tervezett.

Ęigyelembe kell.venni, hogy a Za|a Megyei Kormányhivatal Za|aegerszeg Jáúsi Hivatal
Epítésügyi és oĺökségvédelmi osztá|y á|tal ZA-05D/EU/1185-8/2016. ügyiĺatszámon
kiadott építési engedély feltételeként megjelolt, az építkezésekkel összefüggő földmunkák
(alapok kiásása, terepľendezési munkák) csak ĺégészeti megfrgyelés (szakfelügyelet) mellett
végezhetők.
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vIII. KÖz Bgszr'RzÉsl nĺÚszĺn rpÍnÁs
II. tész

A nyeľtes aiánlattevő feladata az eliáĺás II. ĺészében:
,,A BoldogasszoÍry kápolnához vezetií, tíizo|tő felvonulásta is alkalmas megkiizelítő
út megépítése." az alábbiak szetint:

Meslévő állaoot:......_
A tervezési teĺtileten jelenleg is használatban|évő,gyalogosok és gép|árművek által haszĺá|t
közlekedési útvonalak nem rendelkeznek pályaszerkezette|' egyszerri földutak. NyeÍtes
Ajánlattevő Íe|adzta a meglévő nyomvonalak műszaki előírásokhoz igazodő vízszintes és
magassági nyomvonalának koĺtek ďlőja, szetkezetének stablJlzáciőja.

Helvszínraizi kialakítás:
A Gébárti tó és kömyezetének közúti fe|tárása a 7406. számű, Za|aegetszeg _ Andráshida
összekötőútól történik. Az utat ketesztezi a tó leeľesŻtó csatofnája, me|ynek mindkét
oldalán ta|álhatő asz falt feltiłe tri kiépített útc s atlakozá s.

A K-i oldalon Q+683 km) kiépített útcsatlakozástő| jelenleg földút vezet a tóig, amelynek
|<lszabáIyozása tervtink tészétképezi. A 329 m hosszús ágűUt ielií út biztosítja 

^ 
teÍvezett

kápolna (0+202,44 km) és avégszehényben ateÍvezetttl,lzivízvételezés helyét.

A Pályaszerkezet. keresztmetszet kialakítása:

^z 
UĹ|elű gépiátművek által is használt útszakasz 4,00 m_es buľkolatszélességgel

és 6,5 m_es koĺonaszélességgel épiil, 329 mhosszúságban.

Az Ĺlt p áIv aszetkezete:

o 20 cm M50 mechanikai stabilizáció
o 20 cm Homokos kavics
o Földmű Fr=4O nĺN/m2)

A Boldogasszony kápo|nához vezető, tűzoltő felvonulásra is alkalmas megközelítő út a
tervdokumentációban Ul ietű útként keľült megj elölésr e és szabáIy ozásra.
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