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BEVEZETÉs, ÁrľĺrÁNos INFoRľĺÁclÓr

Az ajánLatkéľő nevébeĺ e|járó Szervezetnek jelen dokumentáció kiadásáva| az a cé|ja, hogy a
veĺsenysemlegesség lehető legteliesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a
sikeľes aján|attéte|t. Bzen cél elérése étdekében a jelen dokumentáció megfelelően
csopoĺtosítva, akát ismételve is _ taĺtalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik
a sikeľes a1ánlattéte|t.

Jelen dokumentáció az aján|atkérő á|tal az aján|attevők ľészéĺe 2018. április hónap 04. napián
közvetlenül megküldött aján|attéteh felhívás a|apján készült.

Az aján|attételi felhívásban nem szabá|yozott kéľdésekben jelen dokumentáció ĺendelkezései az
tányadőak és kötelezőek az aján|at összeállítasán és benýjtására vonatkozőan; az a1án|attéteh
felhívás és az aján|attételi dokumentáció esetleges ellentmondása esetén az ajőn|attételi felhívás
rendelkezés ei az tány adőak.

4

cĺm:1061 Budapest, Andrássy út17. ll' em.9' I teleíon: +36'l-796_10-00 | íax: +36-1-796-]0-01
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I. A K,ÖZBr'szľ,RzÉsI ELJÁRÁs RENDJÉRE VoNATKozo ÁrľłrÁNos
rÖvnľnrľĺÉľrnr És INronľĺÁcIÓl łz ł;ÁNrłľrBvor nÉszÉnB

1.

1.1,. Aiánlatkérő; a 2. pontban meghatátozott szetvezet, amely azonos a közbeszeĺzési
eljáńs eredményeként létrej öv ő szetződésben a Megtendelővel.

Az aján|atkérő és a Megtendelő fogalmakat á|ta|ában, mint egyezőket a|ka|mzzzuk.

1..2. Aiánlattev(j: az a gazdaság1, szeteplő, aki (ameĘ a közbeszeruési eljáńsban ajánlatot
nyújt be.

1.3. Dokumentáciő: az általános és speciális követelményeket tartaLmaző 'tatanyag

melyet az aján|attevő a jelen e|jfuáshoz kiadott ajánlattételi felhívással egytitt
elektľonikus úton megkapott. A dokumentőrciő átvétele az éwényes ajánlattétel
feltétele'

A dokumentáció tendelkezéseinek nem megfelelően benyijtott ajáĺ|at a l(bt' 73. $
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

1.4. Szeĺződés: akiczbeszerzési e|jáńs nyettes aján|attevőjeként kihiĺdetett aján|attevő és
az ajánlatkéró között létfeiövő vá|]a|kozási szerződés.

!ĺz Aián|atkétő:

Zalaegetszeg Megyei Jogú Vátos onkotm ányzata
cím: 8900 Za|aegetszeg, Kossuth L. a' 17-79.
telefon: +36 92/502-131
Íax: +36 92/510-177
képviseli: Ba|aĺcz Zo|tán
kapcsolattartó: Szombath Ya|éia
e-mail: szombathvaleia@ph.zalaegeľszeg.hu

Az Aiánlatkéľő nevében eliáró személy:

PROYITAL Feilesztési T aĺácsadő Ztt.
cím: 1061 Budapest, Andľássy út 17. II. em. 9.
telefon: +36 1/796-1016
fax: +361/796-1001
képviseli: dr. ÁntalI(adosa Adoĺján
kapcsolattaĺtó: dt. Balog Tímea
email: balpgłĺĺrsa@Bro-ĺrit"alzrt lłl

A közbeszerzési eliátás táĺgya. főbb mennyisége:

Az Ąánlattételi felhívás 5. pontiában meghatátozottak szerint.

3.

4.

cĺm: 106l Budapest, Andrássy Út 17 ll em 9. I telefon: +36-1_796-10-00 | fax: +36-1-796-10_01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu
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5. Aiánlattevő feladata:

Nyeľtes aján|attevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a jelen dokumentációban
meghatátozott feltételek szeĺint.

E'gyébiĺánt aján|attevő köteles aközbeszerzés tfugyátképező építési betuházást az aján|atbzn
bemutatott mennyiség szeľint, a vonatkoző jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi kovetelmények betaĺtása mellett
megvalósítani.

A teliesítés helwe és e, sz.ełr.őĺlés iĺlőtertłfil.A^ wAr^I a teliesíĺés hatĄńrleie:6.

Ä teljesítés helye: az a1án|zttételi felhívás 7. pontjában meghatátozott^k szeľint.

A teljesítés határideje: az a)án|attételi felhívás ó. pontiában meghatátozottak szerint.

Tŕihhwálto z'eti eiÁĺlqt és łésł'ĺiĄnlet.'7.

Ajánlattevő nem tehet tobbváltozatu ajánlatot'

Ajánlatkéĺő a tátgyiközbeszetzési eljátásban nem bŁtosít ńszaián|attételi lehetőséget.

8. Az aiánlat költségei

8.1 Az aján|at elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget 
^zajánlattevőnek kell viselnie' Az ajánlattevőnek nincs jog^ Semmilyen' 

^dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívĹili egyéb _ így különösen

^ny^g| igény érvényesítéséte' A közbeszezési e|járás etedményes, v^BY

eredménytelen befejezésétől fiiggetleni'il az aján|arkérővel és zz e|járőval szemben
ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az aján|atkéń |ĺÍejezetten nyilatkozik, hogy az aján|atok elkészítésével kapcsolatosan
semmiféle _ esetleges iövőbeni - téľítésĺe nem kötelezhető, sem a nyeftes aján|attevő,
sem más ajánlattevők tészéte.

|ĺz ajánlatkéĺő a benyújtott aján|atokat nem szolgp\tatja vissza sem egészben' sem
ľészeiben, azokat nem bontja meg, az iĺatokat a Kbt. 4ó. s (2) bekezdése szerint
kezeli.

lo

8.2

8.3

9. !ĺz aiánlatok kidolcozásának feltételei

9.1 Az ajánlattevőknek 
^z 

eLjáńs soĺán egy írásos aýnlatot kell elkészíteniiik 
^kózbeszetzésekĺől sző|ő 2075. évi CXLIII. töľvény 115. s (1) bekezdése szerinti

hiĺdetmény kőzzététe|e nélküli táĺgyalásos nemzed kozbeszetzési eljáĺásĺa vonatkozó
e|őfuäs aiv al ö s s z ha ngb a n.

Az a1án|attevőnek nyeÍtesként tötténő kihiĺdetése esetén sincs lehetősége Ąán|ata,
v^gy ajelen dokumentáció báĺmely _ akárcsak tész _ kéĺdésének megvá|toztatásárz.

9.2

cĺm: ĺ061 Budapest, Andrássy út 17 ll' em 9 | telefon: +36-1_796-10-00 | íax: +36-1-796-10'0'|
inío@provitalŻrt.hu I www.provitalzrt'hu
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10. Az aiánlatok benyúitásának hatáĺideie és címe:

10.1 ,\z ajánlat benyújtásának határideje:

Az aiánlattételi felhívás 17. pontia szerint

10.2 Az ajánlatkétő az aján|atot akkoľ tekinti hatáĺdőre benýjtottnak, ha az aján|attéteh
felhívás 17. pontjában megielölt hatáddőĺe a megadott címĺe beéľkezett.

Az aján|at benyuitásának címe:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.
106L Budapest, Andrássy ťrt 17.II. em. 9.

10.3 Az aján|at benyújtásának formai kellékei:

Az a1án|atokat írásban, 1 eredeti példányban záft csomagolásban kell benyuitani az
aján|attéteh hatáidő |ejártáig. Ä cégszeľűen a|áfut aján|atot, teljes te{edelmében
fuásvédett (nem szetkeszthető) foĺmátumb^n egy elektronikus adathoľdozón (CD
vagy DVD) _ a papír alapú példányokat tafialrmaző zárt csomagolásban elhelyezve _
is csatolĺri szükséges. A csomagoláson a

,rZalaegetsz eg Me gyei Jogú Város onkoĺmányz ata

Y áůla|ko záls i s z e rz ő dés az'' E F o p - ą.l.l -rc -20t7 -0003li ktató sz áĺnú, a
Gébárti KézművesekH.áza regionális célú népi kézműves alkotőhäzzát

feiles z tés e" tátgyil beľuház ás kivitelez és éÍe.''' illetve a

,rlÝem bontható fel az ajánitterct határidő lejfuta előtt,,
megielolést kell feltüntetni.

Az aján|at foĺmai követelményelr'e zz alábbi előírásokat kell alkalmazni:

- Az ajőĺnJrat etedeti pé|dányát zsinóĺtal, lapozbatőan össze kell Íűzni, a csomót
matttcáva| az aján|at első vagy bátső lapjához tőgzíteni, a matÍicáLt le kell
bélyegezni, vagy 

^z 
aján|attevő észétőI eĺre iogosu|tnak a|á kell írni, úgy hogy a

bé|yegző, illetőleg az a|áttás legalább egy tésze a matncán legyen;
- Az ajőłĺ|at oldalszámozása eggye| kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő

a szöveget, va9Y számokat, vagy képet tartaLmaző oldalakat számozli, az üľes
oldalakat nem kell, de lehet' Ä címlapot és hátJapot (ra vannak) nem kell, de lehet
számozti' Az ajánlatkérő az ettől kismétékben e|tétő számozást (pl. egyes
oldalaknál 

^ 
/A, /B o|da|szám) is elfogadja,ha a tafialomjegyzékben 

^z 
egyes

iĺatok helye egyéttelműen azonosíthatő és az itatok helyéte a 71'-72. $ alkalmazása
esetén egyéľtelmrien lehet hivatkozni. Az ajánlatkétő a kisméĺtékben hiányos
számozást kiegészítheti, ha ez az aján|atban va\ő tÁjékoződása, illetve az aján|atta
való hivatkozása éľdekében szükséges;

- Az ajáĺIatnak az e|ején tafialomjegyzéket kell taĺta|maztia, mely a|apján az
aján|atban szeĺeplő dokumentumok oldals zám a|apján megtalálhatóak;

- Ä benýtott ajánla:đ példányok közötđ eltéĺés esetén az eredetl _ P^p:lÍ a|apu _
példány az tányadő;

- Az aján|atban lévő, mindefl _ az aján|attevő vagy alvál7ď.koző, vagy 
^z 

alkalmasság

cĺm: 1061 Budapest, Alldrássy út 17. ll em' 9 | telefon: +36-1-796-10-00 | íax: +36J-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www'provitalzr1.hu
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igazolásában tészt vevő más szervezet á|tal' készített _ nyilatkozatot a végén a|á
kell írnia az adott gazdá|kodő szervezetnél erľe jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, v^EY személyeknek akift) eťÍe a logosult szeméIy(ek)től írásos
f elhata|mazá s t kap ta k;

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen _ az ajáĺiat beadása előtt _ módosítást
hajtottak végte, az adott dokumentumot a|átő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az aján|atban felolvasólapot kell elhelyezti, ame|y tatta|mazza a I(bt' 68. s (4)
bekezdése szeĺinti összes adatot.

1l. !ĺz aiánliatok bontása

11.1 Az aján|atok bontásáľa az aján|attételi határidő lejáttakoĺ keľül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében meghatátozott személyek lehetnek jelen.

11'.2 Az aján7atok bontásakot a I(bt. 68. s (4) bekezdésében meghatározott kötelezó
adatok kerülnek a felolvasólapĺól ismertetésľe.

11.3 Az aján|atok foĺmai és tartalmi érvényességének további vizsgőůatán az értéke|ési
időszakban kerül sor.

11.4 Az aján|atok bontásának helye és ideje:

Az aiánlattételi felhívás17. és 18. pontia szefint

12, Az aiánlat vis s z avoná s a. aiánlati kö tiitts é p

72.7 Az ajánlattevő ajánlatát az Ąán|attételi hatáĺidő Iejáttáigvonhatja vissza.

72.2 Az aján|aĺ kotöttség időtaĺtama: A végleges ajän|attétehhatátidő |ejáttátől számitott
ó0 nap'

Felhívjuk az ajáĺLattevő figyelmét atta, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati
kötöttség és az ezze| kapcsolatos I(bt-ben tögzitett előírásoka tekintettel tegyék meg.

13. Az aiánlatokkal kaPcsolatos pontosítások

Az ajánlatok elbírálása sotáĺ az aján|atkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban
és a többi ajánLattevő egyidejri értesítése mellett, határídő megadásával felvilágosítást kéľhet
az ajánLatban található, nem egyéĺtelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tattalmának
ĺsztázása érdekében a Kbt' 71-72. $ rendelkezéseinek megfelelően.

t4. Az aiánlatok értékelése

Az aján|attételi felhívás 72. pontjában meghatáfozottak szeľint.

cĺln: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em. 9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | fax: +36_1-796-10-01

inío@provitalzrt.hu I www.pĺovitalzrt.hu
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15. A közbeszerzési eliátás nyelve

15.1 A közbeszetzési eljárás nyelve a m^gyaĺ Ennek megfelelően az aján|atot m^wat
nyelven kell beadni, az e|jáńs soĺán mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattattás
magy^t nyelven történik.

15.2 Amennyiben bármely, az aján|athoz csatolt okiĺat, igazo!ás, nyilatkozat nem magyaf
nyelven keľül kiállításĺa, ílgy 

^zt ^z 
ajánlattevő m^gyŤ nyelvű foĺďtásban is köteles

becsatolĺri' A l(bt. 47' s (2) bekezdése a|apján aján|atk&ő a nem magy^r nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|tah felelős fotdítását is elfogadja. Á forďtás
tattalmának helyes ségéé rt az aján|attevő felel.

16.
feltételek

16.1 Az aján|atkérő és a nyeÍtes aján|attevő között a szetződés az aján|attéteh fe\hivás, az
aján|attétell dokumentáció és a nyettesként kihiĺdetett aján|at feltételei szetint, az
ezekben megfogalm azott tat'ta|ommal |ön léte.

II. Az AJÁNLAT, ILLETVE Az ÉnrÉrnrÉsI SZEMPoNToK TARTALMA,
szBRzoDÉst ľIztoSÍTo MELLÉ KöTELEaETTSÉGEK

l. Általános megiegyzések

1.1. Az ajőĺn|atkéń felhívja 
^z aján|attevők fĺgyelmét, hogy a dokumentációban

megfogalmazottak az építési beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák
meg.

1.2. Az aján|attevő nem aján'lhat meg olyan pénzügyĺ konstľukciót, amelyik akadá|yozza
az ajánlarkétőt a pénzfoĺtások jogszabőt|yok szednti felhasználás ában, így különösen a
b eruházás jo gszabá|y okb an előíľt p énzügyi Lezátásában'

1.3. Az ajánJratkéń fellĺvja az aján|attevők figyelmét, hogy vál]a|ásatkat, elgondolásakat az
előĺe meghiĺdetett éĺtékelési ľendszer szempontjain belüli éttékeléshez szükséges
tészletességgel fejtsék ki'

2. Aíánlatok éľtékelése

Az aján|aĺ fu l<lalakitása sotán a kiadott dokumentáció műszaki tataLmának ismetete mellett
az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Az aján|arkérő csak szetződésszerű teljesítést fogad el.

2.1 Áĺtcpzes

Az aján|atban szereplő átďr<nak fix átnak kell lennie, vagyis az ajánIattevők semmilyen
forrnában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek vá|toző át'at tattaImazô ajáĺ|atot.
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A nettó átakat úgy kell megadni, hogy azok tafialmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenůl azok fotmáiától és forrásátő|, pl. különböző dijak és illetékek.

Aján|ark&ő kéĺi a felolvasólapon külön megbonwa rögzitenl az aján|atl áľat opció nélkül, és
külön az opciő nettó étékét. Ajánlatkérő az ajánlati nettó összátat (az opciő és opció nélküli
ľész együttes összegét) vonja értékelés alá.

Az ajáĺ|atban szeľeplő áraknak tarta\maznia kell a teljesítés időtartama a|atĺ átvá|tozásbő|
etedő kockázatot és hasznot is.

Az aján|attevők csak m^gy^r foĺintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskotés
pénzneme is csak ez lehet.

Az ajáĺ'iatban szereplő áľaknak tafialrmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánLat
tfugyának eľedményfelelős megva|ősitásához, az ajánlai feltételekben ľögzített feltételek
betartásához szükségesek.

Az aján|at csak banki átutalásos fizetési módot tafiaLmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhata t|an az aján|atkérő számán.

Az ajánlatok kidolgozásakoĺ vegyék figyelembe, hogy az aján|atl áľnak teljes köninek kell
lennie, vagyis magába kell foglalĺri minden ajánlattevői kifizetési igényt.

2.2 Fizetésifeltételek

Az aján|attéte|l felhívás 9. pontjában és a dokumentáciő VI. Íejezetét képező
szerződéstefvezetben foglaltaknak megfelelően.

3. Szetződést biztosító mellékkötelezettségek

Az ajánlattéteh felhívás 8. pontjában és a dokumentácĺő VI. fejezetét képező
szerződéstefvezetben foglaltak szednt.

III. I|z AJÁNLAT KIDoLGozÁsÁNĺx FELTÉTELEI

1. Aján7attevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tattalomjegyzékben
meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csato|ásával kell
benyujtaniuk.

2. Äjánlattevőnek a Kbt. 66. s (ó) bekezdése a|apján az aján|atban meg kell |elölnie

a) a kozbeszeĺzésnek 
^zt ^ 

tészét (ľészeit), amelynek teljesítéséhez az aján|attevő
alv ál]a|ko z őt kíván igénybe ven ni,

b) 
^z 

ezefl részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at benpjtásakoĺ mát ismert
al,vállal.kozőkat. (A nyiatkozatot nemleges taftalom esetén is csatolĺri kell!)

3. Az aján|atnak tafia|maznia kell aján|attevőnek _ eredeti példányb^ll _ a Kbt' 6ó. $ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyiatkozatat az aján|attéteh felhívás
feltételefue, a szetződés megkötéséľe és teljesítésére, valamint a kéĺt ellenszoĘáltatásra

I ''o
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vorlatkoző^n. Az aján|atban továbbá az aján|attevőnek a l(bt. 6ó' s (4) bekezdése a|apján
nyilatkoznia kell atról, hogy a kis- és középvállalkozásokĺól, fejlődésük támogatásától szóló
törvény szerint mikĺo-, kis- vagy kózépválla|kozásnak minősül-e.

Ajánlattevőnek, alvállalkozőjának, és adott esetben az aka\masság igazo|ásában részt vevő
más szewezetnek az alábbi cégokmányokat kell az aján|athoz csatolni:

- folyamatban |évő változásbejegyzési eljáńs esetében a cégbíľósághoz benýtott
vá|tozásbejegyzési kéĺelmet és az annak érkezés&ő| a cégbfuóság á|tal megkůldött
igazo|ástis - amennyiben ilyen eĽ,1árás nincs folyamatban, azátńi- sřló nyilatkozatot,

- az aján|atot a|áfuők aláfuásí címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdés
s zednti aláírás-mntáját,

- a cégkivonatban nem szeŕeplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származő, 

^z 
ajáĺ|at a|áíĺásáta vonatkozó (a meghata\maző és a

meghatalm azott z|álĺását is tattalm aző) íĺásos meghatalmazást.

Köziis aiánlattétel:

Több ajánlattevő közösen is tehet aján|atot (kozös aján|attéte|)' Közös a1án|attéte| esetén
elegendő, ha az aján|attevők egyike éĺi el, veszi át a Dokumentácíőt. A közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, 

^közbeszerzési 
eljáĺásban a közös ajánlattevők nevében eliáľni

jogosult képviselőt megielölĺri. Á közös ajánlattevők éĺtesítése ftapcsolattartás) a megjelölt
képviselőn ketesztĹil tötténik.

Ha egy aján|attevő aján|atát egyedi.iłi aján|attevőként nýjtja be, az ajántat benyujtását
követően közös ajánLattételre mát nem kerülhet soÍ. Ha több ajźn|attevő közösen tesz
aján|atot, a közös ajánlattételben ĺésztvevő aján|zttevők köte és személye a közös ajőtn|at
benyu|tását követően nem módosítható. Ä közös aiánlattevők csopoĺtiának képviseletében

Közös ajőn|attétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszer(len a|älĺt közös
Aján|attev ői megállap o dá s t, amely taftalmazza az a|ábbiakat

- a közös Ájánlatevők nevét
- 

^zon 
ajánLattevőt, a|ĺ a közös Aján|attevőket az eLjfuás sotán|<lzátólagosan képviseli,

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat a|őłírása módjának ismettetését;
- 

^ 
szeĺződéses árbő]r valrő ĺészesedésük mértékét valamint külön-külön a közös

aján|attevők azon bankszámlaszámatt, ahova zz elismeĺt teljesítést követően a
kifizetés megtöĺténhet;

- valąmennyi kozös Ajánlattevői tag nyilatkoz^tát aľól, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési e\fuás eredményeként megkötendő szeĺződés
szetződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalós itásáért;

- 
^z ajánlrat benplitásának napján érvényes és hatályos, és hatá|ya, teljesítése,
alkaLmazhatősága vagy végrehajthatősága nem függ fďfüggesztő Qlatályba léptető),
illetve bontó feltételtől.

IV. TovÁBBI INFoRľĺÁclÓr

Az adőzásta, akiótnyezetvédelemĺe, a munkavállalók védelméte és a munkafeltételekte vonatkozó
kotelezettségekĺőlaján|attevőtájékoztatástkaphatazalábbícímeken:
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ÁNTsz: 1097 Budapest, Gyáli űt2-6.,Ievé1cím: 1437 Budapest, Pf. B39. tel.: 06-1-476-1100, fax:
06-1-476-1390, zőId szám: 06_80-204-264, a ĺegionális és kistéľségi intézetek
eléthető s ége a !Ą\ĄV. a n tS z ll u inteľnet-címen ta|á|hatő

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel.:0ó-1-301-2900, fax:06-1-307-2903,zölrdszám:
06-80-204-258, a tetületileg illetékes bányakapitányságok elérhetósége a rvrvrv'mbflr.hu
inteľnet-címen található

NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. tel'.: 06-7-428-5100, fax 06-7-428-5382, kék szám: 0ó-
40-42-42-42, a teńletileg illetékes tegionális igazgatőságok elérhetősége a
w\\Ąv. l]av. gĺ;r'. hu internet-címen található

oKTVF: 1016 Budapest, Mészáľos u. 58/a. telr.:06-7-224-9700, fax:06-7-224-9262, a területileg
illetékes feli.igyelőségek elérhetősége a rwvrv.oľszagclszcrldhatosag.gov'hu inteľnet-
címen ta|á|hatő

NMH: 1024 Budapest. Margit kĺt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62.Pr. ó39, tel: 06-I-346-9400, fax:
06-1-346-9477, zo|d szám: 06-80-204-292, a területi kiĺendeltségek eléľhetősége a
vlYsĹ-oo1Ęf .€qY.lluinternet-címentalálható

Á I(bt. 73. s (5) bekezdése alapján ajän|atkéń e|őírja, hogy az aiánlattevő tájékoződjon az
adőzásĺa, a koĺnyezetvédelemte, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekĺe vonatkozó
olyan kötelezettségekÍől, amelyeknek a teljesítés helyén és a szetződés teljesítése soľán meg kell
felelĺri.

t',,
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v. MELLÉKLETEK, NYIIÁTKoZATMINTÁK
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^Z ł1ÁNrłr nÉsznI 1rÖrnrnzcĺBN nBłołNoÓ lcĺzoĺĺSoK,
I{YI LAT Ko z AT o K J r,cv zÉrn1

1.

2.

3.

oldalszám
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. s (2) bekezdése a|apjáĺ
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal elláwa)
Igazolások, dokumentumok
I(özös aján|attétel esetén közos ajánlattevők jelen közbeszetzési eljáńsra
tekin te ttel alálľ t hatá|yo s (kon z o ĺc iálls) sz etz ő dés e (op ĺi o n á / i Ą
Ajánlattevő nytlatkozata a kizárő okok tekintetében
A l(br ó7' s (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
A I(bĺ ó6. s (4) bekezdése szeĺinti nyilatkozat
Nyilatkozat a l(bt. ó2' s (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
Nvilatkozat a Kbt' ó6. s (6) bekezdésc a|apján
Az ajánlatot a|álĺő valamennyi személy érvényes a|átási címpéldány^, v^gy 

^ 
'

2006. évi V. törwény 9. s (1) bekezdés szeĺinti a|átási-mintája
A cégkivonatban nem szeĺeplő kötelezettségvállalóft) esetében 

^cégegyzésre jogosult személytóI szátmaző, az ajánlat a|állásáta vonatkozó (ä

megbata|maző és a meghataLmazott a|álľását is tarta|maző) írásos
meghatalmazás

Egyéb igazolások, dokumentumok
T'ET IEc łríxrl Ą'ľ Dl DL.'ľf)a\NTTTŻrTc 

^I\ 
Ą,1.Irr-rľrrrrr'zÁxlL:L).LJ IIJIII\LlIl r'.t,r'll\Il\\_/l\11\tJJ !lLJJlL ll\Jl\lJ\,,./J\_,rl\

Nyilatkozat elektonikus adathoĺdo zőan benly ujtott ď1án|at tekintetében
Nyilatkozat vá|tozásb ejegyzési elj átásĺól
Arazott költségvetés
Á j ánla ttevő s z akmai tap asztalatának b emu ta tá s a

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

!2.
13.
T4,

15.

19.

Aján|atkérő felhívja aján|attevők figyelmét, hogy a I$t. 57.$ (1) bekezdés b) pontja a|apján a
dokumentációban megadott nyilatkozatminták ajánlott minták, melyek el1árási segédletet
képeznek.
Ajánlattevők ennek megfelelően nem kötelesek a dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat és
igazo|ás minták Íelhaszná|ására.
A nyilatkozatok illetve igazolások megfelelő taĺtalmú megadása aján|attevő felelőssége.

14
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ĺ ' s7rźrľlłi nelléklet

Felolvasólap

a

Ajánlattevő neve':

Aján|attev ő s z ékh elye :

I(épviselő személy neve:

Aj ánlattev ő tele fon s z ám a :

Aján|attevő faxszárna:

!ĺj án|attev ő e -mail címe :

tátgyű közbeszetzési eliáľás voflatkoz^sában

beruházás kívitelezéséte_''

Ájánlattevő a szetződés teljesítését az alábbíszerint vállalria

Kelt: Heljl, éu/ bőnap/ nap

' Kö"ö. Ájánlattevők esetén valamennyi, a konzorciumb aĺ tészt vevő Äjánlattevő nevének és székhelyének
feltĹintetése szükséges a konzorcium neve mellett.
_ Äjánlatkérő az Äiánlatl összárat vesziaz éĺtékelés alapiául!

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll' em 9. I teleíon: +36-1_796_10_00 | Íax: +36-1-796-1O-0l
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2. sýľrĺł nelléklet

A I(bt. 66. \ í2) bekezdése szeĺinti nvilatkozat3

a

Alulírott

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

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

1,. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben v^Í7 
^zaján|attéteh felhívással, v^gy 

^ 
kapcsolódó dokumentációval, illewe azokbátmely a tfugya|ást

követóen kialakult feltételével, akkoĺ az ajánlatunk érvénytelen.

2. Eltekintůnk saját szeződéses feltételeink a|ka|mazásőtől, és e|Íogad1ak az ajáĺ|attéteh
dokumentációban |évő szerződés-tervezetet, valamint a tátgya|átsok alkalmával véglegesített
szeľződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

3. Az aján|at benpijtásával ki|elentjük, hogy amennyiben nyeÍtes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkoĺ a szetződést megkötitik, és a szerzőđést teljesítjük az ajáĺ|attéteh
felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az aján|arunkban lefektetettek szeĺint.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös Ąán|at esetén a közösen ajőnlratot tevők személye
nem vá|tozhat sem a közbeszerzési e\ärás' sem az annak a|apjáĺ megkĺitött szerződés
teljesítése során. Ännak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszetzési eljárás, mjnd az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése sotán.

Kejlt: Heb, éu/ hónap/ nap

beľuházás kivitelezés ére.''

tát gy tt kó zb esz etzé s i eli á ľá s v onatkoz 
^s 

áb an

...., mint 
^ 

'.... aján|attevő (székhely: ...........)
(képaiseleti jogkiir/ titulus negneueiésĄ az a,1ánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

I'u

3 Közös a|ánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos taĺtalommal köteles aláíĺni.

cím: 1061 Budapest, Anĺlrássy út 17 ll em 9 | teleíon: +36-1-796-'l0-00 | íax: +36-1-796-10-0'l
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). sryinlÍ ľnellá,Łleĺ

A kizátó okokra vonatkozó nvilatkozat a

a

..Vállalkoz ási szetződés az --EFOP -4 -7 -7 -76-2017 -ooo37 i kte tó szá ĺn íl _ q G éln'ól ĺti

beruházás kivitelezéséte.''

tát gy il kiizb e s z e rz é s i e li á tá s v oĺratkoŻ ás áb an

Alulírott .'.., mint a ..... . aján|attevő (székhely: .'.... ..'... .)
(képuiÍehti jogkör/ tiĺulĺls megneueryéłe) az aján|attételi felhívásban és a kapcsolódó

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

az alábbi nyilatkoz^tot tessziik:

Nem állnak fenn veliink szemben a közbeszeľzésekĺől szőlő 2015. évi CXLIII' törvényben 62. $
(1) bekezdésében foglalt lłzfuő okok.

I{e|t: HeĄ, éu/ hĺínap/nap

l,t

a Közcis aiánlattéte| esetén ezt a nyilatkozatot valameĺnyi ajáĺ|attevő saiát maga tekintetében köteles aláími.

cégszetű a|átrás

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. Il. em. 9. I teleíon: +36-1-796-10_00 | íax: +36_1-796-10-01
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szerinti nvilatkozats

a

Alulírott

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

az alábbi nyilatko Żatot tesszük:

I{jelentjük, hogy a szerződésteljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszer"é."k ől szőLő 2075.
évi CXLIII. tónény 62. $ (1) bekezdésében meghatározott |<lzfuő okok hatálya a|á eső
aJvállalkozőt, valamint az alkalmasságunk igazo|ására igénybevett más szervezet nem tattozik a

kőzbeszerzésekĺől szőlő 2075. évi CXLIII. törwény ó2. s (1) bekezdésében meghatátozott|<lzáń
okokhatá|ya a|á.

I{e|t: HeĄ, éu/ hőnap/ nap

(képuisehti joýĺr/titulus negneueąésĄ az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

táľgyú közbeszerzési eliáĺás vonatkozásában

lrenrházás kiviĺelezéséte^''

4. s3inú nelléklet

l'.

5 Kö"ö. ajáĺ|attéte|esetén ezt a ĺyílatkozatot valamennyi ajánlattevő saját magatekintetében köteles aláími.

cégszeďl a|átás

cíln: ]061 Budapest, Andľássy út 17. ll. em' 9 | teleíon: +36-1-796-10'00 | íax: +36-'l-796-10-01
inío@pl ovltalzń.hu I www.provit.llzrt.hu
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5. sęźľzĺÍ rnellékleĺ

A Kbt. 66. S (4) bekezdése szetinti nyilatkozat 6

..Vállalkozásiszetződés az --EFoP-4-1^7-76-2o7l-ooo31iktató sz'Áĺnű^ e G6h.Ąĺti

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

^z alábbi nyilatkoz^tot tesszük:

a) nem taÍtozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáńl szóló törvény batá|ya
a|á.7

beruházás kivitelezéséľe.''

tát gyű kti zb e s z erz és i e lj árá s v oĺnatkoz ís áb an

(képúseleti joýtir/ titulus negneueyése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

b) ^ kis- és kozépvállalkozásoktól, fejlődésük támogatásátő| sző|ő törvény szednt
mikĺovállalk ozásnak / kisvállalk ozásĺak / kł5zépvá\lalkozásnak8 minósül'

Iše|t: Hefu, éu/ hĺínap/ nap

I'g

ó Közös ajáĺlattéte| esetén ezt a ĺyt\atkozztot valamennyi aiáĺlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
i iVíegfelelő aláhí:z andó|.
8 lvIegfelelő a|áhívaĺdő!

cégszeďt a|áfuás

cĺm:1061 Budapest, Andrássy út 17 ll em 9. I telefon: +36-1-79610-00 | íax: +36J-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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a

Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi foĺmai és tartalmi kcivetelmény, utasítás,
leírás gondos áttekintése után

tátgyű közbeszetzési eliáĺás vonatkozásában

^z 
alábbi nyilatko zatot tesszük:

Á kózbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a l<lzá,tő okok igazolásának, valamint a
kozbeszetzési műszaki leírás meghatát'ozásának módjáról 321/2015. (x. 30.) Koĺm. tendelet 8. $
i) pontjának ib) alpon!ábanl(' / 10. s g) pontjának gb) alpontjábanl' foglalt e|őfuásalta va|ő
tekintettel

kiie le ntiük,

hogyTársaságunk olyan táľsaságnakminősiil, amely apénzmosás és a terĺodzmus finanszltozása
megelőzésétől és megakadá|yozásátő| szőIő 2017. évl LIII. törvény 3' s 38. pont a)-b) vagy d)

a|p ontja1a szednti tényleges tulai donos s al tendelkez ik.

trenrházás kirritelezéséĺe''

(kĺlpaiseleti joýt;r/ tikilus megneueąásĄ az ajánlattételi felhívásban

6. łpíľnú ľue//éklet

Ito

9 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajáĺ|attevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
l 0 Magyaroĺszágon letelepedett aiánlattevő esetében a|áhűzaĺdő
l l Nem NÍagyatotszágon letelepedett aiáĺlattevő esetében a|áhínaĺdő
12 Á nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Äjánlatkéró tájékoztatia az ajáĺ|attevőket, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus Ítnaĺszitozása megelőzéséről és megakadályozásáríl szőIő 2077. évi LIII. tcirvény 3. s 38. pont a)-b) és
d) alpontja szeĺĺt tényleges tulajdonosnakminősül:
a) az a tetmészetes személy, aki jogi szeméIyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenti{
v^gy - a Polgári Törvénykönyvról szóló törvény (a továbbiakban: Ptk') 8:2. $ (a) bekezdésében meghatározott módon
- közvewe a szavazai iogok vagy a tulajdoni hányad legalább htrszonot száza\ékő.ľĺal ĺendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges ińĺyitást, ellenőĺzést gyakoľol a |ogi személy vagy jog1 személyiséggel nem rendelkező szeĺĺezet felett, ha a

iogi személy vagy jog1szeméĘséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályoŻott Piacon jegyzett társaság, amelyre
a közösségi iog1 szabáIyozással vagy azza| egyeĺéttékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
k<ivetelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy iog1személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. $
(2) bekezdésében meghatár ozott - rneghatároző befolyással rendelkezik,

esa
kikötés

aján|attevő
kapcsolódó
és műszaki

cĺm: ĺ061 Budapest, Anclrássy út 17. ll. em. 9 | teleíon: +36-'l-796-10-00 | íax: +36J-796-10-01
inío@provi talŻrt.hu I www.provitaIzrt.hu
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Valamennyi tényleges tulajdonos|3 nevét és állandó lakóhelyét az a|ábbiakban mutatjuk belo:

Név:
Áilandó lakhely:

Név:
Á[andó lakhely:

ua81

2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus Frnan szírozása
megelőzésétől és megakadályozásátől sző|ő 2017 ' évlLIII. törvény 3. $ 38. pont a)-b) vagy d)

alpontja szerinti tényleges tulaidonossal nem ľendelkezik.

I{e|t: HeĄ, éu/ blinap/ nap

d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az a|apiwáĺy v^gyolu^ legalább huszonöt száza|ékáĺak a kedvezményezettie, ha a leendő kedvezményezetteket
mát meghatározták,
db) akinek érdekében az alapitváĺyt létrehozták, illewe működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg,v^gy
dc) aki taga az alapiwáĺy kezelő szervének, vagy rneghatátoző befolyást gyakoĺol az alapiwány vagyoĺáĺak legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az a|apiwáĺy képviseletében eljár.
l3 Természetes személy
|] Felsorolás a tényleges tulaidonosok számáĺak megfelelően módosítandó

cégszerű a|älrás

cĺrn: 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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7. sýnú nellékleĺ

A Kbt. 66. S (6) bekezdése szerinti nyilatkozat'5

a

Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi fotmai és tattalmi követelmény, utasítás,
lefuás gondos áttekintése után

beruházás kivitelezéséte.''

tátgyű kozbeszeĺzési eliátás vonatkoz ásában

aŻ alábbi nyilatkozatot tessziik:

1. Nyilatkozunk a közbeszetzésektő| szőlő 201'5. évi CXLIII. torvény ó6. s (ó) bekezdés a)
pontia alapján, hogy a kózbeszetzés tárgyáĺak az a|ábbiakban meghatátozott ľészeivel
osszefĹiggésben alvállalk ozőval szerződést kötĹink:

(képuiseleti jogkör/ titulus megneueyése) az ajánlattételi felhívásban

2.

22

Nyilatkozunk a közbeszerzésekĺől szóló 2015. évlCXLIII. törvény 6ó. s (6) bekezdés b)
pontja a|apján, hogy a szetződés teljesítéséhez az ajáĺ|at benýjtásakor mát ismeĺt alábbi
a|vői]a|koző(<a)t kívánjuk igénybe venni, felttintewe az al'válllalkozóft) mellett a közbeszerzés
tfugyának azon tészét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkoző kijzrcműköďk:

és a kapcsolódó
kikötés és műszaki

Išelt: HeĄ, éu/ hónap/ nap

15 Közös a1án|attétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajáĺ|attevő saiát maga tekintetében köteles aláírni.
ĺ6 Ml'rnkrrr.-ek/feladatok

cím: 1061 Budapest, Anrlrássy út 17 ll em 9 | teleíon: +36-1-796_10-00 | {ax: +36-1_796-'10-0'l

inío@provitalzrt hu I www.provitalzr1.hu
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Alulírott

dokumentációban foglalt valamennyi
leírás gondos áttekintése után

CD vagy DvD mellékletre vonatkozó nyilatkozat

(kéPuiÍeleĺi jogkĺr/ titulus

nyilatkozoĺľĺ-

a

' ÍnÍlt
^ 

..'.. .. aján|attevő (székhely: ....... ... .')
negneae7ése) az ajánLattételi felhívásban és a kapcsolódó

foĺmai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki

tángyű közbeszeĺzés i eli átás v oĺnatkozás áb an, hogy

az ajánlatunkban becsatolt elektĺonikus adathotd ozőĺ talrá|ható írásvédett
foľmátumú fájll tatta|ma teljes métékben megegyezik az áLta|unk becsatolt
męj elölé sű ajánlat tattaLmáv a|'

Ke|t| Heb, éu/ bónap/ nap

8. s4źnú nelléklel

h'enlhÁzÁs kiwitelezéséľe_''

(nem szeĺkeszthető)
papít a|apű, eredeti

cégszerű a|álrás

cĺln: ]061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9 | teleÍon: +36'1 796-10-00 | fax: +36J_796-10-01
inío@provitalzrt'htl I www.provitalzrt.hu
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Nyilatkoz a t v áůtoz ásbei egyz és i eli árás tekintetében

a

Alulírott ...,minta..... aján|attevő (székhely: ..........)
(képaisekti jogkiir/ rifulas megneueąése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

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

nyilatko zoÍn

hogy velünk szemben nincsen folyamatban vá|tozásbejegyzési e|jfuás.11

henlházás kiwitelezéséte_''

tátgyű közbeszetzési eliátás vonatkozásában.

9. sryirnú nelléklet

lro

Ke|t: HelJ, éu/hónap/ nap

17 r\mennyibcn aiánlanevővcl szeĺnbcn vagy közcis ajínlattétel csetén bármely a|ánlattevóvcl szemben r'áltozásbcjcgyzósi cljáĺńs l'an íolyamatban a
jelen nyilatkozat helyett csatolan<Jót az ĺjínlatter'ó(k) vonatkozásńban a cćgbírósíghoz benyújtott változásbeiegyzćsi kérelcm ćs az annak
érkczéséről a cégbíróság által megküldött igazolís'

ciln:'l061 Budapest, Andrássy út 17 ll em. 9. I leIeíon: +36_1-796-'l0-00 | íax: +36-1-796 10 0'l
inío@pĺovitalzrt.htl I www.provitalzń'hu

cégszerű a|átős
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Alulíľott
(képuiftleri joýtir/ĺitalul' ľnegneueąése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó

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

nyilatkoŻoor
a

Ai án l a ttevő s z akm ai tap as ztalatának b e mu tatás a

tát gytl kő zb es z etzé s i e li átás v o n^tko z ás áb a n, h o gy

^z ajánlattétels' felhívás 12. pont)ában meghatáĺozott 2. éttékelési ĺészszempont
vonatkozásában az alábbi épületépítési és/vagy épiiletfeilesztési munkákta vonatkozó
tefeľenciákat kívániuk bemutatni:

beľuházás kivitelezéséte.''

'l0. sýnĺi nelláklet

Iše|t: Hefu, éu/ hĺÍnap/ ĺap

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll em 9. I teleíon: +36_'l-796-.10-00 | íax: +36_1-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu
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w. szuRzŐoÉsľnnvgzgT

lru
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vÁrlłrr oz iĺsl szgxzooÉ sĺ B nvBz Br

amely létľejött egytészrő| a
Za|aegeĺszeg Megyei Jogú Yátos Önkormá nyz^t^
8900 Za|aegeÍszeg, Kossuth L. u. 77-19.
statisztikai számje|: 1 57 3 4453 -841 1 -321 -20
tőrzsszáma:734 455
adőszáma: 1 57 3 4453 -2-20
s zámlaszám: 7 77 49 00 8 - 1 5 4327 0 4
képviseletében elját: Balaícz Zo|tán polgármesteĺ
mint Megĺendelő, (továbbiakban Megrendelő)

mástésztőIa(z)

székhelye:
cégjegyzéks záma:
statisztikai száma;
adőszáma:
számLaszárna:
képviseli , mint Yállalkoző (továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban egytittesen: Felek) közott az a|ábbi feltételekkel:

1. Iĺszetződés táÍgya, tattalma

1.1 Á Megtendelő, mint aján|atkétő a közbeszerzésekről sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbĺ) 175. s (1) bekezdésében tőgzített feltétel fennállása alapján
hiľdetmény nélküli tfugyalásos nemzeti kozbeszetzési eljárást indított a ,rYállra|kozási
szeľződés az ,rEFoP-4.l.7-16-2017-00031 iktató számil, a_Gébárti Kézművesek
Háza ľegionális célú népi kézműves alkotőházzá feilesztése'' tárgyú beľuházás
kivitelezésérc.'' tátgyban, amely eljátásban az aján|attéteü felhívás és az aján|attéteh
dokumentáció, tovább á az egy éb kózbeszetzési dokumentumok ismeretében a Y áL]a|koző
a törvényes feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatot nyujtott be. Az eirjáńst meginďtó
felhívás szeĺinti blĺá|aĺ szempontok a|apjän aYálLalkoző ajánlata ked'ilt kiválasztásĺa, mint
a legjobb át-érték atányt képviselő aján|at, mindennek megfelelően a Megtende|ő, a
Vállalkozót hiĺdette |ĺ az ehjáús nyeĺteseként. A Kbt. vonatkozó ľendelkezései a|apjáĺ a
Megendelő tehát jelen szerződéssel megtendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fenti tfugý
építési benlházás, Kozbeszerzési dokumentumokbaĺ tőgzítettek szerinti hibátlan és
hiány ta|an kivitelez é s ét.

1.2 Yá|La|koző Íe|adata az 7.7. pont a|apján az a|ábbiakĺa teĺjed ki:
- A 8900 Za|aegetszeg 0737 /80 helynjzi számon épült l{ézművesház bővítése,

hagyományos építőanyagokkal, zz ercdei szeĺkezetek meghagyásával, valamint _
tekintve, hogy a meglévő épület műszaki állapota jelentősen leromlott _ a gázkazán és
fűtőtestek, az elekftomos főkapcsoLő és háIőzat, valamint a nyilászárők cseĺéje.

- A fenti építési feladatokat a közbeszeĺzési műszaki leírásnak és dokumentáciőnak, a
költségvetésnek, a hatá|yos jogszabályoknak, a szabványoknak és szakmai
szokványoknak, az üzemeltetői utasításoknak megfelelően kell teljesíteni, annak
érdekében, hogy a tfugyi munka a|apján létfeiövő eľedmény a célnak megfelelő
rendeltetésszetű haszná|atĺa a|kalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatáĺozottak
szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.

cím: ĺ061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em.9 | teleíon: +36_.|-796-10-00 |Íax: ł36-1-796-10-0'l
inÍo@provitalzrt lru I www.provitalzrt.hu
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- Az elkészült létesítmény határĺdőte' tendeltetésszetűhasználata alkalmas állapotban,
teljes köĺűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a voÍlatkoző magyat
előíľásoknak, mriszaki szabványoknak, mindenkoĺi engedélyeknek valamint a technika
mai állásának megfelelően, történő átadása a Megĺende|ő részéte.

- Valamenĺyi, a je|en szetződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattéteh felhívásban
és dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásban foglalt, illetőleg azokból következő
vátlalkozői feladat teljes körű ellátása, fő és jáľulékos vállalkozői kötelezettségek
teljesítése.

- Jelen szetződés alapjául az 7.l. pont szednđ kĺizbeszerzési e|jáńs dokumentumai
szoĘlnak, melyek a szetződés a|áíĺását követően a szetződés ľészévé válnak, de
fizlkatlag nem képezik annak mellékletét.

- Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet, feladatot ellátni, amely a Íe|adat
teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges. EzéttYállalkoző _ külön
ďjigény nélkül - köteles a tendeltetésszeľű használathoz szůkséges valamennyi _ jelen
szerződésben nem említett, de a szakmai szokások szednti kifogástalan teljesítéshez
kapcsolódó _ tevékenys ég ellátásfua.

AYá|]a|kozó a munkaterĺ.iletet és a munkakoĺülményeket teljes kĺirűen megismeĺte' 
^zt 

a
feladat szetződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott aján|ata megtételéhez sztikséges
métékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta' Bá:ĺĺlilyen mulasztás, amelyet a
Yál]a|koző követ el amiatt, hogy a kozbeszerzési eljárás sofán, a szetződéskötést
mege|őzően v^gy azt követően r'em szetzett kellő infoĺmációt olyan ügyekĺől, amelyek
befolyásolha!ák válla|t tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozőt azok a|ől a

kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a vállalkozási szeĺződés szerint
rcá'härulnak a munkák megfelelő kivitelezése soĺán.

Áz engedélyes és kiviteli tervek, valamint az épitési engedély a közbeszerzésí e\fuás
műszaki leítása keretében átadásra keľültek. A meglévő érvényes engedélyen kívül minden
egyéb szükséges engedély beszerzése, a |ejätt hatá|yű szakhatósági és közműkeze|ői
engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbitása, megújítása a Yál]a|koző
Íe|adata. Yá|lalkoző feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a hatályos
191/2009. (Ix. 15.) I(orm. rendelet a|apján. A Megĺendelő a szetződéskötéssel
egyideiűleg átadja Vállalkozónak a jogeľős építési engedélyt (másolati példányban),
melynek áwételét Y őilalkoző elismeri.

A Felek figyelemmel a polgád törvényk<inyvről 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 Yál]a|koző
kijelenti, hogy a tészérc átadott költségvetési mennyiségi kifuást megismerte és
feltilvizsgálta. A költségvetési kiíľás ismetetében kijelenti, hogy utólagos mennyiségi,
felmérési hibák, hiányosságok és nem megfelelőségek kapcsán pótlólagos díikövetelést
nem támaszt, aĺnak érvényesítéséľől a szetződés a|áíĺásáva| visszavonhatatlanul lemond.
A Felek a Ptk. 6:246. $ meghatáĺozott záLogogot kifeiezettenkizárják, a Vállalkozót nem
illeti meg.

A YálLalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, valamint az opciós tész vá|]a|kozői
dtja a Yáilalkoző szeľződéses kötelezettségeihez taftoző összes költséget tat'talĺnazza,
amelyek a megrendelt munkák hiáĺyta|an és tendeltetésszerű minőségben való
elvégzéséhez szükségesek.

1.3

1.4

l',

1.5

1.6
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2.1

Vállalkozói díi:

Á vállalási ár összetevói:

Nettó vá\lalrási át összesen:

Ebből:
4.,.. EpítésĹszeľelési munkák nettő vá|la]rási án:

.r- Ft, azaz

Foľdított ÁFA összege (27 %):

..r- Ft, azaz

o Bútoĺbeszetzés nettó vállalási án:

foĺint.

,,r- Ft, azaz

Ż.2

Egyenes ÄFA összege (27o/o):

.. , ..,- Ft, azaz

Az opcióként megjelölt építési
fuásbeli megtendelése esetén:

Nettó vá|]a|ási ár összesen:

fodnt.

- Ft, azaz

Ft, azaz

Fordított ÁFA ö'.""g" Q7 "/Đ,

A Felek tögzítik, hogy az á|ta|ános fotgalmi adőńl szőlő 2007. évi C)oryIL totvény 142.

$ Q bekezdésének b) pontja a|apján a jelen szerződés tárgyát képező építési-szetelési
munkák vonatkozásában _ tekintettel ata, hogy a tfugyi munkák ingatlan bővítésére,
áta|akitására voÍl^tkoznak és az építésihatőság engedélyéhez kötöttek _ a fotdított adőzős
szabá|yai érvényesülĺrek, tehát 

^z áIta|ános fotgalmi adő összegét ezen munkák
vonatkozásában a Megrendelő fizeti meg közvetlentil az adőhatőságrész&e'

A fenđekkel ellentétben, a jelen szetződés tárgyátképező bútorbeszeĺzés vonatkozásában
az egyenes adőzás szabőÄyai az tányadőak, tehát az áIta|ános foĺgalmi adó összegét a
Yálla|koző fizeti meg.

Á Felek egyetéľtően rcgziúk, hogy az általános forgalmi adó 1ÁľA; météke és annak
fe|számitási módja a teljesítés időpontjában hatályos jogszabá|yi rendelkezéseknek
megfelelően kerĺil megá|Lapításta, így amennyiben az á|ta|ános forgalmi aao (ÁrÁ;
météke vagy Íe|számítási módja jogszabá|yí váItozős folytán módosulna, zz rLem igényti
jelen szetződés módosítását, a Yállalkoző e tekintetben is a mindenkot hatáIyos
jogszabá|yi rendelkezéseknek megfelelően köteles avá|la|kozői díjról számláját kiállítani.

2.3 A fent ismettetett váLla|ási árulła _ mind az alap megtendelés szeĺinti vállalkozói
díita, mind az opciós tész szednti vállalkozói ďíita _ tányadő szabályok:

forint.

lrt

foĺint.

,r- Ft, azaz

feladatok vál]a|ási átának összetevői Megtendelő külön

forint.

ŕodnt.

foĺint.
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A számlázásta és a pénzigyi teljesítésre a vállalkozői teljesítés idópontjában hatályos áfa
szabá|yok és á'fa o/o a|apján keľülhet soľ'
A vállalkozői dij a befejezési határidőre PfognosztlzáIt átalányát, mely hiba- és
hiánymentes, a ĺendeltetésszerű haszná|ata alkalĺnas, kész állapotta vonatkozik.
A fenti vá|]alkozői díj _ egy esetleges késedelmet is ide étwe _ a szetződés teljes
időtartamáta fx és változat)an, és nem módosíthatő az inflációnak megfelelően, illetve
nem vonatkozhat ľá semmilyen eszkalációs képlet. Az egyéttelműség kedvééĺt a Felek
tögzítlk, hogy a Yállalkoző a válla|kozói díi meghatátozásakor Frgyelembe vette a
szerződés időtattama a|attvár|lató inflációt és inflációs hatásokat.
A vát]alkozői díjat a Yál7alkozó a fe|adat és műszaki tattalom, valamint a beszerzési
e|járásban a Yál]alkozó tendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és mellékletei,
továbbá az át'azatfan költségvetési kiírás, valamint a kivitelezés helyszínének teljes
ismetetében llatátozta meg és az át megá|lapitása sotán figyelemmel vo\t az építőipati
kivitelezési tevékenységrő| szőIő 191/2009. (Ix. 15.) I(orm. ĺendelet vonatkozó ĺészeiben
foglaltakĺa.
A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a targyban meghatározott feladatokĺa teljes köľű, és
taftaLmaz minden olyan munkát, közvetett és kozvetlen költséget, amely a tfugyban
szeteplő feladatok komplett megvalósításához szükséges, függetlenül attól, hogy az je\en
szetződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem' vagy rövidítetten
szeĺepel, illetve nincs részle tezve.
Yáůlalkoző a fenti váL]alkozői díjon felül semmilyen iogcímen tobbletköltséget nem
érvényesíthet.
A kivitelezés tátgyáétt Flzetett egyösszegű áta|áĺyár tattalmazza a szerződés szerint
elvégzendő munkák teljes költségét, va|amint minden a teljesítéssel összefüggésben
felmerülő költséget, kiadást (beleétve adőt, vámot, illetéket és egyéb hasonló költségeket
i'), ennek keretében egyebek mellett magában Íog|a|ja a műszaki tartalom előírt
minőségben és mennyiségben történő megvalósításähoz szükséges a költségvetésben
külön meg nem jelölt költségeket.

Szetződő Felek megállapodnak, hogy:
a) aYőilalkozó nem fizet, illetve számol e|a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a I(bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont szeĺinti feltételeknek
nem megfelelő táľsaság tekintetében meľĹiłnek fel, és melyek a Yálla|kozó adóköteles

iövedelmének csökkentéséte alkalmasak;
b) a Vállalkoző a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szetkezetét 

^Megĺendelő számáta megismeĺhetővé teszi és a l(bt. 143. s (3) bekezdés szerinti
ügyletekĺől a Megrendelőt haladéktalanul éľtesíti.

A Vállalkozót megillető diiazás kiegyenlítésének szabá.tryaiz

/AláLbbíszabályok rnndaz alap megĺendelés szerinĺvá||alkozőidljra,mindazopciós ĺész
szerinti váll]alkozői díjta vonatk oznak. f

A Felek á|ta| aláíÍt és a műszaki ellenőĺ által ellenjegyzett jegyzőkónyv a szämlazäs feltétele
és alapja. Á teljesítés igazolrása oly módon töténik, hogy a Felek teljesítés-igazoló
jegyzőkonyvet vesznek fel, amelyben ĺögzítik a jelen szetződésben foglaltakhoz képest a
Yáila|koző teljesítését (műszaki teljesítést), a hozzá t^rtoző pénzůigyi ütemet és a
szetződéstől _ ideéĺtve az annak mellékleteiben foglaltakat is _ való esetleges eltéĺést. A
számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr teliesítésigazo|ása, valamint a szükséges és
előítt minóségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és kiértékelése.

30
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Az adott műszalrĺ-ftzetési ütemľe Q<észültségi méĺföldkó) vonatkoző, a teljesítés igazolrás
alapj át kép ez ő kimuta tás h o z a Y álla|koz ó kö tele s mellékelni

a) a kimutatásban szereplő valamennyi tétel megfelelőségére, elszámolhatőságára
vonatkozó mindazon dokumentumokat, amelyek meglétét a jelen szeruődés vagy a
vo natkoz ó jo gs zab á|y ok e|őtĺ1ák;
b) a kimutatásban szeĺeplő valamennyi tétel elvégzésének teljesítését igazo|ő, illetve a
tétel elvégzésével kapcsolatban bármely kotelezettséget előíró jogszabá|yi rendelkezés
teljestilésének igazo|ásźthoz szükséges dokumentumokat [építési napló oldalak,
megfelelőség1 Ęazo|ások, tanúsítványok (így különösen a jelen szetződés vonatkozó
pontjaiban meghataĺozott tanúsíwányok, mérési jegyzőkönyvek, műbizonylatok,
teljesítményigazolások, környezetvédelmi adatlapok), továbbá keletkezett építési és
bontási hulladék jogszabályszerű elhelyezését biztosító eredeti okiĺatok átadása].

A számlák kifizetésének feltétele a szenődésszerri és aiogszabá|yoknak megfelelő számlák
és melléklet ei hiány ta|an beétkez és e.

3.2. A teljesítésigazo|ás k'lál]ltását követően a Yál]alkozó jogosult és köteles a jogszabá|yi
előírásoknak megfelelő szánLát benyujtani.

3.3. A Megĺendelő nevére kiállított számlát a Megľendelő műszaki ellenőĺének kell átadni, aki
azt m(lsza|ł7ag és számsza|<llag felülvizsgálja, illetve kollaudálja és kiegyenlítés céliából _ a
teljesítésigazo|ás egy pé|dáĺyával együtt - a Megĺendelő felé továbbítja.
lĺ számla címzése a Zalaegefszeg Megyei Jogú Vátos Onkoľmányzata 8900
Zalaegetszeg, Kossuth L. u.17-19"

3.4. Az előzetesen kozölt formai vagy taftalmi követelményeknek, Yagy 
^ iogszabá|yi

előfuásoknak meg nem felelő számlát - a kifoýs megjelolésével - a Megrendelő iogosult a
Yállalkozőnak javltásra visszaküldeni. Ebben az esetben az átutallási határidőt a javított
szám|a Megrendelő áltah kézhezvételétő| kell számítani és az igy számitott hatá:.JLdőig a
Megľendelővel szemben a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nem alkalmazhatők. A
Megtendelő áůtah pénzugyi teljesítés napja az a fl^P, amikot a Megĺende|ő számlavezető
bankja a Megrendelő bankszám|áĄát megterheli. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 201,6. évl
IX. törvény szerinti behaitási költségátalányĺól kifejezetten lemond.

3.5. A létesítményre vonatkozó átadás-áwéteh e|jáńs |ezárása mindaddig nem
kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás 

^ll 
fenn, vagy a sztikséges

dokumentáció a Megrendelő tészéte maradéktalanul átadásÍa nem került.

3.6' Á Megtendelő 3 daĺab tészszám|a, illetve t danb végszámla |ĺál]ltasáru ad lehetőséget a
készĹiltségi szint 25o/o; 50%; 7 5% és lüDo/o-ának elétésekoĺ.
Az opciós rész megrendelése esetén a szám|őzás eltérően alakul, az opcíős tész
vonatkozásában Megľendelő 7 danb tészszámla, i]letve 7 danb végszán-ia|<lá|]ltásán ad
lehetőséget az opciós ńsz 50o/o és 100%-os készültségi szintjének elérését követően.

3.7. Á Vállalkoző a szárnláját a létesítmények műszaki át^dőLs-őLtvétell e|jfuásának |ezáĺását
követően kiállításra keľĹilő, műszaki ellenőĺ á|ta| elleĺjegyzett teljesítésigazo|ás birtokában
jogosult és köteles benýjtani.

3.8. A szerződés Ílnanszitozása a ,, Gébárti Kézművesek Hláza regionális célú népi kézműves
a|kotőbázzá fejlesztése" című, EFOP-4.1.7-16-2017-00031 azonositószámíl ptojekt
foĺrásaiból töténik.

I t''
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3.9.A támogaľási intenzitás mértéke 100 o^ amely a mindenkor hatályos támogatási szer'ződés
a|apján módo s ulh a t. A Frna n s zfu oz ás f otmái a u tó fin an s zt o zás.

3.10. Az ellenszolgáItatás összegétáta|ányáton kell megadni, 
^z 

sem árfo|yamvá|tozás, sem más
ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem
kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.

3.11. A teljesítés igazo|ásáta a Kbt. 135. s O-@ bekezdései és a272/2014 ěI.5.) Koľm. tendelet
vonatkozó tendelkez és ei az tány adőak.

3.l2. Az ellenszolgáltatás aYálrlal,koző általi (rész)teljesítést, a Megtendelő (műszaki ellenőr) által
ennek elismeréseként kiállított (tész)teliesítésigazolás a|apján helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételét követően átutalással _ foĺintban - kertil kiegyenlítésĺe a Ptk. ó:130. s (1)-(3)
bekezdései és a Kbt. 135. s (3) és (5)-(ó) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) I(oĺm. tendelet
vonatkozó ľendelkezései szednt - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétól számított 30
napon belül.

3.13. Amennyiben aYá|]]akozó a teljesítéshez aMállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. ó:130. $ (1)-

Q) bekezdésétől eltéĺően a l{bt. 135. s (3) bekezdésében foglaltak a|apján a szeruődésben foglalt
ellenéték kifizetése a322/2015. (x.30.) I(oĺm. ĺendelet 32/A,$-a szeĺint töténik az a|ábbiak
szednt:

32/A. s () A< ajánlatkéúként si,eąődő Jĺl, ualanilt _ eunípai aniós tárzogatĺjs eytén sýllítói
kif79tĺs során _ a kilii,etéĺe kiiteles syerue7,et, ha ai Ęánlatteaőként s79ąődő fel a teljesĺtésllei
aluállalkoiót uui iýt1be, a Ptk. 6:1j1.s (ĺ tsO bekeýésétől eltéĺően a ktiuetkeiő siabályok sryerint
kłi te le s ai e lle n s4o Ęĺź lĺatást te ljuíĺe ni :

a) a7E'ánlatteuőként sryeąődőfelek leýésőbb a teljuítés elismercsének időpontjáig ktinlesek ĺyilatkorytot
tenni aiajónktkéľőnek, bogy ki;<iiliik nelik mekkora iissrygrejogosuh aąellensryoĄáltatásból;
b) o< iiss1u Ęánktteaőként sieąődő Jiĺl legkésőbb a teljesíłés elismerésének időpon/áĘ ktiteles
n1ilatkoiatoĺ tenni, bog1l ai általa a teljesítésbe beaont atuźttatkoyĺÍk egrnként nekkori össąegre

1bgosultak aą ellens4olgźltatĺźsból, egyide1íĺleg felhí/a aą aluállalkoilíkat, bogy áilítsók ki eyen
sryźnláikat;

Ą ai ajánlaĺteuőként sieąődő fekk nindegyike a te|esĺtés elisĺzerésít kiiuetően állĺ/a ki s3źnlĘáą a
s4lźnlában ńsýteiue aialuállalko{i nljuítéĺ, ualaľzint a4Ąánlatteaői te[uítéł nétékét;
d) o ,) pont sryiü a sýnlában felnnnnt aluállalko4íi tefesítés ellenéľtékét ai Ęĺźnlatkéńként
sieąődő jĺl _ eunípai unilís tĺźmogatás esetén s3źllítĺíi kifrytés sonźn a kif1ptésre ktiteles si9ne7,et _
ti ry n ti t n ap o n b e lii l á tu ta lja a i aj án la t te uőkru k ;
Ą ai Ęánlatteuőként sieąődő frl baladéktalanul kiegyenlíti ai aluállalko4lík s4źľzlóit, aagl a<
aluállalkoióaal kiittitt s3,eąődésbenfoglaltak sryint a7aluállalkoaói d/ egy rusąét ľissiatartja;

l) aąEánlatteuőkéĺt sryąődőfelek ótaÚ'ák aiĄ pont sierinti áruulások igaiolásaiuk rzásolatait;
g) aiajánlatteuőként sryąődőfelek łźltal beryĺ{tott s3inlában negieltjlt, jőaállalko4íi teljuítés elknéľtékét
a4 ajánlatkéríként sąeąődő Jiíl _ eunípai uniós támogatás uetén sýllítói kif19t,ís sonÍn a kfi79tésre
ktiteles s1eľve1et _ ti79ntit napon beliil átutalja aiajáilatteaőként sieąődőfeleknek;
b) ba ai ajánktteaőként sąeąődő felłk ulaneĄike ai Ą uagy aifl pont s3,erinti kiiteleiettseget nen
tefiuĺti, aiellensioĘĺźltatásfennnaraůí rcsiét aiajánlatkhő (aagy a kifiietésĺv kijnles sieľveiet) őĘ, és

aąakkor illeti negaiĘánlatteuőt, ba aiE'ónlaĺkéĺő résýĺv igo<rljo, bogy ai4 aogy agf) pont s3,einti
ktiteleyettłeget teljuítette, uap bitelt érdenlő irattal igo<rljr, hogl ai alalźllalkoilí uagl siakember nem

jogosuh aiĘáilatteuő által a b) pont sąeľint bęjekntett tissiegĺv aagy atnak egl resryre;
i) résąben uagy eýsiben eunípai uniós tĺźnogatásból negualósĺtott ktiąbu79Ęs esetén a d) pont sierinti
batáridő haĺminc nap.
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(2) A Jělek kiilźnilag a< ('|) beke1dés g) pony'a sieinti ellensąolgźltatás halas{olt nljesĺtésében
állapodbatnak meg a Ptk' 6:'ĺ30. $ (3) bekeidésének neýělelően. A 32/B. s a bekeidését a7
ajánlatteuőként s7'eąődőfrllel łiemben csak a7( ) bekeidés g) pontja są,erinti tissiegre lebet alkalnaini.
(3) Ha ai ellensiolgźltaÍĺisl ĺtibb ĺvsąlłtben teljesiti ai ajánlatkćúkénĺ sieąődést kötő Íel uagy a
kifi77tésĺv kiinles s7,erveryt, minden res1/łĺel kaptsolatban alkalma4ni kell ai(),ís (2) bekeidést.
(4) Ha a köibesryĘsi sryąődćs teljuĺtén érdekébn a n1ertes Ęánlatteuő (Ęánlatteuők)
prujekuársaságot bo{ak létľe, e $ alkalnaiĺisállan a n1eľtes Ęánlatteaőként s79ą,ődő fel alatt a
pĘe kttársaságot kell é łte ni.

3.14. Előleg:
Megĺendelő előleget az a|ábbiak szednt biztosít:

A Vállalkoző e|őleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a
Yát|la|koző előleget igényel, úgy Megtendelő azt az a|ábbiak szeľint tudja biztosítani:

Az előlreget, a szetződés hatálybalépését követően igényetheti a Yá|]a|kozó úgynevezett
előleg bekéĺő dokumentum benyujtásával.
Áz igényelhető előleg météke a 272/2014. 6I.5.) I(oĺm. ĺendelet 134/8. 7. a|apján
legfeljebb a szerződés elszámolható összegén ek 50o/o-a.
Az opciós rész vonatkozásában Megrendelő nem biztosít előleg igénybevételi lehetőséget.

Az e(ő|eg elszámolása: YálLalkoző az e|őIe,ľ)et a ben1iitásta keľülő résszámlák és a
végszőmJia összegéből vonhatja le adctig, amedďg az e\őleg teljes méĺtékben elszámolásľa
nem keľül. Az előlegszámla Kbt. 135. $-ban, a Ptk. 6:730. $ (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. 6. 30.) I{otm. tendelet 30. s (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
kedił kifizetéste.

A jelen e|járás eľedményeként megkötésĺe kerülő szetződés a|apján Vállalkozó 
^közbeszetzési eljáĺás etedményeként kötött szetződés elszámolható összegének 10%-a és

az Ęényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Megtendelő javán szőlő, a I(bt. 134. s (ó) bekezdése sze1inti biztosítékot nyujt.

Megtendelő felhív|a a figyelmet a 272/2014' GYI. 5.) Korm. ĺendelet 1' melléklet a|apján
alů<aLmazandóktilönösEnanszítozásiszabályokĺa.

A tátgyi szetződés az ev'őpai uniós foľĺásból támogatott pfo'ekthez kapcsolódik, melyte
vonatkozőan a 2014-2020 PÍogÍ^mozási időszakban az euĺópai uniós támogatások
felhasználásánakrcndjétőIszőIő iogszabály(ok) mindenkot hatályos, vonatkozó előírásainak
a|katmazása is s zükséges.

Az előleg kifizetése a 322/2015. 6' 30.) I(oĺm. rendelet 30. s (1) bekezdésben foglaltak
szerinđ határidőben töténik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek. Az előleget
a Megrendelőként szetződő féI az elő|egbekétő alapján fizeti ki a Yá|Ia|kozónak legkésőbb
az épitésĺ munkaterület áAta'dásá;t követő 15 napon belül' Áz előlegbekéĺőt, legkésőbb a
szeződéskötést követő 15 napon beltil (ogvesztőhatáťldő) kelt benyijtani'

A 322/2015. (x. 30.) Korm. tendelet 31. $ alapján az elkenszo|gáItatás kifizetéséĺe csak az
adott munkára,munkatésztevoĺa;tkoző teliesítésigazoLás|<tő|]ltását kovetően kerülhet sot.
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Megľendelő ňgzíĺ, hogy a kiFrzetés vonatkozásában a 322/2015' (X. 30.) I(oĺmányrendelet
32/B. $ szeĺint kell eliáĺni.

3.15. Egyéb szabályok:
Megtendelő tartalékketetet nem biztosít.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Az elszámo|ás, a szetződés és a kifizetés pénzneme: HUF'

A vonatkozó ĺendelkezések, jogszabályok:
2015' évj CXLIII. törvény
321 / 20l 5. cY. 30.) I(oĺmányĺendelet
272/2014.(XI. 5.) I(oĺm. rendelet
201'7. évi CL. törvény az adőzős ľendjéről
322/2015. GY.30.) I(orm' ľendelet

4. Hatáĺidők

4.7. Á telj esítés határide1e:

Kezdete: A szetződés hatálybalépésének a napja a szetzőďés Felek á,Jrtalľ- a|áitálsának a
napia.
A munkatediłet átadás-áwéte|ére a szerződés hatálybalépésétől számitott 5 napon belíil
keľül soĺ.

Befeiezésez A szetződés teljesítésének véghatárideje a munkatetu|et átadásának napjától
számitott220, nap, amelybe a műszaki átadás-áwételi eljátás ideje is beleszámít.

Az opcióként ielölt feladatok teliesítési hatáľideie: Az opcíonális rész Megľendelő
általi ktilon írásbeli megĺendelése tudomásulvételének napjátől számitott 30. nap.

Az opcióként ieliilt feladatok megrendelésének határideie: Megrendelő opciós
jogávala szetződés hatálybalépését követő 180 napon belül élhet'

Á Megtendelő elfogadja a Vállalkoző véghatáridők előtti teljesítését.

Á Megĺendelő kijelenti, a Vállalkoző pedjł tudomásul veszi, hogy a fenđ határidő
betaľtása közéľdek, ahhoz a Megrenđelőnek is kiemelt érdeke fűződtk, ezért aYá\alkoző
köteles a munkát úgy megszewezni,hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyoĺs, továbbá zz
egyéb munkálatok at folytatő Vállalkozókka| az összehangolt munkavégzést.

A Felek a jelen szetződés teliesítése étdekében fokozott egyůttműködési kötelezettséget
vátlalĺak.

A Vállalkozó köteles a MegtendeLőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem
megielölésével minden olyan köĺülményről haladéktalanul éttesíteni, amely a váLLalkozás
etedményességét, v^gy kellő időte való elvégzését veszé|yeztett (^ továbbiakban:
,,AkadályközlőLevél"). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eĺedő kátéľt aYálllalrkoző
a felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatási kötelezettsége megsértésére
előnyök szetzése cé|jáből, kötelezettsége, felelőssége kimentése étdekében.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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5. A Feleket egyatáĺt megillető iogok és terhelő kötelezettségek

5'1. Felekkötelezettségei
- Á Felek a szetződés teljesítése sotán egyi.ittműködni kötelesek. Ennek keĺetében a

Felek kotelesek egymást írásban éľtesíteni mindazon köńlményekĺől, amelyek a
szeľződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést éfintik.

- A szetződés tattalmát érntő kéĺdésekben a kapcsolattaftás módja a szetződő Fe|ek
nevében a képviselőjtik által a|áfut|evé|vagy okiĺat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás
módja: az épitési napló, melynek vezetése a 191/2009. (Ix. 15.) I(oĺmányrendelet
alapján történik.

- A szetződő Felek kotelezettséget vállalnak atta, hogy a je|en szeĺződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukĺa jutott minden
infoľmációt bizalmasan, tizleti titokként kezelnek.

5.2 Megrendelői jogok és kötelezettségek
A Megtendelő, illetve az á|ta1ra ki|elölt szefrrezet vagy személy mindenféle korlátozás
nélkül, bátmikoľ jogosult a Yál]a|kozó, illetve annak alvállďlkozői tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szetződésszetű teljesítést ellenőľizni, a Yálla]kozőtő| a
szerződés tátgyát képező munkákĺa vonatkozó felvilágosítást kérni'
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrende|ő az alábbiakban rögzített döntési
jogosítványokat kifejezetten fennta t1a magának:

o ár|<jhatást ielentő kérdések;
o számLa kifizetése;
o minőséggel, minőségbiztosítással osszefüggő egyes _ szetződésben tögzített _

kéĺdések;
o jőtállláĺsi és szavatossági ügyek;
o műszaki átadás áwéte|, utó-felülvizsgálat;
o szetződést biztosító mellékkötelezettségekbőI etedő igények érvényesítése.

A Megrende|őbe|átása szerint az általa sziikségesnek ítélt, a műszaki ellenőt, illetve a
Yáila|koző á|ta| szetvezett, a beruházással kapcsolatos tárgya|ásokon jogosult részt
venni.

A Vállalkozó tevékenységéhez szükséges Megľendelői állásfoglalásokat és döntéseket
az fuásbe|l megkeresés kézbezvételétő| számjtott 5 munkanapon belíil íľásban
(evélben, építési naplóban, vagy e-mail-en) megadja.

Amennyiben a Vállalkoző _ az ugy iellege vagy más körülĺnény miatt - SoÍon kívüü
állásfoglalást (döntést) kéĺ, akkot a Megrendelő mindent megtesz annak étdekében,
hogy azt sofon kívül megadja.

A Megendelő jogosultaberuházás teljes időszakában annak megvalósulásárő|,vagy
egyes kérdéseiĺől bátmikoĺ íľásos tájékoztatást kémi, a keletkezett iľatokba
betekinteni, azoktől másolatot kéľni'
A Megtendelő köteles aYá'|lalkozőt fo\yamatosan és kellő időben tőĺjékoztatni minden
lényege s váItozástől' döntésről.
A Megľendelő jelen szeződésben kifejezetten nem nevesített kéĺdésekben a Ptk.
általános szabáIyai szerint tendelkezik utasítási joggal, azonbaĺ ezzel a Vállalkozó jelen
sz erz ő dés s z erinti fe|adatel]átäs át n em ve s z élyez tethe ti.

Ä Vállalkoző csak a Megrendelő, illewe a mťlszz|ĺ ellenőĺ eĺre felhata|mazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást. Ha a Megtendelő v^gy 

^ 
műszaki ellenőĺ

célszeĺűtlen, szakszetťltlen vagy jogszabáIyellenes utasítást ad, a Vállalkozó köteles a

lrt
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Megtendelőt eĺľe ír'ásban figyelmeztetni. Á Megľendelói utasítás fenntartása esetén a
Yá|]a|koző a Megtendelő utasítása szerint koteles e|jánl, de mentesül az utasításból
eredő károk megtéĺítése alól.

A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a Megĺendelő írásban megbizhatja a műszaki
ellenőĺt az e|őző bekezdésekben felsorolt egyes intézkedések Megtendelő nevében
töténő megtételével.

Megĺendelő téĺítés ellenében biztosítja az alábbi szoĘltatásokat Yál]a|koző
teljesítéssel összefüggésben felmeĺülő energiaigé nyét, vizigényét.

A szeĺződés teljesítése SoÍán' az bátmiyen állványon, segédépületen, kcizteĺületen,
vagy oda kinyúló, a Yál]a|koző á|tal' létesített ideiglenes építményen, bármilyen
ideiglenes az épitkezéshez kapcsolódó szeĺkezeten 

^ 
Yál]alkozô csak akkoľ helyezhet

el ľeklám cé|ját szoĘ|ő targyat, feliĺatot, v^gy táb|áLt, ha ehhez a Megrendelő külön
írásban hozzájátu|t. Az ezen előírás megszegéséét a Vállalkozőtkártérítési felelősség
terheli.

Megľendelő iogosult a szetződés hatálybalépésének napjátőI számitott 180 napon
belül írásban megfendelni a I(ézmrivesek Háza telepi belső gáze|látását biztosító
vezeték kiépítését.

A Vállalkozó kiitelezettségei
A Yá|lalkoző köteles biztosítani a jelen szeződésben meghatátozott munkák
megvalósítása során az o|yan képzett és tapasztalt vezetőket, iľányítókat' továbbá
szakképzett munkaerőt, amely a szetződés szerinti és időben történő teljesítése
érdekében sztikséges. Á Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák
megvalósításához sziikséges árut, anyagot, szeľkezetet, vállalkozői eszközt és minden
egyéb doĘot, legyen az ideiglenes vagy állandó iellegri.
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák
|łjavĺtása Íolryamán biztosítani a munkateľület őĺzését.
A Yál]a|koző a munkanemekĺe vonatkozó előír'ásoknak mindenben megfelelő
legmagasabb minőségű szinthez taftoző teljesítést vállal'.

A szetződésben foglaltaktól eltéľő műszaki megoldást aYál]akozó csak a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzáĄáru|ásával alkalm azhat.
A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodő feladatainak részletes felsorolását jelen
szetződés ĺészleteiben nem tartalmazza. Ezétt a Yálla|kozónak valamennyi a jelen
szeződéses feladat teljes körű, hatáidőte töľténő megvalósításához szükséges azon
munkákat is el kell végeztie a Megĺendelő utasításainak megfelelően, amelyek a
műszaki előfuásokban, a szabváĺyokban, az üzemeltetői utasításokban, vagy
jogszabá|yokban kerültek tőgzitéste, szabályozásta, így 

^ 
megvalósítás szakszetű

végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A Vállalkoző a munkälatokat megszervezi,
e|végzí és befejezi, valamint mriszaki átadás-áwételi eljáĺás sotán a Megrendelő
tendelkezésére bocsátia. A Vállalkoző a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák
orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy á||andó felügyeletet, munkaerőt,
berendezést, átut, szálJltást, szo|gáItatást, munkaeszkőzt és egyéb eszkcizt, erőfoĺtást
biztosít.
A Vállalkozó a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóanbetafija és a|ka|mazotta:lva|,
közreműködőivel, atvállalkozőival, illetőleg ezek közreműködőivel is betartatja a
jogszabá|yok és más szabályok kötelezően allJ<aLmazandó rendelkezéseit, ideétwe az
érvényes tűzvédelmi, kömyezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabáIyozásokat,
különos tekintettel a munkavédelemĺől sző|ő 7993. évi XCIII. törvény, az épitési
munkahelyeken és ̂ z építési folyamatok soĺán megvalósítandó minimális

5.3
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munkavédelmi követelményekól szőlő 4/2002. (II. 20) SzCsM-EüM együttes
tendelet, az Eme|őgép Biztonsági Szabá|yzat kiadásáról szőIő 47 /1999. 0/III. 4.) GM
ĺendelet, aYizijgyi Biztonsági Szabá|yzat kiadásáról sző|ő 24/2007. 0/II. 3.) I(vVM
ĺendelet, az épitésí és bontási hulladék kezelésének tészletes szabá|yatő| szőIő
45/2004. ľII. 26.) BM-I(vVM együttes ľendelet, ^z épitőípari kivitelezési
tevékenységtő| sző|ő 191/2009. 0x. 15.) Koľm. rendelet, az épitett köľnyezet
a|a|<ĺtásfuő| és védelméńl sző|ő 7997. évi LxXuII. törvény (továbbiakban Éw.)
eIőításait.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illewe a műszaki ellenőrt a tevékenys égéről és az
ugy á|Lásáól ielen szetződés szerint' továbbá Megrendelő kíváĺságáĺa' sziikség esetén
e nélkül is tájékoztatni, így ktiłönösen, ha a felmeľült úi köÍüknények a megendelői
utasítások módosítását teszik indokolttá.
A Vállalkoző az á|tala e\végzendő munkálatok bátmely részére vonatkozó minden
szĹikséges engedélyt, jogosíwányt vagy jőváhagyást ésszerű időn belül me1szerez'
figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szi.ikséges időt.
A Vállalkozó teljes egészében Íe|e| az á|talra e|végzett munkálatokét, az épitési
módszetek megfelelő minőségééĺt, valamint báĺĺnilyen rendellenességľe koteles a
Megrendelő képviselőiének figyelmét felhívni.
A Vállalkozó koteles áLlandő helyszíni képviselő)e á|ta| biztositani minden szükséges
felügyeletet és kányitást a szeződéses munka végzése soÍán, valamint 

^ztmeghaladóan is annyi idĘ, amedďg a Megendelő szükségesnek tattja a Yál]a|koző
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
A Vállalkozó köteles meghatalm^zott képvlselőjét, akalrnazottját, a|válLa|kozőját, ve\e
szerződéses kapcsolatban lévő bátmely más személyt haladéktalanul eltávolítani és
másik, a Megrende|ő źitzl' jőváhagyott személlyel pótolni, ha a Megĺende\ő azt
fe|adatai el]átásán nem tartja megfelelőnek, és eĺĺől aYál]a|kozőt, a kifogás indokait is
megnevezve, írásban étesíđ'
A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban je|eznl akát kőzvedenül, akát a műszaki
ellenőĺ utján a Megtendelőnek báľmely tényt, vagy köľülményt, amely a beruházás
véghatáridejének csúszását, a megĺendelői utasítások módosítását, vagy egyéb
szetződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szetződéste, illeťve

^z 
elvárt minőségľe. Az éľtesítésnek ki kell téľnie 

^z 
e|őídéző okokĺa, azok

megszüntetésének mődján, a kedvezőtlen hatások värhatő méľtékére, métséklésének
Yállalkoző által javasoltmődjfua és a kármegelőzési és káĺenyhítési javaslata.
A Vállalkozó köteles biztosítani a Megĺendelő, illetőleg képviselője számára, hogy
báľmely időpontban 

^z ellenőľzési j"s"t gyakorolhassa, hogy a Megľendelő
megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, 

^z 
any^gok, termékek,

szeľkezetek és betendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenórzéseket
lehetővé tenni, illetve intézkedni az tánt, hogy a vizsgálatokon és ellen,őľzéseken,
amelyek aYál]alkoző felelősségi körébe tattoznak, a hatóságok tészt vehessenek.
A Vállalkozónak a feladataít oly módon kell ellátnia, hogy a beruházás
megvalósításával összefĹiggő minden đokumentumot _ ideéĺtve az átadási

(szeľkeszthető és pdf formátumban) is átadni. Ezt a követelményt a Vállalkozőnak
érvénye sítenie kell az a|v á|lalko z ői, kó zteműkö dői iĺányáb an is.

Az Éw. 39-39 / A. $-aiban foglaltak betartása teljes mértékben Vállalkozó felelőssége.
A Megtendelő ilyen táný igénye, illetve utasítása a|apjánYál]alkoző - a Megrendelő
tájékoztatási tevékenységének biztosítása céLjá.},ől_ köteles minden segítséget megadni
a Megrende|ő által a projekt kommunikációs feladatainak e|látásáva| megbízott
szeméIynek. Ez jelenti a ptojekttel kapcsolatos, közéĺdeklődésĺe számot tatő
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infoĺmációk átadását, tájékoztatásban ĺészt vevő szakembeĺ biztosítását, valamint a
munkatertilet biztosítását a tájékoztató eszközök elhelyezése vagy sajtóesemények
rendezése cél1ából.
A Vállalkozó koteles olyan szakembett biztosítani, aki a Megtendelő vagy 

^Megľendelő által kijelolt személy szakmai segítségével tészt vesz a tájékoztatási
munkában: segít megválaszolni a sajtó v^gy 

^ 
lakosság által feltett kéľdéseket, szükség

esetén nyilatkozik a munkák aktuális kéĺdéseiĺől.
A munkaterületen megtendezett nyilr'ános tendezvények esetén _ amennyib en azok a
kivitelezést akadáIyozzák a teljesítési határídő az akadá|yoztatás idejével
meghosszabbodik, de ezze| kapcsolatosan Vállalkoző nem léphet fel költségigénnyel
(pl. akadályoztatás címén). Az akadá|yoztatást az épitési naplóban kötelesek a Felek
ńgziten.
A Vállalkozó a munkatetület átadása előtt a Megľendelővel köteles egyeztetni és annak
a|apján ĺészletes ütemtervet készíteni és benyúitani. Az ütemterv átadása a

munkatetůlet 
^tadás 

feltétele. Yál]a|koző az ütemtervben megadottak szerint kell
végezze a munkát. Ha bármely utóbb felmerüló okból az eąyeztetett iitemtervtől
Yálla|koző el kíván tétni, a Megĺendelő kívánsága szeĺint köteles azt átdo\gozni és a
Megrendelővel jőváhagyatni' Á megľendelői jővábagyás nem éľinti a késedelmes
teljesítéshez kapcsolódó esetleges megĺendelői kötbéĘényt' A Yá|lakozó feladata,
hogy a kivitelezés soĺán ezen ütemterveket folyamatosan aktuallzá\a előĺe
meghatározott időközönként, v^gy 

^ 
műszaki ellenőt utasításának megfelelően'

Yál'lal'koző köteles a munkaterület átadás-átvételét követóen gondoskodni 
^munkaterület biztonságos lekeĺítéséről, |ezárásáról' Vállalkozó feladata és felelőssége

sa|át költségéte az építkezés teljes időtaÍtam^ alatt biztosítati a munkateľületen,
valamint a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységei sotán a vonatkozó vagyon-,
munka- és tűzvédelmi ĺendszabályok, előíľások betattását, betaľtatását, kciteles az
ehhez szükséges feltételeket megtetemteni, és a szükséges biztosítási szeľződéseket
megkötni.

Yá||alkoző köteles a munkateri.iletet és a munkaterületre vezető utakat az á|talra, vagy
a|vál]a|kozői á|tal okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és
tattozéka1ban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat
heĘeállítani, kijavítani, v^gy ajogosultnak megtéĺíteni.YáLla|kozőnak minden ésszeĺű
eszközt fel kell haszná|nja a területĺe vezető utak és a közművek állagának megóvása
érdekében.

Yä|Lalkoző köteles az épitési munkák megkezdésétől (a munkaterüIet áťvételétőt)
kezdődően a m(lszal<l átadás-áwétel befejezéséig építési naplót vezetni az épitőipa:J.
kivitelezési tevékenységől sző|ő 191/2009.(Ix.l5.) Korm. rendelet előításainak
megfelelően. A tewező bejegyzéseit a Yá|lalkoző csak a Megtendelő íľásos
jővőthagyása után veheti figyelembe. Yál]alkoző helyszíni képviselője a YáL7a|koző
költségére biztosít minden szükséges feltigyeletet és iĺányítást a szetződéses munkák
végzése során. Megrendelő a (fő)vállalkozó kivitelező e-főnaplőjät a (fő)vállalkozói
szerződés adatainak rögzítésével és a (fő)vállalkoző számára hozzáféńst biztosító,
egyszet használatos belépési je\sző genetálásáva| páthuzarnosan állítja készenlétbe.
Yá|latkozőnak gondoskodnia kell elektronikus építési napló heĘ futtatásáta alkalmas
eszkozrő| a napi bejegyzések és egyéb dokumentumok ĺögzítése érdekében. A
Yállalkoző az elektronikus építési naplóhoz hozzáÍérési és betekintési jogot koteles
biztosítani a beiegyzésre v^By betekintéste jogosultak tészéte. A Megrendelő
ellenőrzése a munkavégzést nem akadáiyozhaýa. Az építési naplóban elfogadott,
határidőben nem kifogásolt bejegyzéseket utóbb vita tátgyävá tenni nem lehet. Az
építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Yálllalkozási szeĺződésben műszaki
ellenőĺként és építésvezetőként feltüntetett személyek'

lru
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Yá|lalkoző köteles a jótá|Jási, valamint a szavatosságl ídő alatt felmeđlő és a
Megľendelő á|tal je|zett hibák, hiányosságok kijavítására, e|háritására a sztikséges
intézkedéseket megtenru. A'1őtánásból, szavatosságból eľedő helytállási kötelezettséget
eĺedményező okĺa visszavezethető, éleweszélyt, üzemeltetést akadá|yoző, anyaýkárt
okoző hibák |<ljavitását Yál]a|koző köteles azonnal megkezdeni. Az egyéb,
ĺendeltetésszeďt használatot, üzemeltetést akadá|yoző hibák kiiavítását Vállalkoző az
étesítés kézhezvéte|étőI számitott 72 ótán beliil koteles megkezdeni. Yá|La|koző
mindkét esetben köteles a helyreállítást,l<ljavitáSt vagy kicserélést a jogszabá|vokban
előírt, egyébként pedig az elvárhatő, ésszeľű hatáĺidőn belül befejezni.
A Vállalkozó köteles a még szükséges kiegészítő kiviteli terveket elkészíteni, és
jóváhagyatn, az engedé|yeket beszerezni és a Megĺendelő tendelkezésérc bocsátani.
Ä felek megállapodása szeĺint a YálLa|kozó köteles a Szetződés értelmében a
kivitelezéshez szükséges terveket és engedélyeket valamint a Létesítményt
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a
vonatkozó magyaiÍ előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek
valamint a technika mai álLásának megfelelő minőségben, hatáĺidőben egy szakváL]a|at
gondosságával elkészíteni illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerző désszerűen telj esíteni.

Yá|]alkoző mindazon jogszabá|yon, hatósági hatátozaton alapuló és annak megfelelő
e|őtásaít és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a
beruházás báľmely módon érinti, vagy éĺintheti, továbbá a Yá|]alkozó kĺiteles
kárta|anitani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az e|őtások, illetve
feltételek megszegése esetén.

Jelen vállalkozői szetződés megkötését követő 10 napon belül a YálLa|koző köteles
otganizáciős tefvet és sávos ütemtervet készíteni _ figyelembe véve, hogy a kivitelezés
ideje alatt a I(ézművesház fo|yamatos üzemelését bŁtosítani szükséges.
A Vállalkozó köteles a Megľendelő kiilön íľásbeli megrendelése esetén, a megĺendelés
kézhezvételének napjátőI számitott 5 munkanaPon belül fuásban ielezni 

^megrendelés tudomásulvételét, amely időponttól számitott 30. napig köteles
teljesíteni az opciős részben foglalt építési feladatokat.

lsg

6.

6.1

Munkateĺület

Á munkateľület átadás-átvételi eljáńsáĺa a szeĺződés hatályba lépésének dátumától-

6.2

napon belül keriil sot. Ä Vállalkozó köteles a fe|ajáĺ|otttész-munkaterület átvételéľe is.

Á Megtende|ő l<lzfu.ő|ae a kivitelezési munkák által éĺintett teĺületet biztosítja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tátolási teńletről a Yá|lalkozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka beÍejeztéve| saját költségén
elbontani és elszállítani.

A munkateruLet átadőlsát követően a Vállalkozó köteles biztosítani a munkateľületen
töĺténő folyamatos és tervszerű munkavégzést.

A Vállalkoző Íe|adata saját munkaterületének felelős őtzése, a munkájához szükséges
szociális létesítrnények, táĺoló terĹiletek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint
vá|7alkozásának befejezésekot ezek elbontása, e|szál]itása. A ĺongálásokból, 

^munkateriiłet nem megfelelő őruésébőI eredő, vagy 
^tt'^ 

visszavezethető hibák Ąavltása a
Yállalkoző fe|adata, amelyet téľítésmentesen köteles elvégezni. Yá|la|kozői feladat a

6.3

6.4
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kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet telepítése, helyszínen tattása,
mozgatása és a kivitelezésbefejezésekot a munkaterületĺől tötténő eltávolítása.

Áz építési helyen ta|álhatő minden mozgő és stacioneľ beĺendezéséľe és felszeľeléséĺt,
valamint a Megrendelő áůtal esetlegesen rendelkezéste bocsátott anyagokéľt 

^megsemmisülésľe, a kátosodásÍa vagy a lopásľa vonatkozó minden felelősséggel a
Yál]a|koző tartoz7k, hacsak a kárt nem bizonyítottan és |<ĺzárő|ag vis maioľ esemény
okozta a Yállalkozó mindennem(l ńhatása nélkiil' Lopásétt, a Yáll]a|koző a|kalmazottai
vagy idegen szeméIy á|tah szakszerűtlen kezelés, szándékos ĺongálás miatti
értékcsökkenésért minden esetben a Vállalkozó felel.

A Vállalkozó a Megľendeló által adott anyaggal, vagy utasításai szerint sem végezheti el a
munkát, ha ez jogszabáIyi, hatósági tendelkezés megséĺtéséhez, v^gy 

^z 
élet- és

vagyonbiztonság veszély eztetéséhez vezetne.

A Vállalkozó a munkavégzés sotán a munkavédelemĺ'ől szőIő 7993. évi XCIII. tcirvény, a
munkavédelmi törvény egyes ľendelkezéseinek végehajtásfuől sző|ő 5/1993. (xII. 2ó.)
MüM tendelet, valamint az otszá'gos Tűzvédelmi Szabályz^tÍőL sző|ő 54/2014. (xII. 5.)
BM ĺendelet rendelkezéseit köteles betartani'

Á Vállalkoző biztositani köteles, hogy a munkateri.ileten végzett tevékenysége során
keletkező zaj-,|ég-, talaj és elfo\yő-vtz szennyezés ne haladja meg a jogszabá|yokban előírt
hatátéĺtékeket. Szükség esetén a Yá|]a|kozó köteles megszefezni a héwégi és éjszakai
munkavégzésekhez a hatályos jogszabá|yokban foglalthatfuértékek alóli felmentést, annak
költségeit a Y á|]a|koző köteles vállalĺri.

A Vállalkozó köteles a munkateĺületet tiszta és biztonságos állapotban tattani, 
^keletkezett hulladékot a vonatkoző jogszabá|yok szeĺint osztá|yoztĺ, szelektíven kezelni,

és e|száIitásátőI a munka végzése soĺán folyamatosan gondoskodni. Amennyiben ezen
kcitelezettségét felrszőlitás ellenéte sem teljesíti, azt a Megľendelő a Yállalkozó koltségére
elvégezteti.

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10 A Vállalkozó _ a megfelelő engedély(ek), illetve hozzájáru|ás(ok) bittokában _ köteles a
keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. 0/II. 26.) BM-I(vVM
együttes tendelet e|őírásalnak megfelelően összegyűjtetni és elszállítani. A Vállalkozónak a
keletkező hulladékot _ a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező _ hul]adékkezelő
telephelyéĺe be kell szál]ttanta. A YáLla|kozó indokolt esetben jogosult eÍĺ:e a cé]ĺa más
szetvezetet igénybe venni, ezt koteles az indok megjelölésével előzetesen íľásban
beielenteni a Megrendelőnek. Abeszá|lltásért, elhelyezéséft, feldolgozásétt, zűzá'sétt stb.
fels z ámított dijak a Y áila|koz őt teľhelik.

7.

7.1

Minőség' minőségbiztosítás

Ä Vállalkoző a, műszaki előíľásokban, illetve ahol a vonatkoző szabványok előírásai a
ménékadóak, az azokban meghatátozott legmagasabb minőségi szinthez tartoző teljesítést
vállal.

A Yál]alkoző őital. 
^z 

építési célra fe|haszĺáLt anyagoknak, építő és szetelőipaľi
tetmékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az
érvényes és hatályos Ínagyú szabványoknak, ágazai szabványoknak, műszaki
iĺányelveknek, műszaki előírásoknak, gyáttői műszaki feltételeknek.

7.2
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7.3 Á Yát]a|koző munkavégzése során az aján|atában @eárazott költségvetési kií'áĐ
felti'intetett anyagféleségeket koteles alkalmaznl. A Yá|]alkoző a beépített anyagok,
szetelvények, stb' megfelelőségét az érvényes jogszabá|yĺ és műszaki előírások szednt
válla|ja, és azt minőségtanúsíwánnyal igazoü1a, és vál|a\a az a|ábbi feltételeket:

A felhasználandó építő- és szerclőípai aĺyagokĺa, teľmékekĺe, szerkezetekĺe
vonatkozó minőségtanúsító okiĺatokat (építőipaľi műszaki engedély, a|ka|rnazási
engedély, megfelelőségigazo|ás, teljesítmény-nyilatkozat' stb.) szá|Jltás, beépítés előtt
másolatban jőváhagyásra átadja a műszaki ellenőrnek.
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszetzésének költségei teljes egészében aYá|]alkozót teĺhelik. Ä Megľendelőnek joga
van ezeken felül is elĺendelni vizsgálatokat.
A' vizsgá|atok végrehajtása éĺdekében a Yálla|koző lehetővé teszi a Megrendeló vagy
egy á|talia meghatalmazott szeméIy vagy lntézmény képviselője számán, hogy báľmely
ésszeĺű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét. Ehhez a Yál]a|kozó köteles
minden ésszeĺű segítséget és eszközt megadni.
Amennyiben avizsgálat elvégzéséte nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt
van szůkség, és ez a vizsgállat soĺán beigazolódik, úgy ennek a vizsgá|atnak a költségeit
a Y ál]a|koző köteles fizetsl1^.

A Megľendelő a Yá|]a|koző egyidejű étesítése mellett átraházhaýa az anyagok,
szeĺkez etek, beĺendezés ek viz sgála tának jogát más független s z ervezetÍe.
A Vállalkozó köteles z vizsgálathoz szükséges körĹilményeket biztosítani, és az
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a
kéľdéses termék, szetkezet áwételét megtagadhatj a.

7.4 Szenődő Felek meýllapodnak, hogy az egyes munkarészek e|takatása csak a műszaki
ellenőr engedélyével töĺténhet. Az e\takarásĺa kerülő munkarészekĺől a tervezett eltakarást
megellőző háĺom nappal Yá|lalkoző fuásban énesíti Megrendelőt, megjelölve az e|takarás
időpontiát. A megtendelőĺ ellenőnés elmulasztása a Yál]a|kozőt a neki felĺóható
szetződésszegés iogkovetkezményei alól nem mentesíđ.

7.5 A Yál]alkoző a szetződés teljesítésekoľ megfelelőségi nylatkozatot tesz az építési
termékek megfelelóségétőI az F;w. 41. $-a, valamint az építési teĺmék építménybe töĺténő
betervezésének és beépítésének, ennek soĺán a teljesítméĺy Ęazo|ásának ĺészletes
szabá|yakőL szőIő 275/2013.0/II. 16.) Koĺm. rendelet szerint.

7.6 AYál]a|kozó kötelezettséget vä|7a| ata, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli,
és ezt a|vál]a1kozőitól, beszállítóitól is megköveteli. Á velük kötendő szeĺződésekben
hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel áItalől,ban a me1tendelői bizalom
etősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére töľekszik.

7.7 Ä Yát]alkoző a munkavégzés soľán köteles a meglévő építmények, burkolatok
á'llagmegővásfuő| gondoskodni. A tongálásokból etedő hibák kiiavítása a Yá|talkoző
fe|adata, amelyeket térítésmentes en köteles végľehaj tani.

7.8 A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek
beszetzés ének koltségei telj es egészében a Y őiLalkozőt teĺhelik.

7.9 Ha báĺmely _ a jelen szeződésben v^gy szabváĺyban, műszaki leíľásban nem előírt, de a
Megtendelő által elĺendelt _ vizsgálat eĺedménye 

^zt 
mvta;tia, hogy az anyagok, teĺmékek

v^gy az e|végzett munka nem felel me1 
^z 

előításoknak, akkor a vizsgá|atok költségét a
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Yá|lalkoző viseli, ellenkező esetben a Megtendelő a YáL]alkoző ezze| Íe|meńlt igazolt
költségeit megtéfíti.

7 .10 Vita esetén a Yá|lalkozó köteles az e\takart munkaľészt feltárni. A feltáĺás és helyteállítás
költségét az a Íé|viseü, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

7.l1 Amennyiben a kivitelezés soĺán, illetve a jőtállás ídőszakábaĺ olyan hiányosságok derülnek
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzéste, vagy csökkent éľtékű anyagokĺa vezethetők
vissza, akkot ezeket Yál]a|koző felszólításra, azonÍlal, téĺítésmentesen és egészében
köteles megszüntetni.

7'12 A Megrendelő a jelen szeződésben meghatátozott báĺmely munka befe|ezése előtt
bátmikot jelezheti a hiányosságokat aYál]a|kozónak. A Yál]alkoző köteles saját költségén
mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a jelen szeĺződéstől eltémek és a
Vállalkozó étdekkörében felmeľült bátmely hibára vezethetők vissza. Ha a Yál]a|koző
késlekedik ezen hibáknak a l<ljavításáva| v^gy a hátraLévő munkák befejezésével, a
Megľendelő jogosult a szetződést azonnali hatáJllyal felmondani, jogosult továbbá a
Yá|lakozo költségén azok ehégzéséte, kötbéľ éményesítéséĺe, és a szetződésszegés egyéb
a jelen szeľződésben vagy iogszabályban meghatátozott jogkövetkezményeinek
a|ka|mazására.

7.13 Á Vállalkoző a szerződéskotéskoĺ előre nem látható okból felmeľült és az éľdekkötén
kívi.il eső okból keletkezett hiba kijavításán is köteles, az ebből etedő többletköltségeit
(módosítási) igényként jogosult bejelenteni a Megrendelőnek, megjelolve az esetleges
hatáĺdő módosításr a v onatkozó igényét is.

8. ÁJvá,Ilalkozók, munkavállalók

42

Á Vállalkozó jogosult alvál]alkozőt bevonni a kivitelezésbe az ajáĺ|atában szeľeplő
I{bt. 6ó. $ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatban foglaltak szeÍiÍlt, tekintettel azonban a
Kbt. 138. s (2)-(3) bekezdésében foglaltakĺa. Ä Vállalkoző a jogosan igénybe vett
a|vá|]alkozőétt úgy felel, mintha a munkát m^g^ végezte volna; ahálla|koző
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden o|yan kátért is, arnely anélkĹil
nem következett volna be. A Yä[]a|koző köteles a munkát úgy megszetvezni, hogy a
munkateľületen dolgozó akál]a|kozők egymás munkáját ne zavarják, illetve 

^hatáidőrc való teljesítést ne veszé|yeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat
matadéktalanul betattsák' Az al'vál]alkozők |<lzfuő|ag a Yálla|kozőva| állnak
iogviszonyban, igy tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve lĺzárőIag vele szemben
érvényesíthetik követeléseiket.
Á Megtende|ő vagy a nevében e|játő szemé|y (szervezet) a szet'ződés teljesítésének
ellenőrzése sotáĺ az építési napló adatai a|apjáĺ elLenőrzi, hogy a teljesítésben csak a
Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aĘál]akoző vesz részt, és
az a|vállalkozói teljesítés atánya nem haladja meg a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében
me gbatáro zo tt méĺtéke t.

A Vállalkoző a vá|Laht feladat teljesítése soĺán csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszetződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat' A Vállalkozó
kijelenti, hogy ĺendelkezik a dolgozóinak személyĺe szőIő balesetbiztosítással, mely
olyan munkaheĘi baleset- és ĺokkantságbiztosítás, amely báľmely do|gozőjának
bármely követését _ beleéĺtve a TB viszontkovetelését is fedezi. E|őzőek
ételmében a Megtendelő felé aYálla|koző semmilyen követelést nem támaszthat.
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9.

9.1

9.2

Felelősségbiztosítás

Á Vállalkozó felelősséggel taĺtozik a szeĺződésben vállalt munkáért a munka
megkezdésétől a teljesítés napjáig.

A Vállalkozó köteles a Megtendelőt minden olyan veszteséggel, kát'ral, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megtendelőnek vagy hatmadik személynek a
YálLa|koző vagy akálla|kozőja magatartásäval (tevékenységével, mu|asztásával) okozott
személyi séľülések és dologi káĺok, valamint az ezekĺe visszavezethető vagyoni károk
következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e köľben meghaladhaýa a válla|kozői
díj összegét.

A Vállalkozó kifejezetten jelen szerződés a|apján ellátott tevékenységével osszefüggésben
a kivitelezés teljes ídőtattama alatt összkockázatű kombinált építési és szeĺelési (dologĹ és
felelősség), minimum 5.000.000 Ft/káľesemény kfuéttékű és min. 20.000.000,- Ft/év
méľtékű felelősség-biztosítással rendelkezik.

A felelősségbiztosításnak ki kell teľjednie:
a szeruődésszegésből eľedő és a szet'ződésen kívül okozott káĺokĺa,
haĺmadik személyek személyi sérüléseiĺe és táľgyĺong á|ásí ká:.:ĺlta.

A Vállalkoző a biztosítási kötvényt legkésőbb a ielen szetződés hatályba lépésének
n^piáln a Megľendelő tendelkezéséte bocsátia, mely dokumentum a szeĺződés
mellékletét képezi'

Amennyiben a Vállalkoző nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek,
és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártéútést, akkot a Yállralkozőnak
kell teljes köľűen helyt állĺĺia.

9.3

9.4

10.

10.1 Á Vállalkozó a munkateľiilet át^dás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan
vezetnj,a191/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: I(oĺm. rend.) szeľint.

10'2 A szetződő Felek a naplóbejegyzéste meghatalm^zott személyek nevét kotelesek a
naplóban feltĹintetni. Az építési naplóban megá|Lapitások, megjegyzések, kifogások, stb.
bej egyzés ét e |łzfu őlag a megÍrevezett személyek j ogosultak.

10.3 Á Vállalkoző a saját elektľonikus építési nap|őjänak a vezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezetőjét. Az erte iĺányuló meýllapodást mindkét fél elfogadásáva| aYáJrLalkoző
kivitelező elektronikus építési nap|őjában kell rögzíteni.

10.4 Az építési nap|óra vonatkozó előfuások megséĺtése súlyos szetződésszegésnek minósül, és
a MegrendeLő azonnalinhatállyal' felmondhatja a szerződést, ha kotábban mfu egy ízben a
Yőila|kozőt ez ügyben a Megrende|ő, vagy a műszal<l ellenőĺ képviselője megfelelő
teljesítéste szólította fel.

11. Teliesítés

l1'1 Á Vállalkoző je|en szeĺződésben és annak mellékleteiben foglaltak szeĺinti taĺtalommal'
hiba- és hiánymentesen, hatáĺidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a

Epítési napló
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szetződésszerű teliesítésnek a feltételei' A Vállalkozó biztositja, hogy a megvalósuló
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szetkezete és kivitel
szempontjából 

^z 
érvényes m^gy^t szabványoknak és előírásoknak, üzemeltetői

követelményeknek megfelel, és a szet'ződéses cél eléĺését matadéktalanul teliesíti.

11.2 A Vállalkoző vállalja, hogy a jelen szetződésben foglalt valamennyi munkát - opciós rész
megľendelése eseté az opciós építési feladatokat is _ a megjelölt hatáĺidőkig a mindenkor
hatá os építésĹigyi, tílztendészeti, balesetvédelmi, egészség i és egyéb vonatkozó
előítások és az á|ta|ánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szeľint, a tendeltetésszeni
és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, a m^gyat' szabványok szerinti minőségben és anyagok
felhasználásáva|, a teljesítési hatáťtdőĺe hiba- és iánymentesen elkészíti.

12. Átadás-áwételi eliátás

12.1 Á műszaki átadás-áwételi eljárás csak akkot zárhatő le, ha a Yá|]a|kozó a megvalósulási
dokumentációt is magában foglaló, műszaki ellenőĺ áL\talr jőv^h^syott éS ellenjegyzett,
hiányta|an, teljes körű átadási dokumentációt a Megtendelő tészéte3 példánybaÍr^t^dt^.

72.2 Az átadäsidokumentációrrak tattalmaznlakell:
a megvalósulási tervet' 

^z^z 
létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának

kivitelezó és műszaki ellenőĺ által ellenjegyzett műsz^ki terveit, valamint az a|ábbi
iÍatanyagok 

^t 
m^gyil nyelven:

az átadott iĺatanyagok tartalomjegyzékét;
felelős műszaki vezetői nyilatkozatat a:ľĺől', hogy a megvalósult állapot az e|őfut
technológiáva|, anyagokkal és minóségben valósult meg;
karbantafiási, kezelési utasításokat, üzemeltetési,hasznáIati előírásokat;
a közľeműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
minőségtanúsítĺsi, méĺési, megfelelőség igazolási jegyzőkönyveket, teliesítmény
nyilatkozatokat;
a keletkezett hulladékok átad sátőI szől'ő, az áwéte|rc iogosult által kiállított igazolást;
a beépített anyagok mennyiségé nek igazolásáta szá|htőlevél másolatokat,
dtgtahzá|t foĺmátumú dokumentációt.

12.3 A Vállalkozó a munkák _ opciós tész megtendelése esetén az opciós építési feladatok _
befejezésének időpont1áńL trásos készte ielentést kĺild a Megrendelő ĺészéte. A
Megrendelő a készte jelentés műszaki ellenőĺi jőváhagyása esetén, a készĺe jelentés
kézhezvételétől számított 15 napon belüli, Yálllalkozőval egyeztetett időpontta lĺtűzi a
műszaki át^dás-át\rételi eljáľást, és meghívja az illetékes szervezeteket.

72.4 Az e|jáńs sotán a Yál]alkozőnak igazolnia kell, hogy a munka a szetződés és annak
mellékleteiben meghatáÍozott kovetelményeknek, a jogszabőůyi előírásoknak, és a hatósági
előíľásoknak, val mint ^z esetlegesen menetközben elrendelt megľendelői
módosításoknak megfelelően h:ány - és hibamentesen elkésziilt'

12.5 A Vállalkoző a műszal<l át^dás-áEételi eljárás sotán átadja az építési műszaki ellenőrnek a
szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységettafiaLmaző teliesítési iisszesítőt.

12.6 A műszaki ellenőt a Yál]alkozó teliesítésének ellenőĺzését követően, a Yál.|aLkoző á|ta|
átadott teljesítési osszesítő alapjáĺ műszaki igazolást állít ki a teljesített kivitelezési
munkák meghatatozásáről, az elvégzett építőipad kivitelezési tevékenység méĺtékétől,
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mennyiségétől, minőség&ő|, a tel)esítés időpontjától, és javaslatot tesz a |<lvite|ező á|ta|
szám|ázhatő os sz eg meghatározására.

12.7 A Megrende|ő a műszalĺ igazo|ás aLapján, a 191/2009. (Ix. 15.) I(otm. ľendelet 16. $ (3)
o) pontiában meghatátozott h^táridőben, azaz 

^ 
műszaki átadás-áwételi eljáĺás lezárását

követő 15 munkanapon belül áůlĺtja |<t a YálLairkoző részére a végszám|ázás a|apjáu|
szo|gá|ő teli es ítésigaz o lás t'

12.8 Yálla'lkoző közteműködik a haszná|atbavéteh eljáńsban. Amennyiben a haszná|atbavételi
e|járás soĺán építéstigyi hatósági kötelezés keretében a hibák, hiányosságok
megszüntetésétől teszi függővé,vagy ahaszná|atbavételi engedély megadását feltételekhez
köti, vagy a haszná|atbavételi engedélyben kikötéseket tesz, ,gy u Yál]alkoző köteles a
hibákat, hiányosságokat megszüntetni, valamint a feltételeknek, kikötéseknek eleget tenni.

12.9 Á Felek ĺogzítik, hogy a haszná|atbavételi engedéIy beszerzése a Megrendelő feladata, és a
Yál]a|koző köteles szükség esetén a haszná|atbavételi e|jfuásban a Megrendelő oldalán
közreműködni. A Yá1.LaJ'koző köteles ahaszná|atbavételi engedélyt, és az egyéb engedélyek
|<ladásához szükséges vagy azza| kapcsolatos, a Megĺendető által írásban kéĺt adatokat,
infoĺmációkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kéĺelemben megielölt ésszerű
hatáľidőn belül a Megĺendelő tendelkezésére bocsátani.

13. Szeződésszegés

13.1 Á Vállalkoző az azonnahhatá|yű, felmondást mega|apoző cselekményeken, ľnulasztásokon
kivúl szetződésszegést követ el akkor is, ha

késedelmesen teljesít (a késedelem a teljesítési véghatáĺdő tekintetében megvalósul, s
a késedelem a Yái|a|kozó nem megfelelő gondossággal folytatott e|járásáta, felĺóható
tevékenységére vagy mu|asztásáta visszavezetJrető, és a kotbér mértéke eléd a nettó
vállalkozői díi / opciós ĺész nettó vál]alkozői dlja2}oÁ-ának megfelelő összeget.
hibásan teljesít, meÍt a létesítmény nem felel meg a teljesítéskor az e|őítá,sokban és e
szeľződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak,
a szetződés ellehetetlenül olyan okból, amelyét a Yá1]a|koző felelős vagy 

^zétdekkötébe esik.

I3.2 Szetződésszegés esetén aYá|La|koző az a|ő.ř,bi kotbétek megfizetésétválla|ja:

a teljesítési hatäridő Vállalkozónak felĺóható késedelmes teliesítésének esetén a
teljes, nettó vá|lalkozôi dlj / opciős ĺész nettó vállalkozői ďi 1'5 %o_e késedelmes
naptári naponként, de összesen legfeljebb a nettó vál]a|kozői dlj / opciős rész nettó
v ál]alkozői dlj 20o/o -a;

hibás teliesítés esetén _ amennyiben a Vállalkoző, o\yan okból teljesít hibásan,
melyért felelős, a Szerződés 74. poĺtjában foglalt tendelkezések szerint köteles hibás
teljesítési kötbét fizetésére, melynek météke ab]bával édntett teĺmékĺe/munkarészte
eső ÁFA nélkiili uátlalko4íi d7'ának / opciós rés1nettó uállalkoiĺíi diának 20 o/o-a, azza|,
hogy a Megtendelő hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt;

amennyiben a teljesítés aYállalkozó felĺóható magatafiása' a teliesítés megtagadása
vagy a Yállal-koző feltóható lehetetlenÍilése miatt meghiúsul, a YáL7a|koző
meghirisulási kötbét köteles fizetli a Megrende|ő részérc, melynek météke a telies
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Amennyiben a Vállalkozőnak kötbérfrzetési kotelezettsége meľül fel, a Megtendelő
jogosult a kotbérkövetelését a vál]a|kozóí dijba beszámítani és kötbét bekétő levél
kibocsátásával érvényesíteni.

I(citbérfizetési kötelezettség esetén aYá|la|kozó kĺiteles külön nyilatkozatban is elismeĺni
a Megtendelő követelését'
Ämennyiben a Vállalkoző a kötbéĺfizetési kötelezettségének elismetését jogszeľűtlenül
megtagadia, a Megľendelő jogosult érwényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből eĺedő kátokat, költségeket, elmaradt hasznokat.

13.3 A Megĺendelő jogosu|t azonnah hatálbya| felmondani a szetződést, ha a Yál]a|koző
felelősségbiztositása a szetződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előfut mérték alá
csökken.

13.4 A MegrendeLő a szetződést felmondja _ ha szükséges, o|yan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szetződéssel érintett feladata ellátásáń|gondoskodni tudjon _ ha

a) a Vállalkoző tátsasá,gában közvetetten vagy kózvedenül Zío/o-ot meghaladó tulajdoni
ĺészesedést szeÍez valamely olyan jogi személy v^gy iogi személyiséggel nem
tendelkező gazdasá'gstátsaság, amely nem felel meg^z 62. s (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatárczott feltételeknek,
b) a Vállalkozőközvetetten vagy közvetlenĹil 25o/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést
szeÍez valamely olyan jogi személy vagy jogs szeméĘséggel nem tendelkező gazdaságs
tátsaságban, amely nem felel me1 az 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me gllatátozo tt felté teleknek.

13.5 Á Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szőIő 2071. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdése alapján ár]áthatő szeľvezetnek minősül. Yálla|koző vá|lalja, hogy vá|tozás
esetén a MegľendeIő tészérc haladéktalan tájékoztatást ad' Tudomásul veszi, hogy valótlan
tartalmú nyiarkozat esetén a Megtende|ő a szetződést felmondja, vagy _ ha a szetződés
teljesítéséľe még nem kerĹilt sot, akkoĺ attól _ eláll.

'13'6 A Megĺendelő jogosult a szetződés azonĺali hatáIý felmondásáta, Ila a Yá]llalkoző a
Megrendelő írásbeli fe|szőlitásán, a Megrendelő á|ta| kifogásolt v^By hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn beliil, vagy ismételten
szetződésszegést követ el.

13.7 A Megľendelő jogosult a szetződés azonnali hatályu felmondásáta, ha z Yállalkozó
fzetésképtelenné válik, csődbe jut vagy fe|számo|ják, végelszámolás alá kerül. Azonnali
hatá|lya| mondhatja fel továbbá a Megľende|ő e szetződést, ha a Vállalkozőnak a jelen
szetződés a|apjául szoĘáIő beszeľzési eLjáńsban bemutatott alkalmassági feltételeiben
olyan lényeges negatív változások következnek be, melyek a szetződés teljesítését
kétségessé teszik.

13.8 Az azonnallhatáĘű felmondás eseteiben aYá|]a|kozó csak a szetződésszerűen elvégzett
munka ellenétékére tafthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól
számitott 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megál7apítja és kiértékeli. Ha a
Yáila|koző Észérő| egyuttal szetződésszegés is töfiént, akkot a Megľendelő 

^z

nettĺj aĺźllalko4íi d/ / opĺitís rési rcthí uállalkoąói d/ának 20 o/o-a. Ä Megrende|ő 20 napot
meghaladó késedelem esetén jogosult a szetződésben rögzített feltételek szeľint a
szerződést felmondani.
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elszámolással egyideiűleg a szetződésszegésből etedő iogait is éivényesíti.

13.9 Megľendelő súlyos szetződésszegéste hivatkozva azonnal:'batállya|mondhatja fel továbbá
a szerződést az a|ábbi esetekben:

a Yál7alkoző, akállalkozőja v^gy közreműködője jelen szerződésből eľedő
kötelezettségei bármelyikét a Megrendelő ismételt írásbeli fe|hivásán nem' vagy nem a
felhívásban közölt módon teljesíti;

aYállalkoző,alvállalkozőjavagy közľeműkodője a Megĺendelő jőváhagyásahiányában
végez a jelen szetzőđés szeĺint Megrendelői döntési |ogkörbe tartoző feladatokat,
a VáLLa|kozó nem a jelen szerződésben foglalt hatátidőben tesz eleget a Megtendelő
felé étesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg aVállď.kozőja vagy közreműködője
bármely módon akadályozza' késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőtzési
jogainak gyakor|ását,

aYálla|kozó nem a jogszabá|yban és a jelen szerződésben foglaltak szeľint tesz eleget
az építésí napló vezetésére vonatkozó koteleu ettségének,
a Yál7alkozó nem a jelen szeződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

13.10 Mentesiilĺrek a Felek a szetződésszegés következményei alól, ha bizonyiýák, hogy a
késedelem nem a nem-szetződésszeĺű teljesítéséĺe vezethető vissza, bizonyígők, hogy
kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatattásátő| független rendkívtiü,
elháńthatar]an külsó ok, az ún. "vis majoť' kötébe taftoző események miatt nem tudták
teljesíteni. Vis majoĺ esetén a kötelezettsége teljesítésében akadá|yozott szetződő fél a
másik szeruődő felet a vis majoĺ beáll|tfuő| és megszűnéséről haladéktalanul étesíteni
köteles.

t4. Hibás teliesítés, szavatosság

14.1 A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szeruődés a|apján á|ta|a megvalósított váL]a|kozási
tevékenység eredményeként tétĺejött dolog a teljesítés sotán nem felel meg a
jogszabályb 

^n 
v^gy a szet'ződésben megha tátozott tulaidonságoknak.

14.2 AYállallkozó hibás teljesítése esetén aPolgatiTörvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. torvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:759. $ (2) bekezdésében és a 6:777. $ (1) bekezdésében foglaltak
a|apján az aján|atkétő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbéľt érvényesít döntése
szednt.

14.3 Ha a Megrendelő a hibás teljesítést e|fogadja, akkoĺ a Yállzlkozó egyösszegű hibás
teljesítési kötbér Ítzetésérc koteles.
Á hibás teljesítési kötbér météke a hibával éĺintett teľmékĺe/munkarészte eső nettó
vállalkozói drj / opciós rész nettó vőiLalkozői díjának}D oÄ-a.

A hibás teljesítési kötbéĺ a hibás teljesítés Megtendelő általi elfogadásakor vá]ik
esedékessé.
Megendelő a hibás teljesítés miatti kotbét mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

14.4 Ha a Megľendelő a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági igényt érvényesít, akkot
a nyeftes aján|attevő köteles a lĺbát az aján|atkéń á|tal meghatátozott határidőn belül
ellenérték nélkĹil kij avítani.

14.5 Amennyiben a Megĺendelő szavatossági igényt érvényesít, kijavítást vagy kicseĺélést
követelhet, kivéve, ha az aYálla|kozőnak aĺányta|an többletköltséget eĺedményezne.
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14.6 Ha a Yál7a|koző a kijavítást, illetve a kicsetéIést nem válLalrja, vagy annak a jogszabá|yi
előírásoknak és a Megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a
Megrendelő _ vá|asztása szeĺint _ megfelelő átleszáL]ltást igényelhet vagy felmondhatja a
szerződést és kötbéĄényének érvényesítése mellett, 

^zt 
meghaladó kfu esetében

káľtérítést követelhet.

14.7 Ha a Yá|la|koző a kijavítást megfelelő hatáidőrc nem vállalj^, v^gy nem végzi el, a
Megĺendelő a lĺbát a YáL]a|kozó költségére m^ga kijavíthatja vagy mással Ęavíttathatja,
ezen időpontig az ellenszo|gältatás aĺányos tészét visszatafthatja.

14.8 A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszerű állapot megteremtésével
kapcsolatos költségek _ ideétve különösen az 

^ny^g-, 
munka- és továbbítási költségeket _

a Y ál]a|koz őt tethelik.

14.9 A Megĺendelő a hiba felfedezése után a legľovidebb időn belĹil koteles kifogását a
Yá|la|kozőval közölni, illetve szavatossági iogait a jőtőilásíhatátidőĺ, illetőleg, amennyiben
ez utóbbi késóbb ját le, az elévülési jellegű szavatossági hatátidőn (ogszabályban
meghatátozott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számitbele a
szavatossági időbe a kijavítási időnek az a tésze, amely a|att a Megrendelő a dolgot nem
tudja rendeltetésszerrien használni. A szavatossági iog érwényesíthetőségének határideje a
dolognak vagy jelentősebb tészének kicseľélése ftijavítása) esetén a kicseĺélt ftijavított)
dologĺa (dologľészľe), valamint a kiiavítás kcivetkezményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.

14.10 Ha a Megtendelő igenyét menthető okból nem tudja érvényesíte''i, (így különösen, ha a
hiba a |ellegénél v^gy 

^ 
dolog természeténé| fogva határidőn belül nem volt felismerhető),

a szavatossági jogok érwényesítésének hatátide|e tartós |laszná|aaa ĺendelt dolgoknál 5 év,
de ba a jogszabá|y kötelező alkalmassági időt állapít meg, ä Szavatossági igény
érvényesítésére ez a hataridő az tányadő. Ez utóbbi hatándő elmulasztása jogvesztéssel
járr.

14.17 Szavatossági jogainak érvényesítésén kíviil a Megtendelő a hibás teljesítésbőI etedő
kárának _ a hibás teljesítési kötbéren felüli _ megtérítését is követelheti a káĺtéĺítés
szabáiyai szerint.

74.12 Az opciós tész megľendelése esetén, az opciő vonatkozásában is a fenti tartalommal
érvényesítheti szavatossági igényeit / kötbérigényét a Megtendelő.

15. Jótállás'kiitelezőalkalmasság

15.1 A Vállalkoző a szetződésben foglalt valamennyi munkáĺa, a műszaki átadás-áwételi eljárás
Iezfuásátől számitott ..... hónap telies köľĺí iótállást vál'Ial'. Ez ídő alatt Vállalkoző a
felelősség alól csak akkor mentesĹil, ha bbonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett.

15.1.1. Ämennyiben a létesítmény,vagy ennek egy ľésze a jőtállásí idő alatt aVá||alkoző jőtá|Iási
kcitelezettsége a|á tafioző hiányosságok miatt nem üzemel ĺendeltetésszet(len, az
előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az éńĺtett építményt i]letően
annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideigaz a rendeltetésszerű haszná|ata alkalmassá
nem vált.

loa
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15.1.2. Á Vállalkoző jőtáLlási kötelezettsége nem teľjed |<l azokn a hibákĺa, amelyekľől a
Yát]a|koző bebizoĺyiga, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett Íendeltetésellenes
haszná|at vagy kaľbantaĺtás elmul asztásának következményeként.

15.2 A jótállási, v^gy sz^v^tossági ídő a|att fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a
Yálla|koző tudomására kell hozni, aYál]a|kozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a
hibát, hiányt kiküszobölni'
I(onstľukciós hiba esetén a YáL]alkozó köteles a Megĺendelő kéréséte a létesítmény
mindazon elemeit, tészeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége ketetében saját
költségére kijavítani, vagy kicseĺéIni, amelyek ugyan nem sérĹiltek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, ĺészekkel, tartozékokkal, stb. azortos konstĺukciójúaknak
biz onyultak, és hasonló meghibásodásuk feltéte\ezhető.

15.3 Á kötelező alkalmassági időn belül a Yá|]alkoző a vál'lalt jőtá||ási időn tul a Megľendelő
álta| bizonyítottan a Yál]a|kozó érdekköĺébe taľtozó hibák kljavltását - amennyib en az
időjáńs a javitási technológiát lehetővé teszi - 15 napon beliil köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtattamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megľendelő
jogosult a Yál]alkozó értesítésével a Vállalkozó tethére a munkát mással elvégeztetni.
Ennek dqát aYál]a|koző nem vitathatia.

15.4 A jótállás az opciós rész megľendelése esetén az opciós rész vonatkozásában is a fenti
tartalommal teľheli a V á|Ia|kozőt.

16. Szetzőďő Felek képviselői

16.1 A Felek a szetződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos cisszes egymásnak adott
nyilatkozatot, értesítést íľásban Qevél formźĄában) _ utóbb a másik fél á|ta| kétségbe nem
vonható módon elküldött _ ktildeményben kötelesek közölĺri az éńntett, éľdekelt féllel, és
ezt lĺásban vissza:lgazo|ni a szetződésben megadott címĺe.

76.1.1 A nyilatkozat akkor lép hatályba, amikoľ azt a cimzettnek kézbesítették, v^gy 
^ 

nyiatkozat
hatáiyb alépé si időp on tj áb an, b átmelyik is a kés őbbi.

16.1.2 A jelen szeĺződésben foglalt báĺmely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban,vaEY e-mail
útján is közolhető, de szabályszerűen kézbesítettnek akkoľ minősi'il, ha azt utóbb
Qraladéktalanul) íľásban is megetősítik, visszaig azo|ják.

16.2 AYői]alkozó helyszíni képviselője, építési napló vezetéSéÍe kötelezettje:
Neve:
Telefon száma''
E-mail címe:
NÜJ száma:
Meghatalm azásának köte az építési munkákkal kapcs olatban telj es körri.

16'3 AYállalkozó felelős műszaki vezetője:
Neve:
Névjegyzéki száma;
Telefon száma:
E-mail címe:
NÜJ száma:
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16'4 A Megrendelő helyszíni képviselője
Neve:
Címe:
Telefon száma:
'ľelefax száma:
E-mailcíme:
NÜJ száma:

1ó.5 A műszaki ellenőĺ(ök)
Név:
Szakág:
Nyilvántartásí száma:
NÜJ száma:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

17. Egyébmegállapođások

17.l A megkötött vá|lakozási szetződés módosítása, kiegészítése íľásban, a szetződő Felek
egyetértésével, a Kbt. 141. $-ában foglaltak és a Ptk' a|apján töľténhet.

17.2 A Megľendelő áłltal készíttetett dokumentációk a Megĺendelő kifejezett hozzájáru|ása
nélkiil sem tovább nem adhatók, sem a szetződésen kívül fel nem haszná|hatôk, továbbá
tilos a Megľendelő előzetes hozzájáru|ása nélkül az eWáLIaLt, illetve a mát folyamatban lévő
munkákĺól adatokat hatmadik ÍéI Észérc kiszoĘáltatni, azoktő| előadásokat tartali, videó-
felvételt vagy kinyomtatott anyago t kozzétennl.

17.3 AYői]alkozónak mentesíteni kell a Megtendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely a jelen szetződés teljesítésével összefüggő bárffiÍélre szenői iog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsétése miatt felmerülne.

17.4 Báĺmely kát vagy veszteség bejelentése, amely a szetződéses kötelezettségek valamelyik fél
ÉszétőI történő megszegéséből, illetve jogszetűtlen felmondásából eted, a Megrendelő és
a Yá|]a|kozó közötti egyeztetés tárgyát képezi. A Felek mindent megtesznek annak
étdekében' hogy a felmeńilt vitás kéĺdéseket egymás között tátgya|ásos úton rendezzék.
Ha a tátgyalások megkezdésétől számitott 30 napon beli.ił a Felek képtelenek békés úton
megoldani a vitát, amely a jelen szetződés teljesítésével kapcsolatosan közöttĹik felmedil,
étté|<batáttól ftiggően kölcsönösen kikötik a heĘ ügyekben a Za|aegetszegt Jáńsbírőság,
illetőleg a torvényszé|<t hatáskörben tafioző ügyekben z Zz|aegerszegi Töĺvényszék
kizárólagos illetékességét.

17.5 A szeruődés teliesítése során a Yállalkoző tfuni köteles a Megrendelő illetékes szervezeti
egysége által szükségesnek taftott' továbbá, a hatályos jogszabá|yokban meghatátozott
ellenőĺzési feladatok végzését, tudomásul veszi' hogy a szetződés adatait, illetve a
śzeĺződést Megľendelő nyilvánosságrahozza. Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy
a megkötöttszeĺződés nyilvános, abba báĺki betekinthet.

17.6 Szetződő Felek tudomásul veszik, hogy 
^z 

Áuamĺ Számvevőszék az Áu"mi
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Számvevőszékĺő| sző|ő 2011. évi LXVI' torvény 5. s (3)_(4) bekezdés szerinti ellenőľzési
Íe|adataíva| összefiiggésben ellenőrizheti ^z á|famháztattás alĺendszeteiből
ftnanszltozott beszeĺzéseket és az á]]amháztartás alĺendszereihez tafioző vagyont éĺintő
szeĺződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében e|jáń
teĺmészetes személynél és jogĺ személynél, valamint azokná| a szerződő Feleknél, akik,
illewe amelyek a szetződés teljesítéséét felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közĺeműkcidőknél.

17.7 Yállalkoző az államháztattásrő| szőIő 2071. évi CxCv. törvény végĺehajtásáóI sző|ő
368/2011. I(otm. rendelet 50. $ (1a) pontja a|apján a szerződés alátáłsáva| nyilatkozik,
hogy átJáthatő szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szetződés melléklete
szeĺinti nyiatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy ennek
vá|tozäsa esetén atőI haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet
tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan taľtalmú nyiatkozat a|apján kötott
visszterhes szeľződést Megĺendelő felmondja vagy _ ha a szetződés teljesítésére még nem
keriilt sof _ a szerződéstől eláll. Az át]áthatő szewezet fogďrmát a nemzeti vagyonľól
sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3. s (1) bekezdés 1. b pontja határozza meg.

77.8 Á Kbt. 138. s (3) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teliesítheti a Vállalkoző vagy
a nem természetes személy a|vá|La|koző jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági
tárcaság átalakul v 

^gy ^ 
szet-ĺĺ ezet j ogutódlás s al megszrinik.

17.9 Á jelen szeľződéses feltételekben nem szabá|yozott kérdésekben a PoĘád Törvénykonyv
és a tátgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabá|yok ĺendelkezései iĺányadók.

Kellt: Za|aegefszeg' 2018. év...... hó ..... . ĺapján

l sĺ

Za|ae getszeg Megyei Jogú Váĺos
onkormányzata

Megendelő képviseletében
Ba|aiczZoltán
polgármesteĺ

Y ől]a|koz ő képvis eletéb en
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a nemzeti vagyonĺól szőlő 201,1. évi CXCVI. törvény (I.{"w) 3. s (1) bekezdés 1. pont b)
a lp ontj áb an rneghatát o z ott

BELFÖLDI VAGY rÜrrÖrol ToGI SZEMÉLY VAGY
JoGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENf, Bl'l<nzo GIüDALKODo szF'F(vF,zET

nÉszÉnB
az ál]amháztartástőI sző|ő 2077. évi CxCv. törvény 1Áľrt.; 41. s (6) bekezdésében előírt

kötelezettség teljesítéséhez

Álulírott
Név:
születéskoĺi név:
anyta neve:
születési helye, ideje:

mint a

szefvezet nevel
székhelye:
adőszáma:

törvényes képviselője _ polgáĺi jogi é9 büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom,
hogy az á|ta|amképviselt szetvezetaz 'Pĺht.41. s (6) bekezdésében írtaknak megfelel, 

^zaz 
a Nvtv.

3. s (1) bekezdés 1. pont b) alpont|a a|apján át]áthatő szefvezetnek minősü|, az a|ábbiak
szeflnt:

Az á|talam képviselt szeÍvezet olyan belfölď vagy külföldi jogi személy vagy iogi szeméĘséggel
nem ĺendelkező gazdáIkodő szewezet, amely megfelel a kcivetkező s!!ęĹfeltételeknek:

,) tulajdonosi szeĺkezete a pénzmosás és a terĺoĺizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásfuőI szőLő törvény G-ĺ) szeĺint meg\latátozott tényleges tulajdonosa
męismeĺhető,
b) az Evőpai Unió tagállamában, az Eutőpai Gazdasági Téĺségľől szóló megállapodásban ĺészes
államban, a Gazdaság1' Egyůttműködési és Fejlesztési Szervezet taglllamában vagy olyan államban
ĺendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaroĺszágnak a kettős adőztatás elkertilésétől szóló
egyezméĺye van'
c) nem minősül a társaságs adőńl és az osztalékadótól szőIő tógény (Iao.) szetint meghatározott
ellenóĺzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szefvezetben közvetlenĹil vagy közvetetten több mint 2ío/o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazatl joggal biÍő iogi személy, iogĺ személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szetvezet tekintetében az a), b) és Ą alpont szednti feltételek fennállnak'

Jelen nyilatkozat a|apján tudomásul veszem, hogy
- a koltségvetési kiadási e|őtrányzatok terhéte nem köthető olyan iogi személlyel, jogi

szeméĘséggel nem ĺendelkező szefvezettel érvényesen visszterhes szetződés, illetve
létrejött t7yen szetződés a|apján nem teljesíthető kifizetés, amely szeÍvezet nem minősi'il
át]áthatő szeÍvezetnek. [Aht. 41. s (6) bekezdés]

cégj egyzéks záma f nylvántartásba v éteh száma:
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valőtlan taÍtalmú átláthatósági nyilatkozat a|apján k<itött visszteľhes szetződést a
k<itelezettségvállaló,felmondja vagy _ha a szeruődés teljesítéséľe még nem került sof _ a
szenődéstől eláll. [Avľ. 50. $ (1a) bekezdés]

I(ijelentem, hogy a jelen nyilatkozatb^n foglaltak a va|ősá'gnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében báĺmilyen váItozás áll be, atől a
kotelezettsé gvőilalrőt köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni.

Kelť 2018

cégszeľri a|áfuás
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vII. KozBEszBRzÉSI MUSZAKI LEÍRÁS

A közbeszerzési dokumentumok részeként, külön dokumentumban kiadásta kertilt.

54

cĺln: 1061 Budapest, Alldrássy Út 17 ll. em.9. ] teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www provitalzń.htl


		2018-04-04T11:37:15+0200
	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.




