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Az ajän|atkérő nevében e|jilrő sznruezntrrck ielen dolĺument!rciő kiadásával az a céIja, hogy a

versen1nemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé t€gye a

sikeres aján|atérch. Ezen cél elérese érdekében a ielen dolĺrmentáció megfelelóen
csopoltosítva, a|<ár ismételve ís _ tana|mazza azo\sat az adato|<at és ténplĺet, melpk elősegíthetik
a sikeres ajánlanételt.

Jelen dokumenĺáció az ajän|atkérő ákal az ajänlattevők részére 2018. ianuátr hónap L8. napián
közvetlenülmegkiildöttĄän|attérclíf elhívása|apjánkészült.

Az a1änlauételi felhívásban nem szabä|yoz-ott kérdesel'ben jelen doł<umentáció rendelkezesei az
irányadóak és kötelezőek az aján|at összeállíľására es benyujtására vonatkozőan; az ajáĺ|atételi
felhívás és az ajánlanételi dokume ntácio es€tl€g€s ellentmondása esetén az Ąán|atételi felhívás
rendelkezés eí az iranyadőak

|ł

cíln: 1061 Budapest' Andrássy út 17. ll. em' 9. I teleíon; +36J-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01

inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'lru



I. A KoZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE voNATKoZo ÁrľerÁNos
xÖvBľBrvĺÉwyex És INr'onuÁclÓl ez ł1ÁNrłľrBvŐr nÉszÉnn

7.

1.1,. Ajánlatkétő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszrrzési
e|1árás e re dménp ként létrej övő s ze rződé sben a Me grende lővel.

Az Ąän|arkérő és a Megrendelő fogalmalĺat äka|ában, rrunt egyezőket alkalmazzuk

L.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) aközbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyujt be.

1,.3. Dokumentáciő: az általános és speciális követelményeket tartalmazô iratanpg,
melyet az Ąán|aĺtevő a jelen e|1ánshoz kiadon Ąán|anérc|i felhívással egyutt
elekronikus úton megkapon. A dokumentáció áwétele az érvényes ajánlattétel
feltétele.

A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtom aján|at a Kbt. 73. $
(1) bekezdés e) pontja szeńnt érvénpelen.

1.4. Szeľződés: aközbeszerzési eljáns nyenes ajän|attevőjeként kihirdetett ajánlattevő és
az Ąán|arkérő kilzott létrejövŕí vállalkoási szerződés.

Az Liźnlatkétő:

Z alae geĺszeg M e gyei Jo gíl Vá ľo s Ö nko ľm á ny z ate-
cím: 89OO Za|aegerszeg' Kossuth L. u. 17-19.
telefon: +36 92/502-1,00/228
fax +3692/510-177
képviseli: Ba|aiczZokán
lĺapcsolanartó: Y ásär i\{arianna
e-mail: vasarmarianna@pt'''lląegqszęghu

Az Aíánlatkéľő nevében etiátó személy:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.
cím: 1061 Budapest, Andrássy{n17.II. em.9.
telefon: +36I/796-1,01,6
fax: +361,/796-1001

3.

képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján
kapcsolattaĺtó: dr. Balog Tímea
email -balpgĺimg@łrq_Y-"[aŁĹt-hu

4. A közbeszeĺzési eliárás táĺgya, főbb mennyisége:

Az aján|artéte li f e lhívás 5. pontj ában me ghatáro zottaks ze rint.

cím:'1061 Btlda|)est, Andĺássy út 17. ll. em' 9. IteleÍon: +36J_796-10'00 | Íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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Aiánlattevő fetadata:

Nprtes Ąán|atevőve| Ąán|atkérő vállalkoási szerz.ődést köt a jelen dolomentációban
meghatÁrozon feMtelek s zerint.

Egŕbinánt Ąán|atevő köteles aki>zbeszc'ĺzés úrywképezőépíési beruházást az Ąän|atbarl
bemutatott mennyiség szerint, a vonatkozó jogszabälyoĘ szabványoĘ munkavédelmi és
tűzvédelmi, illewe €gŕb előíľások és minósegi köverclrrrenpk betartása mellett
megvalósítani.

A teljesftés heĘ: az ajánlauételi felhívás 7 . ponjäban meghatározomak szerint.

Ateljesítés haúrideje: azď1ánlanércli felhívás 6. pontjában meghatározottakszerint.

T obbv źitoz atű aiánlat és tészaiánlat:

Ajánlamevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

Ajánlatkérő úrgyközbeszrĺzÁsi ełjárásban resĄán|awk megtételét nem teszi lehetővé.

Az aiźnlat költsógci

8.1 Az ĄánLat elkészítésével és benyujasával lĺapcsolatos <jsszes kölméget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlanevőnek nincs jog" semmiĘn, a
dolomentációban kifejezenen megadon jogcímen kívtil eglb _ ígykĹilonösen anyagi
_ 

'g"'y 
érvényesíresére. A közbeszerzÁ'si eljárás eredményes' vagy eredménytelen

befejezésétől függetlentil az ď'1än|arkérővel és az e|järőva| szemben ezen kölaégekkel
kapcs olatban se mmilyen követe lés ne k nincs ľrclr.

8.2 Az ajánlaú<erő lĺÍe1ez'etten nyilatkozĘhogy az ajánlatokełkészítésével kapcsolatosan'
sem a nyertes ajän|aaevőneĘ sem mas ď'1än|attevőlrľrek semmiféle _ esetleges
jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

8.3 Az ajän|arkérő a benly'i1tott aján|atokat nem szolgäkaýa vissza sem egészben' s€m
részeiben, azo|<at nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. s (2) bekezdése szennt
kezeli.

6

9. Az aiánlatok kidolooz álsának feltételei

9.L Az ajän|attevőlmek az e\äräs során egy írásos Ąänhtot kell elkészítenii.ik a
ki5zbeszeĺzésetľől szőlő 20Is. évi O(LIII. törvény 115. s (1) bekezdése szerinti
hirdetmény kilzzététe|e nélkĹili neÍnzetiközbeszenÁsi eljár.ásra vonatkozó előírásaival
összhangban.

9.2 Az aján|aĺtev9ngk nyeneslĺént üinénő kihirdetése eseŕn nincs lehetősége ajän|ata,
vaw a jelen dolumentÄciő bármely _ alĺárcsak rész _ kérdesének megvákoztatásän
sem.

Cĺnr: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll eln 9. I teleíon: +36-'l-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inío(Dprovit.llzĺt'hu I www.provitalzrt'hu
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10. Az aiánlatok benyúitásának hatátideie és címe:

10.1 Az aján|at benyujľásának határideje:

Az aiánlattételi felhívás 17. pontia szetint

10.2 Az ajánlatkérő az Ąánlatot akkor tekinti haándőre benyújtottnah ha az Ąän|attérc|i
felhívás 17. pontjában megjelölt hatándőre a megadon címre beérkezett.

Az Ąánlat benyujtásának címe:

PROVITAL Feilesztési T aná,csadő Ztt.
1'061 Btrdapest, Andrássy út 17.II. em. 9.

10.3 Az aján|at benyujúsának formai kellékei:

ti példányban zán cs benyłĄani az
A cégszerűen a|áírc terjedelmében
formátumban egy e ordozón (CD

vagyDVDJ - a papír a|apű példányolĺat :anďlmaző záĺt csomagolásban elheĘzve -
is csatolni szülséges. A csomago|áson az

, rZ alae getsz e g M egye i Jogú Váĺo s o nko ĺmán y z^ta

Y ál|a|koz áts i s z e ĺz ő dé s a Kvátté lyház ho mlo kzatÍelűjitáls i munkái nak
ellátása tekintetében.'', illetve

,,IÝem bonthatĺj fel az aiánlattételi határidő leiárta előtt,,
megjelĺilést kell feltüntetni.

Az Ąán|at f o rmai követelmé nye ire az a|ábbi e lő írás okat ke ll alkalmazni:

- Az Ąán|at eredeti pé|dányźn zsinórral, |apozhatőan össze kell Íűzní, a csomót
matricával az ď'1änlat első vagy hátsó matrlcát le kell
pé.|1regezni,'vagy az a)ánhwevő részéről ími, úgy hogy a
bélyegző, illetőle g az a|äíńs |ega|ä lb e gy

- Az aján|at oldalsámozÄsa eggye| kezdodjon és oldalanként növelĺedjen. Elegendő
a szöveget, vagY szämo|<at, vagy képet tanalmaző oldalalĺat szämozni, 

"ž 
ü.es

oldalakat nem kell, de lehet. A círnlapot és hátlapot (ha varrnak) nem kell, de lehet
n eltérő szÁmozÁst (pl. eg1as
a tartalomjegyzé|<ben az eyes
kheĘre a7L-72. $ allĺalĺrr'aása

kozni. Az aján|atkérő a kismértélĺben hiányos
szÁmozÄst kiegészítheti,ha ez az ajän|atban való tĄékoződäsa, illewe az Ąän|atn

hivatkoása érdekében sztilséees ;
egyzś|<et kell tanalľnaznia, me|y a|ap1än az
oldalsám alap1án mega|álhaóaĘ
zötti eltérés esetén az eredeti _ papíÍ alapú _

Az ajänlatban lévő, minde n._ az aján|atevő vagy alväl7alkoző, vaw az allĺalmasság
igazo|äsábaĺ részt vevő más szenĺezet áka|készíten - nyilatkoÁtot a végén ařä

cím: 1061 Buda|]est, Andrássy út 17. ll' em 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inÍo@pÍoVitalzrt.lrr'l I www.provitalzrt.hu
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kell ímia az adow gazdálkodó szewez.eĹnél erre jogosuĘk)nak vagy oĘn
szeméýneĘ vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személ(ek)től írásos
felhata|rĺnzÁst kapaĘ

- Az ajän|at minden oĘn oldalát, ameĘn - az aján|at beadása előn _ módosítást
hajtottak végre, az adoĺt dol$rrłentumot a|äirő személynek vagy személpknek a
módosításn á| is kéĄegg1'e l kell ellátni.

fentiek szerinti adathordozón benyujtott ajánlaľának artalma telies mértélĺben

Az ajän|atban felolvasólapot kell elheĘzni, an'rcly tana|mazza a Kbt. ó8. s (4)

bekezdése szerinti összes adatot.

1l. Az aiánlatok bontása

L1.1' Az aján|atok bonúsára az aján|atercli haľáridő lejánakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében meghatáÍozottszeméĘk lehetnek jelen.

1'I.2 Az Ąän|atok bontásakor a Kbt. 68. s (4) bekezdésében meghatározott ki5te|ező

adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre .

I1,.3 Az Ąán|atok formai és tanalmi érvényességének további vizsgálatára az érÉkelési
időszalĺban kerülsor.

1'1'.4 Az Ąán|atok bontásának heĘ és ideje:

Az ajánlattételi felhívás !7 . és 18. pontia szetint

12. Az aiánlat visszavonása. aiánlati ktitöttsés

1'2.1' Azaján|aĺtevő Ąán|atkaza1änlavércli határidő lejánáigvonhatja vissza.

I2.2 Azajän|arikötömég idő:ar:uima: AzĄän|attételi haúridő |ejänkő|szÁrxitott60 nap.

Felhívjuk az aján|artevő fig)relÍnét aÍn' hogy megajän|äsaj]ęt a 60 napos ajánlati
kötömég és az ezze|kapcsolatos Kbt-ben rögzftet előfiásokra tekintenel rcýk meg.

8

13. Äz' aiĄĺ.letokkłl kĺncsoletos nonfosítások

Az ajän|atok elbíľálása sońn az aján|atkérő, illewe a lĺépviseletében e|járő megbízot írásban
és a többi ajän|attevő egidejű éĺtesítése mellett, haúłndő megadásával felvilágosítást kérhet
az ajánlatban a|älhatő, nem eýnelĺnű kijelentéseĘ nyilatkozatoĘ igazolások tartalmának
tisztÁzÁsa érdekében a Kbt. 71'-72. $ rendelkezéseinek megfelelően.

14. Az ajánlatok éttékelése

Az a)án|atéte li f e lhívás L2. p onjäb an meghatározonak s ze rint.

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

inío@provitalzrt'lru I www.provitalzrt.hu
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15. A kozbeszetzési eliáľás nvelve

L5.1' A közbeszerz.ési e|järás n;relve a Í|7ag1nr. Ennek megfelelően az ď,1án|atot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás soľán mindennemri levele#s és szóbeli kapcsolattalrtás
magyar n1c lve n tö rté nik

I5.2 Amennyiben bármeĘ az aján|athoz csatolt okirat, igazo|ás, nyilatkozat nem magyar
nyelven kerül kiállításľa,, ilgy azt az aján|attevő magyar nyelvií fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. s (2) bekezdése a|ap)án aján|arkérő a nem magąr nyelven
benyújton dolomentumok ajánlatevő általi felelős fordftásfu is elfogadja. A fordftás
tartalmának helyességéé n az Ąánlattevő fe lel.

feltételek

1'6.1' Az aján|atkérő és a nyertes Ąán|attevő között a szrrződés az ajánLattételi felhívás, az
aján|aĺtéte|i dol$mentáció és a nyertesként kihirdetett Ąän|at feltetelei szrnnt, az
ezekben megfogalm azott taftďlommal jön létre.

II. Az AJÁNI-AT, ILLETVĘ Az ÉnľÉrnlÉsl SzEMPoNToK TARTALMA,
sZERzoDÉ sr ľ l zľ o SÍT Ó MELLÉ KK Öĺ BI-BzFTT S É GE K

1'. Általános megiegyzések

1.1'. Az Ąán|arkérő felhívja az ajäĺ|atevők figplĺnét, hogy a dokumentációban
megfogalmazottAk az épkési beruházás alapfeltételeit, követelményeít hatarozzak
meg.

7.2. Az aj.än|attevő nem Ąänlhat meg oĘn pénzugý konstrukciót, amelyik a|<adá|yozza
az ĄänLatkérőt a péĺuforľások jogs lbálpk szerinti felhasznäIásában, így ktilönösen a
benl'ńzäs jogszabä|yolĺbanelőínpénzugý|ezánsában.

1,.3. Az aján|atkérő felhívja az ď1án|attevők figyelmét,hogy vá||alásailĺat, eĘondolásai]<at az
előre meghirdeten énékelési rendszer szempontjain belüli énékeléshez szi.ilséges
részletességgel fejtsék ki.

2. Aiánlatok éľtékelése

Az aján|ati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tana|mánakismerete mellett
az a|äbbial<at is figplembe kell venni.

Azajän|atl<erő csak szeződésszerű teljesítést fogad el.

2.t Áĺkepzes

Az aj.án|atban szerep|ő áraknak fix ámak kell lennie, vagyis az Ąäĺůattevők semmil1ren
formában és semmilyen hivatkoással semtehetnekváhoző änttatallnaző Ąän|awt.

A neuó ärul<at rlgy tp! mggadni, hogy azok analmazzanak minden járulékos költséget,
függetlentil aznk f' ormltjfuól é s Í onásfuő|, pl. ktilönbö ző dijaké s illetékek

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleÍon: +36l-796-10_00 | íax: +36-1-796-10-01
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Az Ąán|atban szereplő áraknak aĺta|maznia kell a teljesítés időtartama alaľĺi áwá|toásból
eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánhtevők csak magyar forintban (rilJF) tehetrłek Ąán|atoł & a szłrzÁdesk<;tés
pénzneme is csakez lehet.

Az ajän|aúan sze replő áraknak tartaknaznja kell mindazokat a kcjltségeket, amelyek az Ąánlat
úĺgyának eredményfelelős megvaloskásához, aa ď1ánlad feltetelelĺbe n rögzíteĺĺ- feltérclełĺ
betanásához szülĺségesek

Az ajánlat csak banki átutalásos fżetési módot taĺta|mazhat, minden egwb fizeŕsi mód
e lf o gadhata t|an az ajän|atl<er ő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegfk figplembe, hogy az ajánlati ámak teljes körűnek kell
lennie, Vagń magába lĺell fo glalni minde n aján|attev őí kif izeŕ s i igényt.

2.2 Fizetésifeltételek

Az aján|aĺtérc|í felhívás 9. pontjában és a dolnrmentáció VI. Íe1ezetét képező
szeruődésrc;rvezetben foglalmknak megfelelően.

3. Szerződést biztosító mellékkötelczcttségek

Az ajánlameteli felhívás 8. pontjában és a dolĺrmenáciő u.
szerződéste:rvezetben foglaltak szeńnt.

III. Az AJÁNLAT KIDoLGozÁsÁNex FELTÉTELEI

L. Ąán|attevőknek ajánlatukat a dolĺ:mentáciő t. sz. mellékleét képező tanalomjegyzé|<ben
meghatÁrozott igazolásoĘ nyilatkozatoĘ e1yéb dolĺJmentumok csatolásával kell
benyijtaniuk

2. N1än|aĺtevőnek a Kbt. 66. s (6) bekezdése a|apján az Ąán|atban meg kell jelölnie

") a ki5zbesznnésnek azt a részét (részeit), ameýnek teljesftéséhez az Ąán|attevő
a|vä||alkozőt kíván igénńe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánhtben1ijtásakor már ismert
a\vállalkozőkil. (A niilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell)

3. Az Ąán|atnak taĺtalmaznia kell ajänlaĺtevőnek _ eredeti példánybaÍl _ a Kbt. 66. $ (2)

belĺezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett ryĄlatkozaát az Ąán|auéteh felhívás
feltételeire, a szeződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kén ellenszolgáltatÁsru
vonatkozőan. Az ajánlatban továbbá az Ąän|attevőnek a Kbt. 66. s (4) bekezdése a|ap1än
ĺyiatkoznia łell anól, hogy a kis_ és közepvállalkoásolĺľól, fejlődésfü amogatasäről szőlő
törvény s zerint mikro-, kis- vagy kö zépv ällalkozÄsnakminósül- e.

4. LjánlattevőneĘ alválla|koĄánaĘ és adott esetben az alk<almassäg igazo|ásában részt vevő
más szeĺ-ĺezetnek az a|äbbi cégokmáry'okat L€ll az ď'ýn|athoz csatolni:

I'o

fejezetét képező
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- fglyamatban |évő vá|tozasbejegYesi e|1ärás esetében a cégblrísáehoz benyijtott
vähozasbejegyzÁ.si kérelmet és az annak érkezésérő| a cégbíróság ákď- megktĺĺdön
igazo|äst is, amennyiben ilyen e|1áräs nincs foĘma tban, az arrő| sz6|ő nyilatkozatot,

- az Ąán|atot a|átrők a|äírási clmpé|dáýt, vagy a 2006. évi V. ticnĺény9. s (1) bekezdés
szerinti a|áíns-mmĄh,

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezenségvállaló(k) esetében a cégjeg'yzésre jogosult
szemé|yő| származő' az Ąán|at a|äirásära vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazow a|áírusát is tartalmazó) ír.ásos meghatalmaást.

5. Köztis ajánlattétel:

Több ajánlafievő közösen is tehet Ąán|atot (közös ajánlattéte). Közös a1änlraĺ'ĺércl esetén
elegendő, ha az aján|anevők egyike éri el, veszi ät a Dokumentációt. A közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül eBy' a közbeszeruési eljárásban a közös ajánlanevők nevében e\ámi
jogosult képviselőt megielölni. Az közös ajánlamevők értesítése (kapcsolatanás) a megielölt
képviselőn keres ztül történik

FŁ .gy ajánlattevő aján|atát egyedüli ajänlatevőként nyujtja be, az ajáIiat benyujľását
kcivetően közös ajánlanételre már nem kerülhet sor' FŁ több ajánlanevő közösen tesz
Ąán|atot, a közcis ajánlanételben részwevő aján|attevők köre és szeméĘ a közös Ąán|at
benyujtását követően nem módosítható. A közös ajánlanevők csoponjának képviseletében

Közös ajánlanétel eseén csato]ni kell a közös ajánlamevők áka| cégszerűen a|áín közös
Aján|anevőimegállapodást,amelytafta|mazzaaza|äbbia|<at:

a közös Ajánlatevők nevét
łzon aján|aüevőt, aki a közös Ajánlamevőlset az e|järás sorankŁárőlagosan képvíseli,
illető le g a kö zö s Ąánlanev ők ne vé b e n hatá lp s j o gnllatko zatot tehet;
az Ąánlat a|áinsa módjának ismertetését;
a szeruődéses árôól való részesedésük ménékét valamint ktilön-ktilön a közös
ajánlanevők azon banlszän'iaszÁmait, ahova az elismert teljesítést követően a
kifizetés megtörténhet;
valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arrő|, hogy e$retemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési e|járás eredményeként megkötendő szenődés
szerződésszerű teljesítéséhez szülséges munkák megvalós ftÄsáén;
az Ąán|at beny($Äsänak nap1án érvényes és hatályos, és hatä|s,a, teljesítése,
a|lglmazhatősäga vagy végrehĄthawsäga nem függ felfüggesztó (haú|yba léptető),
illewe bontó feltételtől.

l"

Szakmai aiánlat:

Az ajän|a#teli felhívás "I2. IŁ ajánhtok e|birálásänak szempontja'' c. pontjában foglaltak
szerint (A szeĺződés teljesítésében részwevő szakemberek szakmai tapaszta|átának
bemutaúsa).

cim:'1061 Budapest, Andrássy út17. ll. em.9. I teleíon: +36-'l-796_10_00 | Íax: +36-1-796-10-01
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Iv. TovÁBBI INFoRnłÁcIor

Az adőzásra, akiimyezewédelemre, a munkavállalók védelrnéľe ćs a munkafeltételelĺľe vonatkozó
körclezetségelĺrőlajánlatevőújékozłaástkaphatazalábbicímeken:

ÁNľsz, 1,097 Budapest, Gyáli ,űt2-6.,levélcím: 1437 Budapest, Pf.839. tel.: o6-L-476-t1OO, fax:
06-1-476-L390, zölld sánr: 06-80-204-264, a regionális és kistérsegi intézerck
elérhetőségea.Wynť*-ą_n_t_sz.|-uintemet-cínłentalálha.to

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u.77-23. tel.: oó-1-30L-2900, fax: 06-1-30t-2903,zöld, szarrľ
06-80-204-258, a területileg illetékes bänya|apltÄnpágok elérhetősége a ws,1v.-'r]-b-t'h.h"u
inte rnet- címen található

NAV: 1054 Budapest, S#chenyi u. 2. rcl.: 06-L-428-5IOO, fax: %-1'-428-5382, kék szÁm: 06-
40-42-42-42, a teriiletileg illetélĺes regionális igazgatoságok eĺérhetősége a
_w_yŕ-w_.llt]y.gQ-v-.huinternet-címena|älható

oKTVF: 1016 Budapest, M&áros u. 58/a. rc|.z 06-t-224-9L00, fax:06-1-224-9262, a területileg
illetékes felĹigyelőségek elérheósége a \u1gľ..-o_r_s-7;1gas-z"9l-cl"h.łt_o-sąg.g:qY'h-g intemet-
címen a|álhatő

NMH: 1024 Budapest. ]Vlaryit kft. 85., levélcím: 1399 Bp. 62.Pf . 639, rc|:06-t-346-94OO, fax:
06-1-346-9417, zolrd szÁm: 06-80-204-292, a teli|eti kirendeltségek elérhetősége a
-www.-Q_mmĹB.o-y.huintemet-címentalálhato

A Kbt. 73. s (5) bekezdése a|apján Ąán|at|<erő e\őír1a, hory az ď'ýnLavevő ájékoződjon az
adőzásn, a kömr1ezewédelemre, a munkavállalók védelmére és a munlĺafeltételelĺre vonatkozó
olyan kötelezenségelĺľől, ameĘknek a teljesítés heĘn és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.

I',
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ĺ|z AJÁNI-AT nÉszBI 1xoľernzonN nBĺołNoÓ ĺclzolÁSoK,
I{YILATKoZAT oK ;novzÉxn;

1.

2.
3.

oldalsám
Felolvasólap
Ajánlanételi nyilatkozat a Kbt. 66. s (2) bekezdese a|apján
Tartalomjegyzék (oldalsámokkał elláwa)
Igazolások, dokumentumok
Közös Ąánlaĺtéte| esetén közös ajánlaaevők jełen közbeszsrzsi eljárásra
tekintette l a|áin haúlyos (konzo rc iális) szeruődése {op ci o l l á /i )
Ajánlamevő nyilatkozata a kjz.áró okok tekinrctében
A Kbt. 67. s (4) bekezdése szerinti n1nlarkozat
A Kbt. 66. S (4) bekezdese szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 62. s (Đ bekezdesének kb) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 6ó. s (6) bekezdése alapján
Az Ąán|arct alálrő valamennyi személyérvénps aläíräsi címpé|dánya, Yagy a
2006. éviV. törvény9. $ (1) bekezdés szerinti a|äirásí-mntája
A cégkivonatban nem szereplő köte lezetségváualó(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személpől származő, az Ąán|at a|áírasára vonatkozó (a

meghatalmazó és a meghatalmazott a|áirásk is ana|maző) írásos
meghatalmazás

Egyéb igazolások, dokumentumok

TE LJE S AJÁNLAT E LEKTRoNIKL]S ADATHORDOZON
Nyilatkozat e le kronikus adathorđozőan be nyijto w ajánlat tekintetébe n
Nf latkozat v áhozásbejegńsi e|1árásrő|
Anzott költségvetés

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

tt.

12.
13.

14.
15.

Íĺ1ánlarkérő felhívja ajánlanevők figplmét, hogy a Kbt. 57.$ (1) belĺezdés b) pontja alapjän a
dolomentációban megadott nyilatkozatmindk aján|oa -i"áb *elrk eljárási segédletet
képeznek
Aján|attevők ennek megfelelően nem kötelesek a dolnrmentáciő mellékletét képező nyilatkozat és
igazo|ásmintákf e|haszná|asáĺa.
Aný-llatkozatok illewe igazolások megfelelő tartalmri megadása aján|aĺtevő felelőssége.

I'o
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Fclolvasó lap

a

tckintctéłren.''

tátgyú kłjlzb csz crzć s i e lj áľás vonatkoz ás áb an

Ajánlattevó nevel:

Ajánlattevŕí székheĘ:

Képviselő személy neve :

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő faxszáma:

Ajánlattevćí e-mail címe:

Ajánlattevő a szerződés teljes ítés ét az alábbi sze rint vái,Lair1a:

1. Ajánlati fu (az opciós
nélkiil) (nettó foľiĺrt) * Afa

2.',opciós ĺész nettó
foĺint) + Afa

3.' b..szetződés telieśítéśébén'ľéśzwevő
sżakembetek szakmä i taĺaszta|atźnłk
bemutatása

ĺész éĺtéke

aiátúaĺ ára (nettó,

4.Aiánlattevő . szałĺb_alí:
bemutatása ',

Ke|t: L lel4, ću/hónap/ nap

' .Kö'ör. Ajánlattevők -esetén valamerrnyr, a konzorciumban részt vevő Ajánlattevő nevének és szekhelfnek
feltiintetése szülséges a konzorcium neve mellett.

-łabasżi.ĄlatáÍvk

Ft + Áfa

Ft + Afa

az

cím:'1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36{-796ł0-00 | fax: +36ł-796{0-01
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2. sýruĺi nellĺklel

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

L

tekintetében'''

tátgyú kozb esz etzés i eli áľás vofl^tkoz áls áb an

Alulíron
(kĺpuiuhĺi jąktir/łitahłs ruagterciósĄ az ajáĺiatételi felhívásban és a kapcsolódó

dolĺrmentációban foglalt valarnennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leíľás gondos ánekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

L. Eľogadjuh hogy amennfben oĘn kitételt tettĹink ajánlatunkban, ami ellentétben Yan az
ajánlatteteli felhívással, vagy a lĺapcs'olódó dokumentációval, illetve azokbármely feltételével,
akkor az Ąánlatunk érvénytelen.

2. Eltekintĺink saját szerződéses feltételeink a|lę,|mazasfuő|, és elfogadjuk az aján|atérc|i
dolĺrmenúcióban Iévő szrrződés-tervezerct & a szenődéses feltételeket a szerződéskötés
aĘäu|.

3. Az Ąán|atbeny(ýtasäval kijelentjĘ hogy amennyiben n)€rtes aján|attevőnek nyilvánítanak
bennünlĺet, akkor a szeruődést megkötjüĘ és a sz.eĺződést teljesítjük az ajánlanételi
felhívásban, a kapcsolódó doktlmentációban es az ajánlatwióan lefeketettek szerint.

4. Tudatában vagyunk annaĘ hogy közös aýn|at esetén a közösen ajánlatot tevők szeméĘ
nem vä|tozhat sem a közbeszerzési e|járás' sem az arrnk aĘän megkötön szeruődés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunĘ hogy a közös ajánlattevők egptemlegesen
felelősek mind a ki5zbeszrrzśsi eljáľás, nnd az arľrak eredménpként megkötött szenődés
teljesítése során.

Kelt: HeĄ, éu/btínap/ nap

..., nunt a

I ''u

Ąánlawevő (széktrely )

2 Közcis ajánLaĺtéteI esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ąlrlattevő azonos taftalommal köteles alaĺĺu.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em. 9 | telefon: +36-'l-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
info@provitalzń.hu I www.provitalzrt.lru
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3. s-yűłlĺi ruel/ćklet

!ĺ l<lzátő okokľa vonatkozó nvilatkozat3

a

tekintetében.''

tát gy il ko zb e s z etzé s i e li á ľ á s v o n^tko z ás á b a n

Alulírom . . .. .. Ąán|atevő (székhely )
az Ąán|atéreli felhívásban és a kapcsolódó

dolqrmentáci nalmi követelrnény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos

az ^lábbi nyilatko zatot tessziik:

Nem állnak fenn veltink szemben akozbeszerzéselĺľől sző|ő zols. évi Oű-III. törvénńen 62. $
(1) bekezdésében foglalt kizÄrő okok

Ke|t: I1e/1, ću/ blirup/naf

cégszer(í aláirás

3 Közös aján|aĺtételesetén ezt a nyilatkozatot vďamenný Ąĺĺilaĺtevő saját maga tekintetében köteles aláími'

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9' I teleÍon: +36J_796_10-00 | Íax: +36-1-796_10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.lru
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szerinti nyilatkozata

a

tekintetében.''

tátgyű közbeszetzési elj áĺás vonatkoz ás ában

Alulíroa

dolrumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, uasítás, kikötés
leírás gondos áttekintése után

{kĺpa;:eht; jąköý

az alábbi nyilatko zatot tessziik:

KijelentjüĘ hogya szerződés teljesítéséhe znemveszünk igénfie akiĺzkszerz'ésekről szó|ő zoĺs.
évi O(I-III. törvény 62. s (1) bekezdésében meghatároznn kjzárő okok hatálya a|ä eső
a|vá|Lalkozót, valamint '' "llol-.rságunk 

igazoläsán_igén1ôeveu más szervezet nem tanozik a

közbeszerzésekről szőI6 zots. éviC)0III. törvény62. s (1) bekezdesében meghatározotĹlräzÁťo
okokhatáĘ alá.

Ke|t: I1 e/1, éa / bli n ap / nap

4. s7áruli ľłlelléklet

l''t

kapcsolódó
és mííszaki

)

o Kö'ö, ajánlattércl,esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ąáliartevő saját maga tekintetében koteles aláími.

cegsz€ru aláirás

cím: 1061 Btrda;;est' Andrássy út 17. ll. em 9 | teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
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5. .riĺi ľll ĺ,i rue llé kle ĺ

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

a

tekintetében.''

tátgyw kłizb eszetzés i eljárás v ofiatkozás ában

Alulírom ..., mint a . '.. ' ajánlattevő (szekheĘ )
.'..:.............- (nĺpuiseleti.jogktiľ/ĺiĺlllal' ľłlegneueąésĄ az Ąán|atételi felhívásban és a kapcsolódó
dolĺrmentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikotés éí mĹíszaki
leírás gondos ánekintése után

az ^lábbi nyilatkozatot tessziik:

a) ne.mtartozik a kis- és középvällalkozásokról, fejlődésük támogatásärő| szőlő törvény haúllrp
a|á.6

b) a kis- és középvállalkozásokő|, fejlődésük úmogatásáro| szőlő törvény szeĺint
milĺrovállalkozásnak/kisvállalkozäsnak/középvá||alkozásnaVminősül'

Ke|t: He1, [1,/hórup/ nap

lĺg

5 Közös ajáĺiaĺtétel esetén ezt a nyilatkozatot vďamennyi ajáĺiattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
6 Megfelelő dáh:,iĘArLdó!
7 Me gfelelő aLáhi)zAndő|

cégszerű a|áíns

cím:'1061 Budapest, Andrássy út17. ll. em.9. I teleÍon: +36l_796-10-00 | fax: +36-1-796-10_01
inío@provitalzrt'lru I www.provitalzrt lru
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A Kbt. 62. S (L) bekezdés kb) ponťa szeĺinti nyilatkozat8

L

tekintetében.''

tátgyű kozb eszerzés i elj átás v onatkoz^s ában

Alulírott

dokumentációban foglalt
leírás gondos áttekintése

^z ^lábbi nyilĺrtkoz^tot te ssziik:

A közbesze nési e|1árásolĺban az alkalmasság és a kbÁrő okok igazolásänaĘ valanrint a

közbeszeęÁsi műszaki leíľás meghatÁrozásának módjáról 321'/20t5. (X. 30) Korm. rendelet 8. $

) pontjának Ę aĘontjábalł / 10. S s) pontjának gb) alpontjában'o foglalt előíľásaira való
tekintenel

ki je le n tiü k,

hogy Tánaságunk oĘn társas ägnakminősül, amely a pénzmosás és a rcrronzmus finanszírozása

rĺrcge|őzÁséről és megal<adá|yozźsárô| sző|ő 2017 . évíLIII. törvény 3. $ 38. pont a)-b) vagy d)

alpontjal 1 szerinti tényleges tulaidonos s al ĺendelkezik.

(kĺpl,iselaĺijýöý ilnĺ/as nĺrynu,a1ćl{ az ajän|attételi felhívásban
valamenn1Á formai és tanalmi követelmény, utas ítás,
után

., rnnt

6. sýľnlí ruellćklet

Iro

(széłĺhely

8 Közos ajánlanétel esetén ezt a nillar\azatot valamerrnyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
9 Magyał'orszÁgon letelepedett ajánlanevő esetében aJáhfuaĺdí
10 Nem Magyarorságon letelepedett ajánlanevő esetében a]áhiŁ^rLdő
11 A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ąánlatkérő úĄékoztatja az ajánlattevőket' hogy a pénzmosás és a
terrorizmus Íínans/lrozÁsa mege|őznséről és megakadálpzźaáÍől sznló 2017. évi LIII. törvény 3. s 38. pont a)-b) és

d) alpontja szennt tényleges tulajdonosnak minősül:
a) az a természetes szeméIy, aki jogi személyben varyjogíszeméĘiséggel nem rendełkezÁ szerĺĺezeĺben közvetlenül
vaw- aPolgari TörvénýönyvrőIszaIőtöĺĺény (a továbbialrban: Ptk) 8:2. $ (a) bekezdésében meghatározott módon
- közvewe a szavazatíjogok vagy a rulajdoni h,áqad legalább huszontjt szÄzBJékávaJ' rendelkezih vagy egfb módon
ŕnyłeges lránytls,ellenórźst gpkorol ajogísznmé|yvagy jogi szeméýiséggel nem rendellęzÁ szr.rvezet felem, ha a
jogi személyvary jogiszeméýiséggel nem rendellĺe ző szervezrt nem a szabá!'ozott piacon jegyznĺttlrsaság, amelpe
a koztisségi jo gí szabályoztssal vagy azzal egyenértélcű nemzetkőzi előírásokkal összhangbaĺl |éva kazzététeh
követelmén1,ek vonatkoznĄ
b) azatermészetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogíszemélyiséggel nem rendelkez.ő szeĺĺez.etben - a Ptk 8:2. $
(2) be\sezÄésében me ghatározott - meghat ározÁ bef olyással rendellrezĘ
d) alapíwáryok esetében az a természetes személy,

és a kapcsolódó
kikötés és mííszaki

) ajánlattevő

cíln:1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em.9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www proVitalzrt.hU



Valamennyi tényleges tulajdonos'' nevét és állandó lakóhellt az a|äbbia|óan mutatjuk bel]:

Név:
Rllandó lakhely

Név:
ailandó lakhely

l)(lśy

hogy Társaságtrnk oĘn társas ágnakminósül' amely a pénzmosás és a rcrronzmus finansz írozÄsa
megelőzéséről és mega|adá|yozásärő| sző|ő 2017 . évi LIII. törvény 3. s 38. pont a)-b) vagy d)
aĘontja szerinti tényleges tulajdonossal nem ľendelkezik.

Ke|t: [le/jl, él,//lóĺup/ llup

da) aki azalapíwlnyvagpna legalább huszonöt sztu.délÁĺakakedvezménpzetge,haa leendő lĺedvezménpzetteket
mź,ł meghatfuonák,
db) akinekérde6beĺazalapíwány\étehoztáĘ illewe működtetĘ ha a lĺedvezméryreznnelsetmég nem hauroztltk
meg, vagy

l<ezelő szervé1eĘ vagy meghatá,ĺoza befoĘást gyakorol az alapíwáĺy vagpnanak legalább
j]Iew e az alapíw ány képviseletében elj ár.

13 Felsorolás a tényĺeges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó

cégszerű a|äirás

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em' 9. I teleíon: +36l-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.hu
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7. ĺiillľl l.i łllc //ć k/a t

A Kbt. 66. S (6) bekezdése szerinti nyilatkozatla

a

tekintetében.''

tátgyű kőzbeszetzési eljáľás vofi^tkozás ában

Alulírott

dokurnentációban foglalt valamennyi forrnaiés tartalmi követelrrŕny, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése Úán

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Nyilatkozunk a közbeszerzése|<rőI sz6\ő zoĺs. évi OÜIII. törvény 66. s (6) bekezdés a)

Pontja alapján, hogy a közbeszerzés áĺęýnak az alábbiakban meghatározott részeivel
össze függésben alvállalko zőva| szerzódést kötünlc

"fľffiŤíaŻ,ott

2.

1,,

Nyilatkozunk a közbeszerzéselĺrő| szőlrő 201'5. évi C)(-III. törvényó6. s (6) bekezdés b)
pontja a|apján, hogy a srcrződés teljesftéséhez az aján|at benyujtásakor már ismert alábbi
a|vá|Ialkoző(ka)t kívánjuk igénńe venni, feltüntewe az a|vá|1a|kozó(k) melle:ĺ aközbeszerzÉs
úryyánakazonrészétis, amelynekteljesítésében a megjelölt alvállalkozőközremíjködilÍ

ľésze(i)|r.áĺnelĘl iisszefii$gé'šłiěh,alv.ĺllalk ozőval
:,,.,śż,etződést köttink, ', : . :,,,:,;;i''.,' .

Ke|tz I IeĄ, ću/ bónap/ nap

la Közös ĄáĺlatéĺeI esetén ezt a niiatkozatot valamennyi ajáĺiattevő saját maga tekintetében köteles aláími.
t t MunkanemeV f eladatok

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em' 9. I teleÍon: +36-t-796-10_00 | íax: +36-1-796-10_0l
inío@proVitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszerő a|äirás



ä!iprovIgl

Alulíron ..........' mint a ...''. aján|atevő (székhely .
(kĺpuĺsclerl 1ogköý ĺiĺĺĺ/ĺłl' nagleae1é.rĄ az aján|atételi felhívásban és a

dolq]mentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
leírás gondos ánekintése után

CD vagy DvD melléklette vonatkozó nyi|atkozat

tekintetében.''

tátgyu közb es z eľ zési eliátás vonatkozás áb an, hogy

az aján|atu."sp becsatolt elekronilos adathordozőn raláiľrlaú inrsvédeft (nenr szerkeszthető)
formátumú fĺiil tana|ma teljes ménékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti
me gj e lölé s ű aján|at tana|máva|.

KeIt: 11 c1, ĺlu/ hónap/ nup

nyilatkozoĺĺr

a

8. sryínĺÍ nlel/ćklal

kapcsolódó
és műszaki

cégszerű' aláirás

cim:1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em' 9. I telefon: +36l_796-10'00 | íax: +36_1-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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Nyilatkoz at változ ásbe j egyz é s i e|iátás tekintetében

a

-^YÁllalkoz.Ásisz.rłzńĺlés a KváľtélwhÁr' hoĺnlokzłtfelíliítási ĺnunkáinak ellátÁsn

Alulírow ..., mint a..... ď1ánlawevő (źkľrcly )
(képuiłekti joýtiý ĺiĺulĺłs nľrgnaru1ésĄ az ajäĺianételi felhívásban és a lĺapcsolódó

dolomentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és míiszaki
leírás gondos áttekintése után

nyilatkozoÍn

ho gy velĹink s ze mbe n nincs en f o Ęmatb a n váltoásb ejegyzési el1äras .''

táĺ gy ű kozb esz er zé s i e li árás v onatko z ás áb an.

tekintetében.''

9. łýnil rue/léklłt

lro

Keltz Hefu, éu/blínap/ nap

ĺ6 Amennfben ajánjattevóvel szemben vagy közas Ąárlatéte| esetén bármeý ajánlanevóvel szembe n vlltozisbĄegyzÁsi eljáľás vaÍl fol).amatban a

ielen nfatkozat heĘn csatolandót az ajánlatevó(k) vonatkozásábaĺr a cégbírósághoz beýjtott viltozisbejegyzźsi lĺérelem és az aĺu:ak
ér|łezésérő| a cégbíróság által megkiildcĺtt igazolás.

cínr: 1061 Budal)est, Andrássy út'17. ll. eln 9. I telefon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796 10-01

i llĺo(Dprovitalzrt hu I wwrł ĺ]rovit.llzrt' h u

cégszsrű a|äíns



Píprov|lat l ,'

ĺ0.sýnil łlc//ĺk/cĺ

Fĺ szeĺződés teljcsítésében ĺésztvevő szakcrnberek szakrnai tapasztalatánzrk bemtrtatása

Alulírott

dokumentác ióban fo glalt
leírás gondos áttekintése

ĺryilatkoŻorn
a

te kiĺrtctébcn.''

t 1r rgyĺr közb csz erzé s i c l j árás v o natkoz ás áb a n, h o gy

az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott 3. ćľtćke lési részszcmpoĺrt
VonatkozáS ában az alábbi szakembereket kívánjuk bemutatni:

irykĺl ľ/ ĺilĺl /ll.r lllĺlłl le l,ĺl'ii;łc
t.vanmennyr

utan

., mint a .. .. ' ajánlattevŕí (székhe ly

fom'ni és tartallni követelmény, utasítás, kikötés és rnŕíszaki

,ulel,ĺl-ii;;Ą az aján|attételi felhívásban és a lĺapcsolócló

Szakember neve

Ke|t: l taĄ, ć1l/llĺ)nĺlp/nap

Szakembeľ végzettsége,
iogosultságának ellelrőľzéséľe

s z oĘflltató. nyi lvá nta ľtá s
eléthetőségének ú tvonala

l/ A 3. étékelési szempont bemutatása az a|ábbiak szetint történjen:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megneve#se, képzenségüĘ szakmai tapasztďattrk ismertetése
c égs zeľííen alá írt nyilatk ozat f o tmáiáb an szülĺsé ges cs atolni
_ az- aclott szakemberek szakmai tapasztalatának ismertetése a szakemberek saját kezíílcg aláíľt szakrnai

önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét legďább naptári év, hónap szeńnti
taĺalmaznia, illetve a jogosultságának ellenőrzésére szalgiltató nyilvántartas

csatolni kell a s zakember által, 
"j 

á, ilTlĘ'i'#} rendelkez é s re állá s i nyilatkoz atát.

Szakmai
tapasztalat

(hónap)

A voĺratkozó
iľatok az ajánLat
alábbi olđalain

ta]rälhatôak17

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleÍon: +36ł-796ł0-00 | Íax: +36-1-796{0_0'l
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszerű a|airás
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l l. łitilllli łlt//ĺkh:ĺ

Szakmai önélettaizls
(tvĺINľł)

a

te kinte tébclr.''

tárgvťr közbcszerzć s i cĘ árĺĺs vonatkoz ás áb an

Név:

Szíilctési idő:

Allaĺnpolgáĺság:

SZEMELYES ADATOK

LAI
ea

v
leg

26

IGZE
rissebl

Mettől meddig (év)

ETTSI
bbel, és

MUNKAHELYEK, MUNKAKO ROK
(KezÄie az akúlissal, és úgyhaladjon az időben.visszďelé!)

EGY.
halad

EB
jon

TANULM
az idóben v

Koĺábbi pĺoiektek ismeĺtetése,
időpontiai' mettől meddig (év / hő)1'

Munkahely

Végzettsćg ćs szakirány

OK
elé!)

'8 
Kéritik ez unán az oldď után csatolja a szakemberek képzemségét lgaznlő dohrmentumokat, illetve a jogosultságok

igaznlásfu (e gys zeríí másolatban)'
19 A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzrmos g1akorlati idők csak eg1'szrr számĺanakbele az
adott szalĺember szakmai tapasztalatába

TAPASZTALATOK I SMERTET
haladion az idóo_en viśs eĺé!

Munkakĺiĺ

Ellátott ftrnkciók és feladatok, kifejtett
tevékcnység bemutatása épiilet építése

cím: 1061 Budapest' Andrássy út'l7. ll' em, 9. I telefon: +36l-796J0-00 | Íax: +36J-796-t0-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu

és/ vagv felúiítása tekintetében
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EGYÉB

Szakmai testüled tagság (és a jogosultságának ellenőľzéséľe szolgáltató nyilvántaftás
eléthetőségének úwonala):

Egyéb képzemség (pl. számítógépes ismereteĘ stb.):

Egŕb, Ön által fontosnak tanott adat:

Kijelentem, hogy n)renes aján|attércl eseŕn a szeruődés teljesítésében személyesen részt veszek a
szeruődés teljesítésének időtartama alan.

Ke|t: I_lelry, fu/ llónap/ ľap

a|áirás

cím: 1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36_1_796-10-00 | fax: +36-'ĺ-796_10-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.hu
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l 2. .r.iĺiłli luc//ĺkla/

Aj ánlattevő s z akmai tapasztalatának bemutatás a

Altrlírott ..........' mint a ... .. (s#khely )

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tanalmi követelrnény, utasítás, kikötés és mííszaki
leíras gonclos áttekintése után

nyilatkozorT'l
a

tekintetében.''

táľgyíl közb eszctzćs i e li árás vonatkoz źis áb ĺrrr, hogy

az ajánlattételi felhívás 1'2. porr!ában nreghatározott 4. ćľtókelési rćszszctnpolrt
Vonatkozás ában az alábbi referenciákrt lĺívánjuk bemutatni:

(kepl,,i.rahĺi .io,gkör/ĺiĺł/ll.ĺ nla3lleľaiĺisĄ az Ąán|attételi felhívásban és a kapcsolócló

,,Á szerződést
kötő másik fél

neve' székhelye

28

A'szetzilďés táľgya és

,', mennyisége

Ke|t: l ĺ uĄ, áu/ bĺĹrup / nap

Az
ellenszoĘálta
tás összegc
(nettó Ft)

A teliesítés
iđeie

(év/bőnap/n
ap) és h"ly"

A teljcsítés az
előíľásoknak

ósa
szeľződésnek
ĺnegfelelően

t<irtént
(Ieeĺr/Nem)

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleÍon: +36_'l_79610-00 | íax: +36ł-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

cégszerr3 aláirás
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vÁrrerr oz ĺsl szgnzőĺÉsľ g RvB z Bľ

amely létrejön egyrészrőI a
Zalaegetszeg Megyei Jogú Váĺos onkormányz^ta
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. L7-19.
statisztilĺai számjďlz t57 3 4453 -841L-321,-20
tiĺrzsszÁma:734 ł55
adőszÁma: 1'57 3 4 453 - 2- 20
száĺn|aszÁm: I 17 49 008 - 15 4 3 27 0 4
képviseletébe n e|jár: Balaicz Zokán polgármeste r
mint Megrendelő' (továbbiakban ÄÁegrendelő)

nnsrészrőla(z)

székhelp:
cégjegYzélszÁma:
statisztilĺai szÁma,
adôszámaz
szán]aszÄma: '... ... ... . . '. .....1 '..,
képviseli , mint Yá||akozo (továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban egyĹittesen: Felek) ki5zött az a|ábbl feltételekkel:

7. Aszetződés tárg'ya' tatta|ma

1,.1, A Megrendelő, mint aján|atkérő akiizbeszenésekről sző|ő zoĺs. évi OÜIII. törvény (a

továbbial,ĺban: Kbt.) 1'15. s (1) bekezdesében rogziteĺt feltércl fennállása a|apján
hirdetmény nélkĹili nemzeti kőzbeszeruési eljáľast indított ,,Vállalkozási szetződés a
Kváľtélyház horn|okzatfetúiítási munkáinak ellátása tekintetében." árgs,aban, amely
eljánsban az aján|atételi felhívás és az ajánlraľ.Léteh dolomentáció, továbbä az egyéb
közbazeruési dolomentumok ismeretében a Yálla|koző a törvényes feltételeknek
megfelelő, érvénps a1än|atot nyujtotc be. Az e|1áräst megindító felhívás szerinti bírálati
szempontok alapján a Yällalkoző ajänlata került kiválasztásra, mint a legjobb är-énék
ańnq képviseló ajän|at, mindennek megfelelően a Megrendelő, a Vállalkozót hirdene ki
az e|jáns nyerteseként. A Kbt. vonatkozó rendelke#s ei alapján a Megrendelő tehát jelen
szerződéssel megrendeli, a Vállalkoző pedig e|vä||a|ja a fenti árgyű munlĺa keretében
e|végzrndő feladatok hibátlan és hiánpalan teljesítését.

I.2 Yäl|a|koző fe|adata az 1'J. pont a|apján az a|ábbiakra terjed ki:
- A 8900 Za|aegerszeg' Széchenyi tér 3-5., 3168. helyrajzi számon nyilvántarcon

Kvárcé|yház lĺeleti és déli homlokzatának felújítása - a Megrendelő kĹilön írásbeli
megrendelése esetén a Kvánélyház nyąati és udvari hornlokzatának Íe\fiftása _ a
vonatkozó szabványoknaĘ műszaki előínásoknaĘ i.izemeltetői utasításoknaĘ
követelménpknek megfelelően.

- Az elkészült létesítmény hatándőre, rendeltetésszerű' hasznä|atn a|I,a,Imas állapotban
történő fuadása a Megrende|ő részére.

- Valamennyi, a je|eĺsz.eĺződés elválaszthatatlan részétképező ajän|atéteh felhívásban
és dolumentációban, lĺegészitő tájékoztaúsban foglalt, illetőleg azol<bőI következó
válLalkozői fe|adat teljes körű e|látÄsa, fő és járu|ékos vállalkozői köte|ezeĺségek
teljesítése.

l:o
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- Jelen sz.eruődés a|ap1äul az 7.1'. pont szerinti kozbeszeruési eljárás dokumentumai
szolgálnaĘ melpk a szeruődés a|áírásfu követően a szerződés részévé válnaĘ de
fzilanlag nem képezik annak mellékletét.

AYál]alkozó a munkaterületet és a munlĺakörülĺnénpket teljes kö'r'',en megismerte ' azt a
feladat szeződésszerű teljesítéséhez, a megalapozntt Ąän|ata megtételéńez szülséges
mértékben, eredmény'elelőssége rudatában megvixgálta' BármiĘn mulasztás, amelyei a
YálLalkoző követ el amiatt, hogy a kilzbeszeruéii eljár.ás során, a szerz(Sdéskbtést
mege|ő.zően v?By ?zt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyelľől, amelyek
befoĘsolhaýäk vállah tevékenpége elLätásh, nem menti fel a Vállakózőt azok a|ő| a
koclĺázatoĘ kötelezetmégek és felelősségek alól, ameĘk a vállalkozási szerződés szerint
reáhärulnak a munMk megfelelő kivitelezése során.

A Ęębk ' fĘplemmel a rő| szőlő 2oL3. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk) 6.59 5 Ptk 6:245. s (1) bekezdésében
meghatÁrozottakól kiÍejezene vetkezőlĺben állapodnak meg: a Yáirlalkoző

\'jelenti, -hogy a részére átadon költségvetési mennfségi kiírást megismerce és

Ęltilvrzsgáha. A költségveŕsi kiírás ismeretében kijelenti, hogy utólagos mennyiségi,
felmérési hibáh hiányosságok és nem megfelelőségek kapcsán pótlóhgbs díjkovételéit
nem támaszt, annak érvénpsítéséről a szerződés a|ainsáva| visszävonhatatlanul lemond.
A Felek a Ptk 6:246. $ meghatározoľ- zá|ogjogot kifejezettenk':zár)áĘ a Vállalkozót nem
illeti meg.

Yállalkoző tudomásul veszi, hogy a vá||a|kozői díj, valamint az opciós rész vállalko z6i díja
aYálla|koző szeruődéses kötelezettségelheztanoző összes költséget tanalmazza' ameĘk
a megrendelt munkák ltlányalran és rendeltetésszerű minőségben val'ő e|végzéséhez
szi.ilségesek

Yá|lalkozői dii:

A vállalási ár összetevői:

Ijenó vállalásiárösszesen: ...'.'........- Ft
AFAösszegeQ7 o/o): 

'.....,- Ft
Bĺuttó váilalási átz ... .,_ Ft

T,3

1.4

1.5

2.1

2.2

^zaŻ

Az opciólĺent megjelölt építési feladatok vállalási ärának összetevői Megrendelő kiilön
írásbeli me grendelése esetén:

L{emó vállalási ár összesen: ......... ' ....- Ft
AFAösszegeQl oĺo): ...'..ĺ Ft
Btuttó váůlalĄsiált: ....,- Ft

foĺint

2.3

azaz

A fent ismerteten vállalasi áľ:tlłz _ mind az alap megrendelés szetinti vállalkozói
díita, mind az opciós ĺész szeĺintivál|a|kozői di,ita _ tränyadő szabá|yolł,

A szÄnlázźsán és a pénngiteljesítésre a väl'Lalkĺozői teljesítés idópontjábanhatá|yos äfa
snbá|yok és äf a o/o a|apján kerĹilhet s or.

fođnt
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A vállalkozői díj a beÍe1ezési haúndőre PrognosübÁllt átatányát, mely hiba- és
hiányĺrentes, a rendeltet&szerű hasznä|ataallĺalmas, kész álĘotra vonatkozik
A fenti vä||a\kozői dij - egy €s€tleges lĺesedelmet is ide érwe _ a szerződá rcljes
időtatamán fu és vákozatlan, és nem módosithaó az nfläcíőnak megfelelően, illetve
nem vonatkozhat rá semmilpn eszlĺalációs képlet. Az egfnelmĺiség lĺedvééĺ a Felek
rőgzftĘ hogy a Yállalkozó a vállď'kozni díj nłeghatÁrozásakor figplembe vette a

szerződés ldőtanama alatt várhato iďlációt es inflációs hatásolĺat.
A vállalkoái díjat a Vállalkoző a fď'adat & műszaki taftalom, valamint a beszrrzÁsí
eljárásban a YállaĘ<oző rendelkezésére bocsátott műszaki dolĺunreruáció es mellékletei,
továbbá az ánzatlan kölsé'gveési kiírás, valamint a kivitelezes helpzírrenelĺ teljes
ismeretében hatärozta meg és az ár negállapítása soľán figplemrnel volrĹ az épftaipari
kivitelezesi tevékenységrő| szőIő I9L/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelet vonatkozó ĺeszeiben
foglaltakra.
A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban rneghatározott feładatokra teljes könĺ, és
ana|maz minden oĘn munlát, közvetett á közvetbn kölségeq arneý a tárgyban
szereplő feladatok komplett rnegvalósításához szülséges, fĘgetlenül auól, hogy az 1ďlen
szrruőd&ben, illewe a műszaki tervdoktrmentációban €setbg nem' Vagy rövidíteuen
szerepel, illewe nincs részle tfzvŁ.
Vállalkozó a fenti vál|akozői díjon felül semmilpn jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet.
A kivitele#s árryáén f|z:etett egyösszegű ha|áýr tarta|rnazza a szerzćrdés szerint
e|végzendő munlák rcljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben
felmerülő kölséget, kiadást (beleértve adót, vámot, illetéket és eglb hasonló költségeket
i'), ennek lĺeretében egyebek mellett magában foglalja a műszaki taľtalom előírt
minóségben ,és mennyiségben történő megvalósításához szülséges a kölsegvetésben
kĹilön meg Írem jelcĺlt koltségeket.

Szenődő Felek megállapodnaĘ hogy
a) a Vállalkoző nemfizet, illewe számol eIaszre.nődes teljesítésével osszefüggésben olyan
kölrcégeket, meĘk a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont k")-lrb) alpont szerinti feltételeknek
nem megfelelő ľársaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmérrck csökkentésére allĺalmasalq
b) Vállalkozô a szeruődés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerke zetét a
Megrendelő szÄmáru megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdes szerinti
ügyletelra l a Megrende lőt haladélaalanul é rtes íti.

A Vállalkoz ót me gille tő díiazás kiegyenlítés ének sz ab á|y ai:
/ Nábbí snbä|yokmnd, az alap megrendelés szerinti vä||alkozői díjra, mind az opciős rész
szerinti v á||a|kozôi díj ra vonatko znak /

A Felek áka|a|álnés a műszaki ellenőr äkal elleryegyzett jegyzőkónyv a szán'iäzás fekérc|e
és aĘa. A teljesítés igazoläsa oly módon történib hogy a Felek teljesítés-igazoló
jeg1zőkönyvet vesznek fel, amelyben rőgzitlk a jelen szeruődésben foglaltakhoz képest a
Yäl]alkoző teljesítesét (mriszaki teljesítést), a hozzä anoző pénzngy ütemet és a
sz,eruődéxől _ ideérwe az anĺnk mellékleteiben foglaltakat is _ való esetleges eltérést. A
szÄmla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr teljesítésigazo|äsa, valamint a szi.ilséges és

e|őn mnaségtanúsíwányok és műbizonylatok bemutaúsa és kiércélĺe lése.

A teljesítésigazolás |łá|lltźsh követően a Yá|Lalkozó jogosult és köteles a jogszabä|ý
előírásoknak megfeleló szÄnlfu benyújtani.

lEz

3.

3.1,.

3.2.
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3.3. A Megrendelő nevére kiállíton szÁnLfu a Megrendelő műszaki ellenőrének kell átadni, aki
azt műszakilag.és sámszal<ilag felülvizsgálja, illewe kollaudálja és kiegpnlftés cé|1áb6| _ a
te lj e s íté s iga zolás egy p é|dáýv a| e gyutt _ a Me gre nde lő f e lé továb b ftj i.
A' szárnla címzése a ZalaegeÍszeg Megyei Jogú Váľos onkoľmányzata 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

3.4. Az e|őzetesen kcjzölt formai vagy tana|mi köverclménpkneĘ vagy a jogszabáIý
előírásoknak meg nem felelő szán]h- a kifogás megjelölésével _ a Megřéndelá jógosult'a

Ebben
től kell
fizeús

Megrend teljesítés napja az grendelő szániavez.ető
bankja a. zárrtájh megterhe lenti, hogy a 2016. évi
IX. törvé i költségáta|ánvő|

3.5. vonatkoző ezÁĺása mindaddig nem
ań8 hiba- fenn, vagy a sžilséges

grendelő részé nem került.

3.6. Ą.Megrgndelő 3 darab részszáĺtia, illetve 1 darab végszanla kiállítására ad lehetőséget a
készülts égi szint 25,ń; 50o/o; 7 5o/, és 100 b- ának e lérés ákor.
Az opciós 'rész megrendelése esetén a szánlázas eltérően alalĺll, az opciós rész
vonatkozásában Megrendelő 1 darab részszÁn'ia, illetve 1 darab végszáĺĺia kiáilftásán ad
lehetőséget az opciós rész 50'Yu és 100%-os készültségi szintjének elérését követően.

3.7. A Vállalkoző a szänĘát a létesítménpk műszaki átadás-áwételi eljár.isának |ezánsát
követően kiállíúsra kerülő, műszaki ellenőr által ellenje gyzeĹÍ teljesítésigazolás birtolában
jogosult és köteles benyújtani.

3.8. A teljesftés igazolásán a Kbt. 135. s (1)-(2) bekezdésének a ľendelkezéseiaz'lrányadőak
Az ellenszolgáltatás a Yá|Iďlkoző ä lh teljesítést, és a Megrendelő által' ennek
elismeréseként kiállítom teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállírctt szärr]a
ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. s (3) bekezdése szer'int, a
Ptk 6:130. $ (3) bekezdése szerinti határidőben.

3.9. Yá|]a|koző a Kbt. 135. s ?) bel<ezdése szerint kérheti előleg kifizetését a szerződésben
fogĘlt teljes _ 5 %-äiak megfelelő összegben a
322/2015. (X.3 sében meghatärozon időn belül.
Az e|ő|ega végs ru.
Az opciós rész megrendelése esetén a nyertes aján|awevő a Kbt. 135. s (z) bekezdése
szerint kérheti előleg kifizetését az opciós rész szerződésben foglalt ellenszoĘálatása 5o/o-
ának megfelelő összegben a 322/2oL5. ( . 3o.) Korm. rendelét 30. s (1) bikezdésében
meghatározott időn belül.

Ę opció.s rész vonatkozasäban érvénpsíteĺ előleg az opciós rész végszälT'lájából kerül
elszámolásra.
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4. Hatáľidők

4.7. Ateljesítés haĺárideje:
Kezdete: ASznĺződő Febk által a|áín szreruődes _ tekintemel a Kbt. 53. s $) bekezdésere

az N1än|arkérő ába| benyújtotc támog*ási igeny elfogadásának napjkó|
szÁmítoĺt 5. napon lép hatÄ|,1ba.

Be feiezés e : A szeryődés haúlybalépaé ne k napj át követő 180. nap.

Az opcióként jelölt Éeladatok teljesítési hatátiđeje: az opcionáłis r',esz ajánlarkérő álta|i

ktilön írásbeli rnegrcndel&e tudomásulvétełének nap1fuő|számíton t20. nap.
Az opcióként ielött feladatok megrendelésének hatáĺideie: aján|arkérő opciós jogáva|

aszelződés hatáłybalépesét követő 180 napon belül élheĺ

4.2. A Megrendeł<í e lfogadja a Vállalkoző véghatandőkelőni teljesftését.

4.3. Á. Megrendelő kijelenti, a Vállalkoző pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidők
betanása közérdelE ahhoz a trĺfugrendelőnek is kiemelt érde ke fíiződllŁ ezÁłt a Yá|lalkoző
köteles a munkát rigy rnegsze wezni'bogy az biztosítsa a gazdaságos és gyon, rcvábbá az
egŕb mtrnkálatokat fo|snao Vállalkozókkal az összehangolt munkavĘúst.

4.4. A Felek a jelen szerződ& teĘsítése érdekében fokozon egyĺ.ittműködési kötelezettséget
vállalnak

4.5. A Vállalkozó köteles a Megrende|őt az ok feltüntetésével és a várhato késedelem
megjelölésével minden oĘn kcirülményről haladéktalanul énesíteni, amely a vállalkozás
eredmén;rességét, vagy kellő időre való e|végzrsét veszé|yezteti G továbbiakban:

,,Akadályközl'őLevél"). A haladékalan ér'rcsítés elmulasztásából eredő |grén aYáJl|a\kozó
a felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebMli aýkonaási kötelezewsége megsénŕsére
előnyök szerzése céljábő|,kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

5. A Feleket egyatánt megillető jogok és terhelő kiitelezettségek

5.1. Felek ktitelezettségei
- A Felek a szerz-ődés teljesítése során együnműködni kötelesek Ennek keretében a

Felek kötelesek egyrnást írásban ércesíteni mindazon körülrnényelĺről, ameĘk a
szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifoýlag a teljesítést érintik

- A szerződés :cifiallĺrtát énmő kérdéselĺben a kapcso|attanás mő$a a szerződő Felek
nevében a képviselőjiik által alálnlrevé|vagyokiľat. Egŕb esetelĺben a kapcsolanartás
módja: az éphesi napló, meĘek vezetése a t9I/2009. (IX. 15) Kormányrendelet
a|apjántörténik

- A szerződő Felek kötelezetséget vállalnak arĺa, hogy a jelen sznnődés teljesítesével
összeĘgésben egymás tevékenységével lĺapcsolatban tudomásukľa jutott minden
infornrációt bizalmasan, iżleti titokként kezelnek

5.2 Megtendelői |ogok és kiitelezettsége
A Megľendelő, illewe az äka|a kijelölt szenĺezst vagy személy mindenféle korlátoás
nélktil, bármikor jogosult a YálLa|kozó, illewe annak a|vá|la|kozői tevékenpégét és

munkavégzesét, illewe a szeĺződésszerű teljesítést ellenórizni, a Yállall<ozőó| a

szeződésúĺgyätképezőmunkakravonatkozóf elviägosítilstkémi.
YáILalkoző tudomásul veszi, hogy a Megľende|ő az a|äbbialĺban rögzitett döntési
jogosíwáry.olatlrłf ejezemenf enntanjamagána|c

lv
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. árkihatjst jelentő kérdések;

. szÁnia kifizetése;

. minő-séggel, minőségbiztosítással összefüggő eg1as _ szeruődésben rögzíten -
kérdéselq

. jótállási és szavatosságiügyeĘ
o műszaki hadás áwérc|, utó-felülvizsgálat;
. szerződést biztosftó mellékkötelezenségekből eredő igények érvénpsítése;

AJvIegrendelő beláúsa szerint azäka|a, szülségesnek ítélt, a műszaki ellenőr, illewe a
Yállalkoző á|ta| szesĺezftÍ', a beruháással lĺapcsolatos úry1nläsokon jogosult részt
venni.

A Vállalkozó tevékenp égéhez szülséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket
az ínsbeli megkeresés kézhezvércltéú| szaĺnltott 5 munkanapon belül írásban
(levélben, építési naplóban, vagy e- mail-en) megadja
Amennyiben a Vállalkoző _ az ügy jellege vagy más körülmény mian - soron kívüli
állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő mindent *egies' annak érdekében,
hogy azt soron kívül megadja.

Megrendelő. jogosult a beruházás teljes időszal<Äban annak megvalósuläsárő|, vagy
egyes kérdéseiről bármikor írásos tájékonaúst kérni, a keletkezett intoLb"
betekinte ni, azo|<ró| más olatot ké mi.
Megrendelő köteles Vállalkozót foĘmatosan és kellő időben tĄékoztatni minden
lénye ges v äkozás rő|, döntés rő l.

Megrendelćí je\en szeződésben kifejezenen nem nevesften kérdésekben a Ptk
általános szabt|yaiszerint rendelkezik utasíúsi joggal, azonban ezze| aVállalkozó jelen
s zerző dés s ze rinti f e|adarcllrhás át ne m ve s zé lye ztetheti.
A Vállalkoző csak a Megrendelő, illewe a műszaki ellenőr erre felhatalmazott
képviselójétől fogadhat el utasítást. ÍIa a Megrendeló vagy a műszaki ellenőr
célszerűtlen, sza|szerűtlen vagy jogszabá|yellenes utasíľást ad,i Yällalkoző kote les a
Megrendelót erre írásban figplmeztetni. A Megrendelői utasítás fenntartása esetén a
Yá|lalkoző a Megrendelő utasítása szerint köteles e|jámi, de mentesül az utasításból
eredő lárok megtérítése alól'
A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a Megrendelő írásban megb'lzhaýa a műszaki
ellenón az előző bekezdésekben felsorolt egyes ntézkedések Megrendelő nevében
történő megtételével.

Megrendelő jogosult a szeződés hatá|fualépésének nap1hől számftow 180 napon
beliil íásban megrendelni a Kváné|yháznyugaci és udvari homlokzaúnakfelújításat.

5.3 A Vállalkoző kotelezettségei
A Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szeződésben meghatÁrozott munlák
megvalósítása során az o|yan képzett és apasztalt vezetőket, 'lránýtő|aą továbbá
sza|<képzett munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése
érdekében szi.ilséges. A Vállalkozó köteles wväbbä biztosítani valamennyi, a ń.-kik
megvalósításához sztilséges änst, an1ngot, szerkezecet, vállalkozői eszközt és minden
egŕb doĘot, legpn az ideiglenes vagyállandó je[egu.

A Vállalkozó köteles a sĄfu költségén a munkák megvalósíúsa' valamint a hibák
|ĺjavítása fo|r7amÄnbiztosítani a munL ertilet őnés&.
A Yällalkoző a munkanemelĺre vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő
le gmagas ab b minő s é gu szinthez tano ző te lj e s íté s t v áila|.

Aszeruődésben foglaltakól eltérő műszaki megoldást aYálhlkozó csak a Megrendelő
előzetesírásbelihozzájänlásäva|alL<almazhat.
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A Vállalkozó ogr' munkafázisokhoz igazodő feladatainak részletes felsorolását jelen
sz.e,ĺződés részleteiben nem tartalmazza. Ezén a Yállalkozőnak valarnennyi a ielen
szerződéses feladat teljes köni, haúndőre tönéĺő megvalósíuísához szülséges azon
munkákat is el kell végeznie. a l\{egrendelő utasításainak megfelelően, arrrcłyek a
műszaki előírásol,ĺban, a szabványolĺban, az tizemeltetői utasításolĺban, vag,v
jogszabá|yolĺban kerültek rögzítésre, szabä|yozźsn, igy a megvalosíús sz-ałszerű
végrehajásához indokoltake szülségesek A Vállalkozó a munlĺálatokat megszervezi,
e|végziés beĘzi és rnűszaki kadás-äwércl eljár.ís sońn a i\{egrendelő rendellĺezésére
bocsátja. A VállalkozÁ a megvalósításhoz, befejeźshez vay a hibák orvoslásához
sziilséges minden ideiglerres vagy állandó felügpletet, munkaerőt,beren&sźst, ánÍ,
sza||itást,szolgáltatásq rnunlłaeszköztés ,gwb eszközt,erőfonást bizrcsít.
A Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesíŕséből fakadóan betartja &
al]sa|mazottaival, közre működőivel, a|vá||a|kozÁival, illetőle g ezek közreműködőive l is
betaľtatja a jogszabá|yok á más szabä|yok kötelezően allĺalmazancĺó rendelkezéseit,
ideérwe az éwénp tűzvedelmi, köm1rezewédelmi, biztonsági es munkavédelmi
szabá|rJozÁsokat, kĹilöncis tekintettel a munlĺavédelemről szóló L993. évi Xoil.
törvény, az épftési munlĺaheĘlĺen és az épkési foĘmatok során megvalósítandó
minimális munlĺavédelmi követelményekról sző|ő 4/2002. (II. 20.) SzGM-Ei'M
együttes rendelet, azBme|őgép BiztonságiSzabályzat kiadásáról szőló +ĺ/ lg99. (uII.
4) GM rendelet, aYizngý Biztonsági Szabá|yzat kiadásáról sző|ő z+/z007. (VII. 3)
KvVM rendelet, az épftésí és bontási hulladék kezelésének részletes szabá|s,airo|sző|ő
45/2004. (VII. 26) BM-KvVM együttes rendeleq az épftaĘari kivitelezési
tevékenpégről sző|ó I9I/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építew kł5myezet
a|alłäsáről és védelmérő| sző|ô 1997. éví L>o(uII. törvény (továbbiakban Etv)
előírásait'

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt a tevéken1ségérőlés az
ngy áIilsäről jelen szł.ruődés szerint, továbbá Megrendeló kívánságán, szülség esetén
e nélktil is tÄjékonatni, így kĹilönösen, ha a felmerült új körtilmények a megrendelői
utasíúsok módosíľás át tes zik indokolná.
A Vállalkoző az áka|a e|végzrndő munlálatok bármely részére vonatkoző minden
szi.ilséges engedéý, jogosíwányt vagy jőváhagŕst ésszerű időn belül Ínegszer€z'
figyelembe véve a munkálatok befejezeséhez szülséges idat.

Yäl|alkoző teljes egészÁben fe|el az áka|a e|végzew munkálatokérc, az épftesi
módszerek megfelelő minőségéén, valamint bármilyen rendellenességre köteles a
Me grendelő képvis e lőjének figp lmét fe lhívni.
A Vállalkozó köteles ä||andő helpzíni képviselője äka|biztositani minden sztilséges
felügpletet és tránytást a szerzőđéses munka végzÁse során, valamint azt
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megrendelő sziilĺségesnek taftja a Yálla|koző
kötelezemégeinek megfelelő teljesítése érdelĺeben.

A Vállalkozó köteles meghatalmazon képviseLőj&, allsa|mazotját, a|vállalkoznját, vele
szcĺződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladélĺalanul eltávolítani és
másiĘ a Megrendelő äka| jővähag;,ott szeméĘel pótolni, ha a Megrende|ő azt
feLadataie|lfuÄsánnemtAftja megfelelőneĘ és erról aYállalkozót, a kifogás indokait is
megnevezve, írásban énesíti.
AYälhlkoző köteles haladékalanul írásban jeLezru alsár l<i5zvetlenül, a|ár a műszaki
ellenőr űtjän a Megrendelőnek bárme\y úns,t, vagy körülĺnényt, amely a ben:häzÁs
véghatáridejének csriľzását, a megrendelői utasítások módosítását, vägY ,gwb
szenődésszngést eredmén1'ezhet, vagy ameĘk kihatással vannak a szerződésre, illewe
az e|ván minóségre. Az énesftésnek ki kell témie az e|őidéző okokra, azok

Itu
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megsziintetésének mődján, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, méľséklésének
Yá||alkoz6 által javasolt mő$án és a kármeg e|őzésiés lĺárenyhítési javaslatra.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Me képviselője s
bármeý időpontban az ellenőrzési :r?; hogy a
megtekinthesse és megvizsgálhassa a ĺnét, az anya1
szerkezetek és berendeznsek minőségét, köteles továbbá hatósági lilenőrzéseket
lehetóvé tenni, illewe intézkedni az iĺánt' hog,J a vixgálatokon éš eilenőrzéseken,
amelpk aYálla|kozó felelősségi körébe anoznaĘa hatoságok részt vehessenek
A Vállalkozónak a feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a beruházas
megvalósításával összefüggő minden dolq]mentumot - ideéńve az ábdási

érvényesíteniekellaza|vállalkozői,kiózreműködőiiníýbanis.
AzEtv.39-39 / L $-aiban foglaltak betartása teljes méltékben Vállalkozó felelőssége.

Ą Y.s.."peló ilyen irányű igénye, illewe utasítása a|apján Megrendelő
tĄékonaási tevékenpégének biztosítása cé|1ábő|_ köteles get iregadni
a Me'grende|ő á|tal a projek kommunikációs fďradata l -.gbí'ott
személynek Ez jelenti a projektel lĺapcsolatos, közérdeklődésre szÁmoĺ arcő
informácíók átadását, ajékoztatásban részt vevő szakember biztosítását, valamint a
munkaterület biz.tosítását a tájékoztatő eszközök elhelpzése vagy sajtóesemények
rendezése céljából.
A Vállalkozó köteles olpn szakemb

A munkaterületen megrendezen nyilván
kivitelezŕst a|<adá|yozzÁk a teljes
meghosszabbodiĘ de ezrc.| kapcsolatos
(pi. aladá|yofiatás címén). Az aladá|yo
rogzlteru.

A Vállalkozó a munlĺaterület kadása e|őtt aMegrendelővel köteles egyeztetniés annak
a|apjän részletes ütemtefvet készíteni és Ĺenyuitani. Az üteńterv fuadäsa a
munkaterület átadás feltétele. Yá|lalkoző az titemtervben megadottak szerint kell

"ég9v, a munHt. FŁ bármely utóbb felmertilő ol'üól 
^, 

,gy"rtetett ütemtervtől
Yállalkoző el kíván témi, a Megrendelő kívánsága szerint köteles azt átdo|gozni és a
Megrendelővel jőváhagyatni. A megrendelői
teljesítéshez lĺapcsolódó esetleges megrendelő
hogy a kivitelezés során ezen ütemterve
meghatározon időközönlĺént, vagy aműszaki ellenőr utasításának megfelelően.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő ktilön írásbeli megrendelése esetén, a megrendelés
kézhezvételének napjfuő|' számftot 5 munka''"po' belül írásban |elezni a
megrendelés rudomásulvételét, ameý időponnól 

-számftow 
120. napig köteles

teljesíteni az opciós részben foglalt építési feladatokat.

Munkateĺület

(szerlĺeszthető és Pdf forrnátumban) is átadni. Ezt a követelményt a Vállalkozónak

6.

6.1 A munkateriilet átadás-ĺmérch eljárásra a szeĺződés hatályba lépésének dátumától _

munkanapon belül keĺiil sot. A Vállalkozó köteles
áwételére is.
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6.2 A Megrendelő lĺzÁrő|ag a kivitelezesi munkik álal ériruen rcri.iletet blztosiýa, minden
€gŕb ideiglenes rnelléldercsítménp, felvonulási és tárolási területről a Yá|la|kozn köteles
gondoskodni, illewe ezen ideĘlenes lércsítménpket a mtmka bef'ejeztével saját költsegén
elbontani és elsállítani.

A munlĺaterület áadását követóen a Yá|lalkozó köteles biztosítani a munlĺaterületen
tö rté nő folyamatos é s te rvs ze rű munkavé gzés t.

A Vállalkoző feladata saját munkaterüleÉnek felelős őr.zése, a munkájához szülséges
szociális létesítmén1eĘ ľároló területekés egŕb melléklétesítménpkkialakítása, vałamint
vállalkozásának befeieáekor ezek elbontása, ekzállkźsa. A rongálásokból, a
munkaterület nem megfelelő aruésébaleredő, vay arra visszavezetľrető hibák kijavíľása a
Vállalkozó feladata, amelpt térftésmentesen köteles eMgezni. Vállalkozói feladat a

kivitelezési munkához sziilséges valamennyi segédszerkez,et telepítése, helpzínen tartása,
mozgatásaés a kivitele zésbeÍejezésekor a munkarcrületről tönénó eltávolíľása.

Az építési heĘn található minden moąő és stacioner ber-ende#sére és felszereléŕn,
valamint a lv{egrendelő által esetlegesen rendelke#sre bocsátou anyagokért a
megsemmisülésre' a károsodásra vagy a lopásra vonaťkozó minden felelősséggel a

Vállalkozó anozĘ hacsak a |án nem bizonltonan és kbÁró|ag vis rnaior esemény
okozta a Yál|a|\<ozó mindennemű ráhatása nélkiil. Lopásérc, a Yä||alkozó allĺalmazottai
vagy idegen személy általi szalszerűtlen kezelés, sándékos rongálás miatłi
é né lĺcs ökke nés é rt minden esetbe n a Vállalkozó fe le l.

A Vállalkozó a i\zkgrendeIő á|ta| adott anyaggal,vary utasításai szerint sem vĘezhetiel a
munkát, ha ez jogsabäIý, hatósági rendelkezés rnegsértéséhez, vagy az élev és
v agyonb utons fu ves ŕ lp netéséhez ve zetne.

A Vállalkozó a munkavégzés során a munlavédelemról szn|ő ĺggs. évi XCIII. törvény, a

munł<avédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáről szo|ő 5/t993.0oI. 26)
MtiM rendelet, valamint az oĺszágos Tűzvédelmi Szabátryuatől szóló 54/20Í4.Qil. 5)
BM rendelet rendelkezáeit köteles betaĺtani.

A Vállalkoző biztosftani köteles, hogy a munlraterületen végzett tevélĺerysége során
keletkező zaj-,lég-,ta|aj és e|Ío\yo-v'u szenrryezés ne haladja Íneg a jogszabä|yolĺban előírt
haárénékeket. Sziilĺség esetén a Yá||alkoző köteles megs7.erezni a héwégi és éjszalai
mn|avégzÁsekhez a hatályos jogszabá|yol'ĺban foglalt haúrénélrekalóli felmentést, annak
költsé geit a Y ä|la|koző köteles vállalni.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tarÍani, a
lĺeletkezen hulladékot a vonatkoző jogsabá|yok szerint osztä|yozni' szelekíven kezelni,
és elszÄ|lltásärő| a munlĺa végzÁse soľán foĘmatosan gondoskodni. Amennyiben ezen
kötelezetmég& felszőlftźs ellenére sem teljesíti, azÍ. a Megrendelő aYálla|koza költségére
eMgezteti.

A Vállalkoző _ a megfelelő engedéfiek), illewe hozzÁjáruläs(ok) binokaban _ köteles a

keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (uI. 26) BM-KvVM
együttes rendelet e|őllrásanakmegfelelően összegyrijtetni és elsállítani. A Vállalkozőnaka
keletkező hulladékot _ a megfelelő hatósági engedéllyel rendellĺező _ hulladélJĺezelő
telephelyére be lĺell szÁ|1itarua. A Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más
szesĺez.etet igénńe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen íásban

6.3

6.4

6.s

6.6

6.7

lrt

6.8

6.9

6.10
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bejelenteni a Megrendelőnek AbeszÁllltäsért, elhelpzésén, feldolgoás én, zivÁsén stb.
felsárníton díjak a Vállalkozót terhelik

Minőség, minőségbiztosítás

A Vállalkoző a műszaki előírásotĺban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előíńsai a
mércé|sadőaĘ az azo|<ban meghatá rozotÍ.legmagasabb minőségi szinthez anoző teljesítést
válla|.

7.

7.1

7.2 A Yálla|koző ä|tal az épftési célra felhasznált anyagoknaĘ építő és szerelőipari
termékekneĘ szsrkeznteknek és az a łal,mazon technológiának meg kell felelniük az
érvénps és hatályos ma1'zir szabványoknaĘ ágazaĺi szabváňyoknaĘ műszaki
iránplvekneĘ mriszaki előírásoknaĘ gyáfióiműszaki feltételeknek

7.3 az aján|aában (beáruzott kiíraĐ
alkalmazni. A Vállalkozó nyagok,

érvénps jogszlbá|ý és műs szerint
gazo|ja, és vállalja az a|ábbífeltételeket:

A felhasználandó épitő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetelĺre
Vonatkozó minőségtanusftó okiratokat (épftaĘari műszaki engedély, allĺalmazási
engedéĘ megfelelőségigazo|äs, teljesítmény-ný|atkozat, stb.) sállítás, beépítés előtt
másolatban jőváhagyásn fuadja a műs zaki ellenőmek

lĺapcsolatos vizsgálatoĘ szakvélemények és engedélpk
teljes egészében a Vállalkozót terhelik A Megrendelőnek joga
delni vizsgálatolĺat.

minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.
Amennyibe navlzsgáhtekégzésére nem megfelelés, vagyminőségi hiba g}łanúja miatt
van szi.ilség , ŕ' ,7 a u'usgälrat során beigazolódĘ rĘy ennek a v'usgälratnak a költségeit
a Y á|Lalkozó kötele s f 'uetní.

A Megrendelő a YáI|alkozo egyldejű énesítése mellet funÁäzhatja az anyagoĘ
szer|<ezeteĘ berende#sek vizsgálat ánakjogh ľn;is függetl en szervezetre.
A Vállalkozó köteles a v'zsgálathoz sztilséges körülrnénpket biztosítani, és az
elvárhatő együnműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a
ké rdé s e s te rmé Ę szerkezet áw étel& megtagadhaýa.

7.4 Szeĺződő Felek megállapodnaĘ hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki
ellenőr engedélyevel történhet. Az e|ta|ęrásľa kerülő munlĺarészelĺről a tervezatteltakarást
mege|őző három nappal Yá|Lalkoző írásban énesíti Megrendelőt, megjelölve az eha|gĺás
időponýh. A megrendelői ellenőrzés elmulasztása á Váilalkozőt a neki felróható
szeződésszegés jogkövetkezménpi alól nem mentesíti.

7.5 A Vállalkoző 
-a' sze.rződés teljesítésekor megfelelőségi nyilatko7Atot tesz az épftési

termélĺek megfelelosé géről az Etv . 41. $-a, valamint az {pítési termék épícménybe tc;néna
betentezésének és beépítéséneĘ ennek során a teljesítmény igazó|ásának részletes
szabáIyaről szóló 275/2013. (uI. 16.) Korm. rendelet szerint.

7.6 A Vállalkozó kötelezeuséget vállal alra,hory a minőségbiztosítás ügft kiemelten kezeli,
és ezt a\vál]alkozőitől, beszálLltőitól is n gköveteli. Á vehik körcndő szerződéselĺben
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hasonló ércelmĺ feltétełelĺet szab, és intézkedeseivel általában a Ínegr€ndelői bizalom
erősítésére és a nem megfelelés kockźpaanak csöldęntésére törelszik

A Yá||a||<ozo a munkavégzes során köteles a meglévő építményeĘ burkolatok
állagmegóvásäről gondoskodni. A rongálásolĺbő| eredő hibák kijavíľása a Vállalkozó
f e|adata,ameĘkettérítésmentesenkötelesvĘrehajtani.

A megfelelőség tanrisításával kapcsolatos vizsgálatoĘ szalĺvéleménpĘ engedéĘk
bazęrzÁsérrck köhségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik

FŁ bármely_ a jelen sz'euódésbęn Vagy szabvánlban, műszaki leírásban nemelóírc, de a
Ir,{egrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatją hogy az aĺtpąoĘ te rmékek
vagy az e\végzcĺt munka nem felel me1 az előírásoknaĘ akkor a v'usgá|atok köłtségét a
Yá|la|kozó viseli, elłenkező es€tben a ItÁegrendelő a Válla||<oń ezzel felľnerült igazolt
költségeit megtéríti.

Vita esetén aYá|Ialkozo köteles az ehalĺern munkaŕszt feltárni. A feltánís és helyreállícás

költsęét az afé|viseli, akinek a vitatott munlĺával kapcsolatos álláspontja téves volt.

Arnennyiben a kivitelezés során, illetve a jőáll|ás időszakában olpn hiányosságokdertilnek
ki, ameĘk szalszerĹítlen mtmkavégzésre, vagy csökkent ércékĺ anpgokra vezethetők
vissza, akkor ezel<et Vállalkozó felszólításra, azoĺĺrla|, térítésrrrcntesen és egészében
köteles megszüntetni.

A }Áegrendelő a jelen szerződésben meghaúrozott bármely munka befejezése előtt
bármikor jelezheti a hiányosságokat aYäIla|kozónak A Vállalkozó köteles saját költségén
mindazokat a munlĺarćszeket kijavítani, melrk a jelen szerződéstől eltemek és a
Vállalkozó érdelĺkorében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Tfa a Yá||alkoző
késlekedik ezen hibáknak a kijavftásäva| va1y a hknrlévő munkák befeje#sével, a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatálĘl felmondani, jogosult továbbá a

YálLalkoző költségén azoke|végz.ésére, kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés e gyéb

a jelen szerződésben vagy jogsabä|1han meghatÄrozott jogkövetkezményeinek
allęlmazasán.

A Vállalkoző a szerződéskötéskor előre nem |áthaó oliból felĺnerült és az érdekkörén
kívül eső okból keletkezen hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő többletkciltségeit
(módosítási) igényként jogosult bejelenteni a MegrendelőneĘ megjelölve az esetleges
haándő módosíúsra vonatkozó igéýt is.

Alvállalkozók, munkavállalók

A Vállalkozó jogosult a|väl]alkozőt bevonni a kivitelezésbe az aján|ataban szereplő
Kbt. 66. S (6) belĺezdése szerinti ný|at|<ozatban foglaltak szerint, tekintettel azonban a

Kbt. 138. s (2)-(3) belrezdésében foglaltakra. A Vállalkoző a jogosan Ęénybe ven
aĘä|lall<ońén úgy felel, mintha a muĺilĺát m^ga végezte volna; a|vä|lalkoző
jogosulatlan igénybevétele eseŕn pedĘ felelős minden olyan|árén is, amelyanélktil
nem következett vo|na be' A Yál]alkoző köteles a munlát úgy megszervezní,hogy a
munkateri.ileten doĘoző a\väl]alkozők egymás munkaját ne zavaĄáĘ illewe a
haándőre való teljesítést ne veszé|yeztesséĘ azonban a munkavédelrni szabäIyolat
maradélaalanul betaruák Az aVälrLalkozők lszÄrőlag a Vállalkozóval állnak

7.7

7.8

7.9

7.10

7.TT

7.',1.2

loo

7.1.3

8.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em.9. I telefon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01

inío@provitalzĺ1.lrtl I www.provitalzrt.hu



ä3pr9Y[9!

jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizÁrő|ag vele szemben
érvényesíchetik követeléseiket.
A Megrendelő vagy a nevében e|járő szemé|y (szesĺezet) a szctződés teljesítésének
ellenőrzése sońn az építési napló adatai a|ap1än e||enőrui, hogy a teljesítésben csak a
Kbt. 138. $ (z) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|váil|a|koző vesz részt, és
az a|váll|alkozőircljesftés ańnya nem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében
meghatÁrozon mértékel
A Vállalkoző avá||ak feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllpl'
munlĺaszerződéssel rendelkező unlĺavállalókat foglalkoztathat. A vłhkozó

ellĺezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosíússal, mely
baleset- és rokkantságbiztosítás, ameý bármely do|gozőjának

beleércve a TB viszontkövetelését is fedezi. E|őzőek
értelmében a Megrende|ő fe|é aYá||a|koző semmilpn követelést nem támaszthat.

9. Felelősségbiztosítás

9.1' A Vá||alkoző felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munlĺa
megkezdésétől a teljesítés napjáĘ.

9.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olpn veszteséggel, lárral, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, ameý a Megrendelónek ,ragy h".-adik szeméĘek a
Yá|la|koző vag,J a|vá||a\kozőja mAgaĹaÍÍásával (tevékenységévé| mulaszúsáva) okozott
szeméýi sérulések és dologi kíroh valamint az eze|<re rrissza,re'ethető vagycni károk
következtében jelentkeznek Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhaýa á vállalkozői
díj összegét.

9.3 kenységével összefüggésben
pítési és szerelési (dologi- és
és min. 50.000.000 ,- Ft/ év

ménéku felelősség-biztosítással rendelkezik

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie:
a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívtil okozott lárokra,
harmadik szeméĘk szeméĘi sérüléseire és tárgyrong á|ási kántra.

A Vállalkoző abŁtositÄsi köwényt legkésőbb a jelen szrrződés haá|fua lépésének napjän
a Megrendelő rendellĺe zésére bocsátja] meý doŃment um a szeruődés mellékle fuképäźi.

9.4 Amennyiben a Vállalkoző nemtesz eleget a biztosítási köwénpkben előín feltetelekneĘ
és emiatt, vagy egyeb más okból abiztoshő nem fizet lánéátést, akkor a Vállalkozónak
kell teljes körűen heý állnia.

10. Építési napló

10.1 A Vállalkozó a munkaterĹilet ätadäs-äwérc|éúlkezdve építési naplót köteles foĘmatosan
vezetni,a191,/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (továbbialĺban: Korm. rend) szerint.

I0.2 szeméĘk nevét kötelesek a
meg1egyzéseĘ kifogások, stb.
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10.3 A Vállalkoző asaját elekronihs épíési naplóýnakavezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezetőjét. Azerĺę irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásáva| a Vállalkozó
kivirclező elekronilns épftesi naplójában kell rögzíteni.

Az építesi naplóra vonatkozó eltííľások rrregsertése súlyos szcrzÁdésszegésnek minősül, és
a Megrendelő azonnalin hatállpl felmondha{ a a szprződésą ha koľábban már egy izben a
Vállalkozót ez ügyben a Megrende|ő, vagy a műszaki ellenór képviselője megfeleló
teĘsítésre szőlfto:ĺĺa f e|.

Teliesítés

A Vállalkozó jelen szeruődésben és annak mellekleteiben foglaltak szerinti tanalommal,
hiba- és hiánprrentesen, határidőben köteles teljesíteni, anrelyek együttesen a
szeruőďasznrű teljesítesnek a feltérclei. A Vállalkoző biztosítja, hogy a rnegvalósuló
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagoĘ mind a létesítrrŕny szrrkezęteés kivitel
sz€mPontjából az érvényts rragyar szabványoknak és előírásoknalE üzrmelrctói
követe lményekrrek megfelel,.és a szerződéses cél elérését maradélĺalanul te ljesíti.

A Vállalkoző vá|Ia\a, hogy a jelen szeződésben foglalt valamennyi munkát - opciós ŕsz
megrendelése esetén az opciós épfuésifeladatokat is - a megjelölt határidőkig a mindenkor
hatályos építésügyi, tiizrendészrti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó
előírások és az áka|ánosan elfogadon hazaí sza|mai elvárások szerint, a rendeltetászeríí
és biztonságos használat köverclrrŕnyeinek nregfelelően, teljes körűen, rníísz-akilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti minőségben és anpgok
felhasználás ával, ateĘsíesi határidóre hiba- és hiánymentesen ellĺészíti.

lłtadás-áwételi eliáĺás

A műszaki fuadts-áwércli e ljáns csak akkor zÁrhaó le, ha a Yä|lalkozó a megvalósulási
dokumentációt is magában foglaló, műszaki ellenőr ähal jőváhagyoÜ és ellenjegpen,
hián$a|an,teljes körű hadásidokumentációt a Megrendelő rés#re 3 pćldányban átadta.

Az hadäsi dolqrmentációnak tartalmaznia kell:

a megvalósulási tervet, azaz létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának
kivitelező és műszaki ellenőr által ellenjegyzeĹÍ műszaki teryeit, valamint az a|ábbi
iratanyagokat mag}Ąr n1re lven:
az átadoĺt iratanyago k tanalo mj e g yzékéy
felelős műszaki vezatői ryiaĺkozaát arrőI, hogy a megvalósult állapot az e\őlln
technológiával, an;łagokkal és minóségben valósult meg;
karöantanási, kezelési utasításokat, tizemeltetési, használati előírásokat;

_ aközreműködő a\vá||alkozők listáját a lénpges adatokkal;
- minőségtantisítási, mérési, megfelelőség igazolási jegyző|<önyve|<et, teljesítmény

nliatkozatolat;
_ a keletlĺezett hulladékok átadásárő| sző|ő, az äwéteke jogosult által kiállítoĺtigazo|äst;
_ a beépített aryłagok mennyis é gé nek igazo|äsán szálLkőlevél más olatokat,

digita|lzźLk f o rmátumú dolume ntác iót.

A Vállalkoző a mvnl<ák mmkát _ opciós rész megrendelése esetén az opciós építési
feladatok _ befejezésének időpontjäről írásos készĺe ielentést küld a Megrendelő
részÉre. A Megrende|ő a készre jelentés műszaki ellenőri jőválhagyása esetéĄ a készre
jelentés kézhezvéte|étől számkom 15 napon belüli, Yällalkozőva| egyeztetew időpontra
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lątíizia műszaki hadás-áwételi eljárást, és meghívja az illetélĺes szervezeteket.

72.4 Az e|1árás során a Yá|Ialkozőnak igazolnia kell, hogy a munlĺa a szerződés és annak
mellékleteiben meghatározott követelményeknelq a jogszabálýelőírásoknaĘ és a hatósági
előírásoknaĘ valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendeläi
módos ítás oknak me gfe lelő e n hiány- és hibame ntes en e lkés zült.

12.5 A Vállalkozó a műszaki fuadás-áwételi eljárás során átadja az épftési mííszaki ellenőmek a
szerződésben vállalt és elvégzett tevékenpégetÍAft2lrmazó teliesítési összesítőt.

1'2.6 A műszaki ellenőr a Yá|lalkozó teljesítésének ellenőrzését követően, a Válla|koző ákai-
fuadott teljesítési összesftó a|apjän műszaki igazo|ást állít ki a teljesíten kivitelezési
munlęik meghatÁrozásáről, az e|végzrtt épkőipan kivitelezesi tevékenpég mértékéről,
mennýségéról, minőségérő|, a teljesítés időpontjáról, és javaslatot tesz a kivitelező által
szánlázhatő ös s ze g meghatározásän.

12.7 A Megrendelő a mííszaki igazolás a|apjáĺ, a 191/2OO9. (IX. 15) Korm. rendelet 16. s (3)
o) pontjában meghaúrozotthatándőben, azAz a műszaki átadás-áwételi eljáľás |ezáťasát
követó 15 munlĺanapon belül á||iýa |ł a Yá|lalkoző részére a végszÁrrlázás a|apjäul
szolgá|ő teli e s íté s ig azo|ást.

t3. Szetződésszegés

13.1, A Vállalkoző az azonnali hatályu felmondást mega|apoző cselekméry'eken, mtrlasztásokon
|<ivu| szeruődésszegést követ el akkor is, ha

késedelmesen teljesít (a késedelem a teljesítési véghatándő tekintetében megvalósul, s
a késedelem aYäLlalkozó nem megfelelő gondossággal folpaton e|)ánsára, felróható
tevékenpégére vagy mulasztására visszavezethető, és a köńér ménéke e\én a nettĺj
aiil/a lko 7ĺí i d/ / op ĺili s ri ł i n e t ĺ lí ucí I la lko ýi d/a 20o/o- ának me gfelelő össze get.

hibásan teljesít, mert a létesítmény nem felel meg a teljesítéskor az előíńsokban és e
szerző désb en me ghatározott tulaj dons ágoknak é s rende ltetés i célnab
a szen'ődés ellehetetlenül oĘn okból, amelfrt a Yá|\alkoző felelős Yagy az
érdetĺkörébe esik

'l'3.2 Szerződésszegés esetén aYä||alkoző aza|ábbikötbérek megfizetésétvälLďlja:

a teljesítési hatándő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítésének esetén a teljes,
neĺĺli uállalkoilíi d/ / opcilis réł7nettó uátlalko3ĺii d/'!'o/o-a késedelmes naptannaponként,
de összesen legfeljebb a nethj uĺźllalkoilÍi d/ / opĺilis rés4 nettó uĺźtlatkoiĺíi dy 20%-ą

- hibás teljesítés esetén _ amennyiben a Vállalkoző, oĘn okból teljesít hibásan,
me$rt felelős, aSzeruődés 1,4. ponjäban foglalt rendelkezések szerint köteles hibás
teljesícési kötbér fŁeúsére, melynek méĺté szre
eső AFA nélkĹili utźtlalko4íi díjtźnak / opcilis gy a
Megrendelő hibás teljesítési kötbér rellett

teljesftés a Yálhlkoző felrőhaw rnagatatÁsa, a teljesítés megtagadása
ző f ek6haó lehetetlenülése miatt meghirĺsul, a Y ä\h|l<ozó mefhitis ulás i
fizetni a Megrendelő részére, meýnek mértéke a teljes nethí uálla/koąlíi

di / optiós résy ruĺhi uĺtllalkoąlíi díj 20 o/o-a. A Megrendelő 20 napot meghaladó
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kesedelem €setén jogosult a szcrzódésben rögzíten feltételek szerint a szęződést
felmondani.

Amennyiben a Vállalkozőnak köńérfiz€tesi kötelezensége merül Í<I, a Megrendelő
jogosult a kötbérkövetelését a vällralkozói díjba beszámítani és kötber bekérő levél
kibocsátásával érvényesíteni.

Ko:ůlérfbeési kötelezeÉség eseén a Vállalkozó köteles kĹilön nyilatkoz-atban is elismerni
a Megrendelő kövercléséu
Amennyiben a Vállalkozó a kötberfżetesi kötełezemégének elismeresét jogszerűtlenül
megtagadja, a Megrendelő jogosult érvénpsíteni vele szemben minden e kötelezeftsége
me gs ze gésébó l eredő lĺárokat, költségelĺet, elmaĺadt has znokat.

1'3.3 A Megrendelő jogosu|t azonna|i hatállyal felmondani a szeruődésq ha a Yá|lalkoző
felelősségbiztosítása a szenődés hatálya alan megszűnĘ vagy az e|őiĺt mérŕk alá
csökken.

1'3.4 A Megrende|ő aszerződést felmondja - ha szi.ilséges, olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződésse lérintett feladata e|látásáról' gondoskodni tudjon _ ha

a) a Vállalkoző aIsaságäban közvetetten vagyközvetlenü|25o/o-oÍ. meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan i"gi személy vagy jogi szeméýiséggel neln
rendelkezŕj gazdaságitársaság, amelynem felel me1az 62. s (1) belĺezdés k) pont kb)
alpontjában meghatärozon feltételekneĘ
b) a Vállalkoző kozvetetten vagy közvetlenül 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni részeseclést

szerez valamely oĘn jogi személy vagy jogi szeméýiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, ameý nem felel meg az-62. s (1) bekezdés k) pont kü) alpontjában
meghatározom fe ltete lekne k

13.5 AYál]alkoző nyilatkozĘ hogya lÝmzeti Vagyonról sző|ő zoĺl. évi O(CVI. töruény 3. $
(1) bekezdése aĘán árlrärhatő szervezetnek minősül. YáJ.Lalrkozo vä||a|ja, hogy váhozas
€setén a Megrende|ő részére haladékalantł1ékoztatÁst ad. Tudomásul veszi, hogyvalótlan
tanalmú n7,iatkozat esetén a Megrende|ő aszerződést felmonĄa,vagy _ ha a szerződés
teljesítésére még nem került soĘ akkor amól _ eláll.

1'3.6 A Megrendelő jogosult a szerződés azonna|i hat!ýű felmondására, ha a Yä||a|koző a
Megrendelő írásbeli fe|szőIftasán, a Megrendelő äka| kifogásolt vagy hiányolt
cselekménpket nem orvosolja vagy pótolja a megadott hatáńdőn belül, vagy ismételten
szerző déssze gést kcivet e l.

73.7 A Megrendelő jogosu|t a szerződés azonna|i hatäýű felmondására, ha a Yá||a|kozn
fizetésképtelerrné válih csődbe jut vagy fe|szÄmo|jáĘ vége|szÁmolás alá lĺerul. Azonnali
haúll1ral mondhatja fel továbbá a Megrendelő e szeződést, ha a Vállalkozőnak a jelen

szerződés alapjául szoĘá|ő beszerzési eljárásban bemutaton alkalrrrassági feltételeiben
oĘn lénpges negatív väkozások következnek be, meĘk a szeruődés teljesítését
létségessé teszik

13.8 Az azonnali hatályu felmondás eseteiben a Vállalkozó csak a szeruődésszerűen e|végzett
munka ellenértékére tanhat igénr azza| a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól
szÁmftoĺt 1'5 napon beliil az e|végzett munka mennyiségét megállapítja és kiénékeli. FŁ a

Yä|Ialkoző részéről eg1,űwal szeruődésszegés is történt, akkor a Megrendeló az
elsámoláss a| egýdejűiega szenődésszegésből eredő jogait is érvéry,esíti.

lou
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1'3.9 Megrendelő súýo9 szerződésszegésre hivatkozva azonna|ihatá||ya|mondhatja fel továbbá
a szerződést az a|ábbiesetelĺben:

a Yállalkoző, a|vá||a|kozőja YaBy közreműködője jelen szerződésből eredő
körclezenségei bármelyiket a Megrendelő ismételt írásbefi felhíväsánnem' Vagynem a
felhívásban közölt módon teljesíti;
aYá||a|kozó,alvállalkozőjavagyközreműködőjeaMegrendelő jőváhagyásahiányában
végez a jelen szeződés szerint Megrendelői döntési jogkdrbe taltoző fěiadatokat,
a Vállalko*ó nem a je|en szrrződésben foglalt hauáridőben tesz eleget a Megrendeló
felé énesítési köte]ezettségéneĘ vagy ő, illetóleg a|válllalkozőja vagý kozremĺkadoje
bármely módon aladá|yozza, késlelteti, vagy eiléhetetleníti a Megřéndelo ellenarzési
jogainak g1akorlását,

aYállalkozó 19- a jogs'zabállfuan és a jelen sznnődésben foglaltak szerint tesz eleget
az épkési naplő vezetésére vonatko z > kotelezenségéneĘ
a Yá|Lalkozó nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dolqJmentációs
kötelezenségének

13.10 Mentesülnek a Felek a szerződésszegés alól, h
lĺésedelem nem a nem-szerződésszerű te ető vis

a Felek ú sától
ő oĘ az in. körébe anoz6 esernények miatt nem tudták
or esetén a e teljesítésében a|sadá|yozott szerződő fé| a

másik szsrz.ődő felet a vis major beálltáról és megszűnéséról haiadélaalanul énesíteni
köteles'

14. Hibás teljesítés, szavatosság

14.1' A szerzőđés valósított vá||a|kozási
te dolog a nem felel meg ajo határozott

1'4.2 esítése es l
6:159. $

szavatoss
szennt.

|4.3 IIa a. ]t'Iegren{el_ő a hitás teljesítést elÍogaĄa, alĺkor a Yä|la|kozó egyösszegu hibás
rcljesítési kötbér flzeúsére köteles.
A hibás teljesítési kötbér ménéke a hibával érintett termékre/munlgrészre eső nettó
väl]alkozői dfi / opciős rész neĺuő väI]alkozői dijaz}'/o-änakmegfeleló összeg.
A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megrendeló á1taü elfogadkakor válik
esedélĺessé.
Megrendelő a hibás teljesítés miani kötbér mellet nem érvényesíthet szavatossági igényt.

I4.4 FŁ a Megre1delő a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági igényt érvényesít, alĺkor
a rryertes ajänlanevő köteles a hibát az aján|atkérő áfta| meghatÁrozon hatáńdőn beltil
ellenérték nélkiil kijavítani.

14.5 Amenn7iben a. Megrendelő szavatossági lgényt érvén1'esít, kijavíúst vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha az a Vállalkozón akl ńnya|an többletköltséget eredméń}rezne.

cílĺ:1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em. 9. I telefon: +36-1_796-'lO-00 | fax: +36-1-796-10-01
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14.6 ÍŁ a Yäl|a|kozó a kijavítást, illewe a kicseélát nem vá||al1a, vagy annak a jogsz^bá|ý

előírásoknak és a lvĺegrendelő elváľásainak megfełelóen nem tud eleget tenni, a

Megrendelő _ vä|asztÄsa szerint _ rrregfelelő árleszÄlLftÄx igénplhet vagy felmondhatja a

szerződést és kötbéńgéýnek ćrvényesftése mellen, azt meghaladó lĺár esetében
kánéntést követelhet.

L4.7 Fĺa a Válla|kozí a kijavíľást megfelelő haúndőre nem vállalja, vagy nem végzi el' a

Megrendelő a hibát a Yállalkoző kölségére maga kijavíthať'1a vagy mással kijavínathatja,
ezen időpo ntig azellenszolgákatk ałányos r&za vissz'atarthatja.

14.8 A szavatoss ági kote|ezcnség teĺjesítésével és a szerzśdésszerű állapot megteremtésével
lĺapcsolatos költségek_ ideérwe ktilönösen azanYag-' munka- es továbbftási költsegeket -
aYá||a|kozot terhelik

1'4.9 A }tIegrendela a hiba felfede#se után a legrovidebb időn belül körcles kifogását a

Yál|alkozoval közölni, illewe szavatossági jogait a ýálllási hatáńdón, illetőIeg, amennyiben
€z utóbbi késóbb jár |e, az elévülési jellegű szavatossági hatáńdőn (ogszabál1óan
meghatärozntt esetben a kötelező alkalmassági idő) belüł érvényesíteni. Nemszámít bele a
szavatossági időbe a kijavíľási időnek az a r&zr, amely a|an a Megrendelćí a dolgot nem
tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének hatáńdeje a

dolognak vagy jelentősebb rązpnek kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavíton)

dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következrrŕnyeként jelentkező hiba
tekintetében újból ke zdódik

t4.IO FŁ a Megrendelő igény& menthető okból nem tudja érvénpsíteni, (így ktilönösen, ha a
hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva haándőn belül nem volt felismerhető)'
a szavatosságijogok érvényesftésének haúńdeje tarcós haszĺá|ata rendelt dolgoknál5 év,
de ha a jogszabály kötelező alkalrnassági idót á||apk me$l a szavatossági igény
érvénpsítésére ez ahatandő az iräĺpdő. Ez utóbbihatändő elmulasztása jogvesztéssel
jár-

L4.1'1' Szavatossági jogainak érvénpsítésén kívtil a Megrendelő a hibás teljesfuésből eredő
kánnak - a hibás teĘsíÉsi kötbéren felüli - megtérítését is követelheti a kartérítés
szabá|r1aí szerint.

1.4.12 Az opciós r&z megrendelése esetén, az opciő vonatkoásában is a fenti nnalommal
é rvénye s ítheti s zavatos s ági igénpit / kö$éngé"y", 

^ 
Me grende lő.

t5. Jőtállás,kötelezőalkalmasság

1'5.1' A Vállalkoző a szerződésben foglalt valamennyi munlára, a műszaki fuadás-áwételi eljárás

|ezAräsfuől szÁĺďltoĺt, a jogsabályban köte|ezően e|őln ménélni, de legkevesebb 36
hónap telies köľű iótátlást vállal. Ez idő alam Vállalkoző a Íele|ősség alól csak akkor
mentesül, hab:zonýtja,hogyahiba olĺa a teljesítés wán keletkezett.

L5.LJ. Amennyiben a létesítmé ny, vagy ennek egy része a jőtÄ||ási idő a|at aYä|La|koző jőánäsi
kötelezeĺsége a|ä tanoző hiányosságok mian nem iŁemel rendeltetésszerűen, az
előzőelĺben meghatározoĺt jőúlLásíidő a létesítméný, illewe az énneĺt épitményt illetően
annyi idővel meghosszabbodib amennyi ídeigaz a rendeltetésszerű hasznä|atn' alkalĺnassá
nemvált.

lou
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1'5.l-2- terjed ki azol<la a hibákra, ameĘlĺľől a
teljesítés után keletkezetc rendeltetésellenes

ak követlĺezménpként.

1'5.2 A jóúllási, vagy sz.avatossági idő a|at fellépő hiányosságot, hibát haladékalanul a
VálLa|koző rudomására kell hozni, aYállalkozopedig kötebJhaladékalanul intézkedni, a
hibát, hiányt kikĹiszöbölni.
Konstrukciós hiba esetén a Yál|alkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény
mindazon elemeit, részrit, tanozé|<ait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját
költségére kijavítani, vagy kicserélni, arr Ęk ugyan nem sérültek *g, cle a hibásnak
pizonyult elemekkel, részekkel, tartozekoklĺal, stb. azonos konstrukciójúaknak
bizonyultaĘ é s has onló me ghibás odásuk fe ltéte |ezhető.

1'5.3 llalkozó a vá||ah jőtällási időn túl a Megrendelő
rébe anozó hibák Ąavftásfu - amennyiben az
teszi _ 15 napon belül köteles megkezdeni és a

időtanamon belül befejezni' Ellenlĺező esetben a Megrendelő
értesítésével a Vállalkoző rcrhére a munlĺát mással elvégeztetni.

ző nemvitathaýa.

1'5.4 A jótállás az opciós rész megrendelése esetén az opciós rész vonatkozásában is a fenti
tanalommal te rhe li a Y á||a|koz&.

t6. Szetz(jdij Felek képviselői

L6.1' A Felek a szerződéssel' annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adon
a m;isik Íé| á|tal kétségbe nem

|ni az énntett, érdekelt féllel, és

1'6.1'.1' I nylak9ąt akkor lép hatályba, amikor azt a cimzerrnek kézbesítettéĘ va;y a ný|atkozat
hatá|r1ba|épési időpontjában, bármely'k i' a későbbi.

76-1,.2 n fogl ítés, ki.ildemény,iiznnet (éĘszóban, vagye-mail
, d. kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb
ban is szaigazo|1ák

L6.2 A Vállalkozó helyszíni képviselője, építési napló vezrtésére kötelezenje:
Neve:
Telefon száma:
E-mail címe:
NĘ sáma'
Me ghatalĺra zÁsänak kö re az é p íté s i munkakkal kapcs olatb an te lj e s kö rű.

1'6.3 A Vállalkozó felelős műszaki vezrtője:
Neve:
NévjeĐzéki száma:
Telefon szÁma:
E-mail címe:
NĘ sáma'

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I telefon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-'l_796_10-01
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L6.4 A Megrendelő helpzíni lĺepviselője
Irtreve:

Gme:
Telefon szÁma;
Telefax szÁma:
E-mail címe:
NĘsáma'

16.5 Aműszakiellenő(ök)
IÝv:
Szakág:
Nyllvántanäsi szÁĺna:
NL{sáma:
Gme:
Telefonszáma:
E-mailcíme:

17. Egyébmegállapodások

I7.I A megkötön vállalkozäsi szenődés módosítása, kieg&zítése írásban, a szcrződćl Felek
eryeténéséveł, a Kbt. 141. $-ában foglaltakés a Ptk a|apján történ}rct.

t7.2 A Megrende|ő áka| készínetett clolnrmentációk a Megrendelő |<lÍejezrtt hozzájárulása
nélkiil sem tovább nem adhatóĘ sem aszerződésen kívül fel nem használhatób továbbá
tilos a Megrendelő e|őzrtes hozzĄáru|ása nélkiil az e|vá|La|t, illetve a mÄr folyamatban lévő
munkikról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásolĺat tanani, videó-
felvetelt vagy kinyomtatott anyago t közzetenrli.

17.3 A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden oĘn igénnyel és peres e ljárással
szemben, amely a jelen szerződés teljesítésével összefüggő bármiféle szerz'ői jog,
szabadalmi jog,védjery,véden név, vagyeglb véden jog megsénése mian felmerülne.

17 .4 Bärmelykár vay veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél
részérő|tönénő megszegéséből, illewe jogszerűtlen felmondásából ered, a Megrendelő és

a Yä|La|kozó kozoni e1wztetés úrgyfu képezi. A Felek mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a felĺnerült vitás kérdéseket egymás közöw úrgplásos iĺon rendezzék
ÍIa a tÁryyalások megkezÄéséú| száĺítoľ- 30 napon belül a Felek lĺéptelenek békés úton
megoldani a vitÁt, ameý a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan közötti.ik felmerül,
énékhatÄnől függően kölcsönösen kikötik a heýi ügyekben aZalaegerszegiJánsblrősäg,
illetőleg a törvénpzéki hatáskörben tanozó ügyelben a Za|aegerczegi Torvén1szék
lszÁrő|ago s illeté ke s s é gét.

I7.5 Asznrződés teljesítése során aYäl|alkozó mmi köteles a Megrendelő illetékes szenłezeti
egpége által szi'ilségesnek taltott' továbbá a hatályos jogszabä|yolĺban meghatározoĹt
ellenőrzési feladatok végzés&, tudomásul veszi, hogy a szeĺződés adatait, illewe a

szrződést Megrendelő nyilvánossá gn hozza. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
a megkötött sznruődés nyilvános, abba bárki betekinthet.

17.6 Szerződő Felek tudomásul veszĘ hogy az Á[ami Sámvevőszék _ az Áilami
Sámvevószé|<ralsző|ő zoĺt. évi LXVI. törvény5. s (3)_(4) bekezdés szerinti ellenőzési

lou
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feladataival összefĘgésben ellenőrizheti az ä||alnhäztanÁs alrends zereibő|
flnanszírozott beszerzéseket és az ál|anháztanás alľendszereihez tanoző vagyont érintő
szerződéseket a }tleąrendelőnél, a Megrendelő nevébe n vagy kepvisebřben eljáró
természetes szeméĘél és jogi személyné| valamint azo|<nál 

^-'r"oZdő 
Feleknél, akiĘ

illewe "ľlr_k a szł.rzÁdés teljesítéséért felelőseh továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködőknél.

I7.7 A teljesítheti aYá|]a|koző vagy

^, valamelyike, mint gazdaságí
TA

17.8 Ą jele'' szerződéses feltételelĺben nem szabälyozow kérdésel'üen a Polgári Törvénykönyv
és a tárgyhoz kapcsolódő egyéb jogsabá|yok rendelkezései irányadók 

'

Ke|t:Za|aegerszeg 2018. év...... hó .. '.. . napján

Zalaegetszeg Megyei Jogú Vátos
Onkotmányzat^

Me grendelő lĺépviseletében
Ba|aiczZoltán
polgármester

Y á|La|kozo ké p vis e le té b e n
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vII. KÖzBr;szr,ľ.ZÉsl MŰSZAKI LEÍRÁS

A kivitele#s rövid mriszaki tartalma:

AbeszerzÁs tálBya:

Vállalkoásiszeruődés a Kvánéýázhoĺrlolzatfelújítási munkáinakellátása rckinrctében.

Abeszerués mennyisége:

A jelenlegi formában meglévő Kvärĺé|yhäz és trvéltár épüłete egy telken helpzkedik el'
melrk szabdalt formája az időksorán alakult kl. I924-&n a közgprlés döntést hozou. az
épület fua|a|łtźsáről és bővíté#ről' a |sĺáné|yházra új emelet építésérul. A kétemelercs
rl_eobarokk stílusú vármegyeháza 79ł8-banelkészült. Ettől lĺezdve a tatarozásokon kívül az
épület kĹilso frontj an vákozÁs nem történt, átalakftásokra csak az épületbelsőben került sor.

A mai épületegyüttes mind épkészeti kiképzése, mind szintkialakítása révén három
elkiilönülő tömbre oszlik
Az észa|ĺépületrész alacsonyabb, eg1emeletes (ez a t9. szazad végén éptilt, a dísztermet is
magába foglaló, saját belső világítóudvarral rendelkezőLevéhanrész),e|térő szintbeosztással
és faltagolássalaz utcáról szemlélve önálló épĹilet hatásá.t kelti.
A déli-oldalon álló hajdani lsĺäné|yház L alakú, 1928-ban második emelettel bővíten
tömbjéhez járuI az Iskola köz felől, harmaclikként az ugyancsak kétemeletes, itt is

szinteltolással kapcsolódó nyugati szÁmy a Széchenyi únszamn1al párhtrzamosan.
A Széchenyi ér 3. (hrsz.3168) a mai levéltár zÄrsorű beépítésben áll, négy szÁmýva|
udvart karul zarő, egyemeletes' nyeregtetős' a nyugatí szźĺrnyában lévő közgyulési terem
fölött manzÁrdtetős épület. Az épület déli számya belső faláttörésekkel kapcsolódik a

s zo ms zé do s' azo no s he|yrĄzi s zámo n álló lĺváné lyh áz épi|etéhez.

Mind a Levéhár,mind a Kváné|yhäz műernléki védelem a|aná|].

Az ĺngat|anegyüttes (továbbialĺb an:

Za|aegeĺszeg Megpi Jogú Város
hornlokzatfelújítási munkak elvégzésére re

Jelen közb eszerzési e|1äräs nyertes aján|aĺtevőjének feladata a Kváĺté|yhäz |<e|eti és a déli
hornlokzat fe|űjftÁsänak elvégzése az a|äbbifő paraméterek mentén:

. Homlo |uati nyiászÄrók felújíasa illewe iangyäftÄsa, cseréje az eredetivel
megegl1ező profillal.
o Déli homlokzaĺ 32 db {ljragyánaĺdő ny|ászÁrő
o Keleti homlolĺzau 65 db űjngyärandő,1,2 db fe$ítandő nyílászirő

. Homlolzati diszekheýeállítás a (osztő- és főpärlányok,lizénäk, ĺ1ĄLäszÁrő

lĺeretezéseĘ címerelq kőkosaralq bimbób szobor-szerű felépítmények). Többnyire
javíthaóakvakolatpótlással, de egyes elemekújra gąn!"^PrognosfiizÄlható.
o Déli homlokzat:0,61 rŕ
o Keleti homlokzau 112 Íł

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I telefon: +36-1-796-'10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
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. Homlokzat rekonstrukciója, felületképzése.
o Déli homlokzaĺ 428 m'z
o Keleti homlokzat: 690 m2

Fémlemez fedés cseréje, palafedés javítása.
o Férnlemez fedés: 188 m'z

o Palafedés: 163 ď

Utólagos falszigetelés készítése injelaálással, belsó oldalon kenhetó
vízszigeteléssel.
o DéIi homlokzau t31' fił +54 m'Ż

o Keleti homlokzau 1,L9 rď + 33 m'Ż

. Kiszellő ztetett lábazat kialakítása.
o Déli homlokzat: 32 nł
o Keleti hornlokzat:ss ď

. Bádogos szerkezetek felülvixgálata, szülség szerinti rekonstrukciója.
o Déli homlokzat: 15O fm
o Keleti homlokzar: 391. fm

KorlátoĘ racs ok felületkezelése.
o Keleti homlokzat: 63 Íď

. IvIadärvédelem.
o Déli homlokzat 69 fmtüskés
o Keleti homlokzat: 286 fmtüskés, 1'4 fił fémhálós

Jelen e|járás n)reľtes Ąán|attevőjének fe|adata az Ąán|atkerő kĹilonm9gre aKvärcélyház nyugati és udvari homlokzatfelújításának e|végzése azalábbi mentén:

. Homlokza ti nylászárők feldítása illewe {ljngyäftása, cseréje az eredetivel
megegyező profillal.
o Nyugati és udvari homlokzat: t96 db {ljngyänandő,4+ db felújítandó

nyiläszárő

. Homlo|ęati díszekhelyreá||tÄsa (osztő- és fapär|aĺyok,l;zénäk, nyilászÄrő
bimbóĘ szobor- szerű felépítménpk). Többnyľe
gps elemek {ljn gyáftása prognoszt bÁlhaú.
161, nŕ

. Homlokzat rekonstrukciója, felületMpzése.
o Nyugati és udvari homlolĺzat: 2513 Íď

. Kiszellő ztetett |äbazat kialakíúsa'

cĺln:'l061 Bucĺa|)est, Andrássy út 17. ll. elĺ 9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-'l-796-10-01
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Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szii}ség szerinti rekonstrukciója.
o Nyugati és udvari hornlolĺzaĺ 955 fm

KorlátoĘ rácsok felületkezelése.
o Np.rgatiés udvarihomlolzat: 110 m'Ź

Iv1adárvédelem.
o Nyugati és udvari hornlokzaĺ 186,5 fm tĺiskés

részletesen a közbeszenési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki
ĺ'razaianköltĘvetésbenkerülrckmeghatározÁsra.
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