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(a Megrendelő és aYálla|kozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek)
között a cégszení aláírások időpontját rogzítő napon.

1. F,LDZ]MiÉNYEK, A SZERZooÉs TÁRGYA

1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő az Étrrtop-+.t .IlA-I2-20I3-0l25 azonosító számú
pályazatának megvalósítása keretében közbeszeruési eljarást folytatott le ,,Vríllalkoziísi
szerződés az Étrrtop-+.t.llA-12-20I3-0I25 azonosító számí projekt keretében

megvalósuló Cserépfalu / Btikkzsérc orvosi rendelő építési beruhazás kivitelezésére''
trírgyban a közbeszerzésekről szőIő 2aI1. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Részének alapján.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2014. 04. 23. napján hirdette ki,
amelynek során megállapításra keriilt' hogy a közbeszerzési eljrírás nyertes ajanlattevője

az2. tész tekintetében a Vállalkoző. A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 124. $ (1)

bekezdése értelmében a törvényes hataridón belül szerződést kötnek ajelen szerződés és

az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei

szerint.

1'2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1.

szánu Mellékletében szereplő :

(i) építési éstervdokumentációban; kivitelitervdokumentációban
(ii) tervezőiköltségvetésben;
(iii) kozbeszetzési Elj rírást megindító felhívásban és dokumentációban;
(iv) a Y áIlalkozó közbeszeruési qÉnlatábarl'



2.

2.t

meghatározott minőség és mennyiség szerint a (a továbbiakban: ''Mtíszaki
Dokumentáció'') a természetben a 3414 Btikkzsérc, Rríkóczi ilt 1'22. (HRSZ.: 197/3)

alaÍt taláIbatő orvosi rendelő épület (a továbbiakban: ''Létesítmény'') felújítási

munkiíinak elvégzésére, mig a Megrendelő a szerzódésszerűen teljesített építési munka

átvéteI&e, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles' Az egyes építési munkálatok

egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatátozását a fentebb írt
dokumentumok tartalma hatátozza meg.

MEGRENDELO JOGAI És rÖrE'LEZETTSÉcnr

Megrendelő köteles az 1. számu Melléklet szerinti MtÍszaki Dokumentációban
meghatérozott építési munka elvégzéséhez szükséges egyéb adatokat' információkat a

Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.

Megrendelő köteles a teljes mrrnkatertiletet legkésőbb a Szerződés megkotését követó

15 (tizenöt) napon belül munkavégzósre alkalmas állapotban a YáIIaIkoző

rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásarőI-átvétel&ől Szerzódó Felek
jegyzőkönyvet vesznek fel, mely aZ Építési Napló tésze. A Megrendelő a

munkateriiletet munkavégzésére alkalmas állapotban a Yállalkoző rendelkezésére

bocsáda.

Megrendelő szerződésszeni teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen

Szerződésben meghatiírozotthatáridőben és módon megfizetni Yálla|koző részére.

Megrendelő képviselője köteles aZ építési naplőhoz kapcsolódó feladatait a
jogszabályban meghatátozott határidőben elvégezni, további az építési naplót legalább 8

(nyolc) naponként ellenőrizni annak megállapítása órdekében, hogy a munkavégzés a

Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés

tényét r o gzítetti az Építé si N ap l ób an.

Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése so#ln az

építési naplÓ adatai alapjanjogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt.
128. $ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkoző vesztészt.

Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartarna alatt, az

esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így külcinösen a bármely okból adódó

késedelem feloldása érdekében, vagy a jóváhagyott tervdokumentációban és

kciltségvetésben kiírt, de a felhasználaskor be nem szerezhető anyagok, eszközök,

berendezések helyettesíté sére tett Vállalkozói j avaslatra nyilatkozni.

Megrendelő köteles a munka során a Vállalkoző áItal felé intézett kérdésekre a
legrövidebb időn belül az Építési Naplóban, vagy más írásos formában nyilatkozni'
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Megrendelő köteles kitlzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Yál|alkozó készre-
j el enté se alapj én, a Y állalko ző által me gj el ö lt i dőp ontra.

Megrendelő köteles mind a szerződésszerúen felajánlott részteljesítéseket, mind a
végteljesítést elfogadni, amennyibet azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek' és

annak csak olyan jelentéktelen hibái, hianyosságai vannak, amelyek a kijavításukkal,
pótlásukka| járő munkák folyán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerú

használatát.

vÁLLALK oZÓ JoGAI És rÖrBLEZETTSÉcnr

Vállalkozó köteles a munkát az épitési munkákat a munkatetúIet átadás-átvételét

követően haladéktalanul megkezdeni. A Vállalkozó köteles az atyagfárolási helyek
kialakítasát a Megrendelővel előzetesen jóvráhagyatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes

időtartama alatt köteles a munkát ahozzátetdelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű

szakemberrel, megfelelő eszközökkel, a határidóket betartva végentj. Vállalkozó
köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkoző, a szerződés 1. számll mellékletét
képező műszaki dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerint, első osáályú
anyagok feIbasznáIásával, illetve beépítésével, első osztáIyű minőségben elvégezni.

Yá|Ialkoző a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a
Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkoző
köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvételig
a munkaterület őrzéséről gondoskodni'

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A
Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a
teljesítést terhesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói
kifo gásokat, az Építési Naplóban kell rö gzíteni.

Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, lta ez
jogszabály vagy hatóságihatározat megsértésére vezetne' vagy az veszélyeztetné mások

személyét vagy vagyonát Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozo szerint célszerútlen

vagy szakszerí,ltlen utasítást ad, Vállalkoző a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles.

3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség

hataridőben t<jrténő beszerzése, annak az építési tertiletre történő száIlitása, ott

megfelelő helyen történő lerakodása' illetve tétrolása és őrzése.

3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés,
eszközök, szetszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és

folyamatos munkavégzéshez szükséges biáosítása. A Vállalkozó köteles az építési

munkálatokhoz szükséges villamos energia és víze|látást biáosítani és azok költségét

ilyen módon viselni.



3.7

3.8

Vállalkozó kötelezettsége amennyiben szükséges - a közművekkel történő

egyeztetések elvégzése, a sziikséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági

nyilatkozatok és közmű üzemeltetői bozzájfuulások beszerzése.

Vállalkozó kötelezettsége az Építési Napló vezetése a I9II20O9. (IX. 15.) Korm.
rendeletben fo glalt előírások maradéktal an betartásával.

Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgáIatol<kal, az

átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásénakkezdetét
és befejezését, a munkavégzés körülményei{ az ellenőrzések és vizsgálatok
körülményeit, eredményeit, a méréseket, stb. kell rögzíteni. Az Épitési Naplóba

bejegyzést tehet a Vállalkozó felelős mtíszaki vezetője, az óthelyettesítő építésvezető és

a Megrendelő képviselője, továbbá a műszaki ellenőr. Az Építési Naplót a Megrendelő
képviselője legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni köteles' A Vállalkoző kérésére a

Megrendelő köteles az Építési Naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, lta az a
munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz íntézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz.

Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül

érdemben reagálnt köteles. Az ÉpíÉsi Naplót a munka befejezését követően le kell
zárti.

3.9 Az 5.1. pont szerinti átalény vállalkozási díj a szerződés alapján nyújtandó

szo|gáItatások és elvégzendő feladatok e||átásához szükséges valamennyi költséget

magában foglalja, és fedezetet nyújt a jelen szeruődés szerinti feladatok teljesítésével

összefiiggésben felmerülő valamennyi koltségre, járulékra és kiadásra. Mindezeknek
megfelelően Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban szereplő, de a

költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett' de a rendeltetésszení használathoz
szükséges munkálatok elvégzése.

3.10 Vállalkoző kcjtelezettsége a munkavégzés során az éwényben levő biztonságtechnikai,
tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások
betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása

miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és

alvál|a|kozóinak az arryagok és eszközök mozgatását és tátolását úgy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett köáeriiletek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett

részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek.

3.11 Yá|lalkoző felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói
a munkaterületen munkríra képes állapotban végezzék munkájukat.

3.I2 Yállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszáIlításáta

vonatkozó előírásokat, kiilönös tekintettel a 4512004. (VII.26.) BM-KvVM együttes

rendelet, illetve a I8U20A7. ryII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre

vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadn| mely a végszámla

benyúj trísanak e 1ő feltétele.



3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatoIt, a Szetződés teljesítéséhez felhasznált és

beépített anyagokról és berendezésekről készült megfelelőségével kapcsolatosa hatályos
jogszabáIyoknak megfelelő dokumentumokat a Megrendelő, valamint a hatóságok
részére bemutatni és a műszaki átadás-átvéteI alkalmával ezen iratok másolatát a

Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végszámla kifizetésének
e1őfeltétele'

3.I4 YáIIalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére
Megrendelőt az eltakatás előtt 2 (kettó) munkanappal felhívni.

3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület

megtisztítására.

3.16 Yállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkiík átadási dokumentáciőját 3

(harom) példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadas-átvételi jegyzőkönyv
lezárásával egyidejűleg Megrendeló ftszére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok,
eszközök berendezések minőségi bizonylataival, a vonatkoző használati utasításokkal,
j ótállási j egyekkel együtt.

3.l7 YáIlalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel az építési munkálatok befejezését
követően a haszná|atbavételi engedély megszerzése iránti elj arásban

3.18 Válla|koző kötelezettséget vállal arra' hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.

$ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külÍöldi
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szeruődéshez arra vonatkoző meghatalmazást

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtol a magyar adőhatőság közvetlenül
beszerezhet a YáLlalkoz&a vonatkozó adatokat aZ országok közötti jogsegély

igénybevétele nélkül.

3.I9 Yállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályoznáfeladatainak
ellátását. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem Von be olyan
gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga,

illetve a Megrendelő alka|mazottja megbatétroző érdekeltséggel rendelkezik.
Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt aMegrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.

4. ALvÁLLAKoZoIGENYBEVÉTELE

4.Í A Vállalkoző á|tal történő teljesítésben az ajful7atban meg|elölt alvállalkozó múködhet
közre, valamint _ a Kbt. 128. $ (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni
az olyan alvallalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljétásban részt vett az
aj én|attev ő alkalmas s ág ának igazoIásáb an.



5.

5.1

Az ajánlattevő köteles az ajátIatkérőnek bejelenteni, ha olyan alváIlalkozót kíván
bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel

egyiitt nyilatkoznia kell arról is, hogy az áltúa igénybe venni kívánt alváIlalkozó nem

áll amegelőzőközbeszerzési eljárásban meghatarozottkizaro okokhatályaalalt.
A teljesítésben résá vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítósiik
huszonöt széuaIékát meghaladó mértékben alvállalkozót.
Az AlváL|a|kozó munkájáért aYáIIaIkozó úgy felel, mintha a munkát magavégezné.

VÁLLALKozolnil

Yállalkoző a Szerződés tátgyát képezo építési, kivitelezési munkákat vagyis a

Szerződéses műszaki larrtaImat nettő 28.401.698 HUF+ ÁFA, azazHuszo-nnyolcmillió-
négyszázegyezer-ltatszázkilencvennyolc + Ápa Forint Vállalkozói Díj, mint
egyösszegű átalány díj ellenében v égzi el.
A Megrendelő a vállalkozó díj összegéből nettó 28.401.698 HUF+ ÁFA, azaz
Huszonnyolcmillió-négyszénegyezerhatszénkilencvennyolc + ÁFA Forint Vállatkozói
Díj összeget a projekt keretében elszámolható költségként számol el.

A kivitelezési munka engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szőlő 2007. évt,

CXXVII. törvény 142.$ (1) bekezdés a) pontja alapján a fordított ÁFa natatya alá
tartozik.
Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Az 5.I pont szerinti Vállalkozőí Díj tartalmazza a Szerződéses műszaki tartalom
megvalósításának teljes költségét: a munkák első osztáLytl minőségben történő

maradéktalan megvalósításéútoz szükséges minden anyag- és berendezésárat és

munkadíjat az 1. sz. mellékletekben rogzített műszaki tartalommal, az azokbart

meghatározott minőségű anyagokkal, a kivitelezési munkákkal kapcsolatban ftzetendő

minden díjat, anyagköltséget' illetéket, vámot, az előkészítés, a fel- és levonulás, az

átadási eljarás, a tétro|ás, az őrzés, valamint a környezet-megóvási, vagyon- és

balesetvédelmi feladatok költségeit, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi

vizsgáLatt és mérési költséget, a törvényi jótálláS és szavatosság körbe tartoző hibák
javításához szükséges feladatok költségét, a Létesítmény rendeltetésszerű basználatát
biztosító megvalósításáúloz sziikséges munka ellenértékét, illetve mindazt a költséget,

mely a váLlalkozőtjelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó
valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozói díj tartalÍnazza

tovéhbá a szerzódéSkötéS alapját képezo Ajánlati Dokumentációban kimutathatóan

szereplő, de a szetződéses árban a Vállalkoző által esetlegesen figyelembe nem vett

tételeket is. A Vállalkozói Díj tartalmaztovábbá minden olyan anyagot és szolgáltatást

is, amely hozzátartozik a munkrík kifogástalan és teljes körű kivitelezéséhez' a
Létesítmény rendeltetésszerű haszná|atáúloz. A Vállalkozói Díj nem 1artalmaz

tartalékkeretet.

Megrendelő a YáIIaIkozői Díjat az 1.1 pont szerinti pályánati projekt keretében

elszámolható költségként kívánj a elszrímolni.

5.2

5.3



6.

6.1

A vÁLLALKoZÓI DÍJ EL SzÁnnor-Ása

A Vállalkozó a teljesítés során 1 (egy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla
benyúj tásara j o gosult.

A szerződés szerinti munkák kivitelezésének ütemtervét, a számlék benyújtásához

kapcsolódó készültségi fokokat, a melléjtik rendelt szakaszte|jesítéseket a jelen

Szerződés 2. sz.MeIlékletét képező Kivitelezési és SzrímlénásiIJtemterv részletezt. A
Teljesítés lgazolást Jegyzőkonyv kiáL|itására a Felek által elvógzett átadás-átvételi

eljárás alapján kerül sor, amelyre a 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszerúen

alkalmazni. A Teljesítés Igazolást Jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A
teljesítésigazo|ás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 130. $ (1)-(2) bekezdés és a

|9Il2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.

A Vállalkoző a I0.5 pont szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyujtása mellett -
összhangban a 4l20I1. (I.28.) Korm. rendelet 57.lA $ előírásaivaI - a szerződéses

elszámolható összege 3}oÁ-ának megfelelő mértékű előlegre tartbat igényt. Az
előlegbekérő dokumentum benyujtásara (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igén1't)

a szerzódéskötéssel egyidejűleg kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterüIet átadáséú'

követő 15 (tizenöt) napon beltil történik. Előleg igénylése esetén azeIőIeg összegét a

Me grende l ő a r észszámlak ö s sze gébe e gyenl ő aftnyb an b eszámít1 a.

6.2 A Kivitelezési és Szám\azásiÜtemterv tartalmazza:
(i) a kivitelezés során elvégzendő munka megjelölését, a munkák ütemezését,

mindezt olyan bontásban, hogy ennek alapján a Megrendelőnek módjában álljon a

munkák ütemezett előrehaladását nyomon követni;

(ii) a teljes Ya]lalkozői díj felbontáséú", amely a benyújtható számlák alapját képezik
és tartalmazzák a számlákhoz rendelt teljesítések műszaki tartalmát;

A jelen Szerződésnek megfelelően kiállított részszálm|a és végszámla összegének

Vállalkozó tészére történő megfizetése a Kbt. 130. $ (1)-(a); (6) bekezdés és az építési

beruházások közbeszerzésének részletes szabályatről szóló 306l2al1. (xII. 23.) Korm.

rendeletl4. $ (1) bekezdése alapjántörténik szá|Iítőiftnanszitozás keretében.

A Megrendelő a szétrnla teljesítéséhez kapcsolódóan az adozás rendjéről szőLő 2003. évl,

XCII. tv.36lA. $-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

A számlénak meg kell felelnie az áItalános forgalmi adóról szőIó 2007. évi CXXWI.
törvény áItaI előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem

felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szőlítja fe| a

hianyok pótlásríra, és ebben az esetben a fizetési hatáidő a hiányok pótlásával veszi
kezdetét.

6.3
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6.4

6.5

A Vállalkozi kötelezettséget vállal arra, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés

teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek a Y állalkozó adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési munkák és a Vállalkozói Díj finanszítozása
aZ Ú: Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Regionális operatív Program
trímo gatásával történik.

6.6 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára

vonatkoáatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozőnak megfizetni. A
Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benffitott szétm|a fizetési
hataridej ének lej ártától á1l fenn.

POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A munka során a felmerült pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban

nem Szereplő külön megrendelendő munkatétel) felmerülését a Vállalkozó köteles a

Megrendelő tészétejelezni és az csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki
tartalom részévé és a Vállalkozó csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a

Megrendelő írásban elrendeli (váItoztatás), és a váItoúatással járó költséglöbblet
megtérítésérőI a Szerződő Felek megállapodnak a közbeszerzésekről szőlo 2011. évi

CVm. tv. rendelkezéseinek betartásával.

A pótmunkiák elszámolása azonos tétel esetében nem lehet magasabb, mint aYállalkozó
elfogadott qán|atéhan szereplő egységárak. Amennyiben összehasonlítással nem

állapítható meg a munka ellenértéke - a munka költségét részletes kalkulációval kell
alátámasztani. A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések' illetve szállítások

a|apján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, igy a

mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni,
illetve bizonylatolni.

A TELJESÍTÉs HELYE És rnnrn

Felek a teljesítés helyeként a 3414 Bükkzsérc, Rákóczi tft 122. (HRSZ.: 19713) alatri
munkaterületet határo zzák meg.

A teljesítés határidejét a felek az alábbíak szerint határozzákmeg:
A Vállalkozó köteles a szerződés targyát képező valamennyi munkát legkésőbb a
szerződés megkötésétőI szétmított 160 naptári napon belül - figyelemmel a2013. évi V.
torvény (,,Ptk.'') 6:247. $ (2) bekezdésére - befejezni. A Vállalkoző a teljesítés soriín

köteles továbbá a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Számlázási Ütemterv szerinti

Észhataridóket i s betartani.

7.

7.1

7.2

8.
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9.

9.2

9.3

Felek rögzíttk, hogy a pénzügyi részteljesítések, valamint az elvégzendő munka 2' sz.
melléklet szerinti Kivitelezési és SzámlázásiÜtemterv szerinti részfeladatokra történő

bontása és annak megfelelő részteljesítése nem teszik a szerződés targyát jogi

értelemben véve oszth atővá.

vrŰszarr ÁraoÁs-ÁrvÉrBL

9.1 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásróI az átadás'

átvételi eljrírás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 7 (hét) nappal készre-
jelentésével írásban értesíti a múszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi

eljarás megkezdésének napját is.

Ha a műszaki ellenőr megállapítja, hogy a munkák befejeződnek, illetve, hogy a
szolgáItatás megfelel a törvényes és a szerződéses kellékeknek, erről azza| értesíti a

Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatásának a

YáIlalkoző áItaL jelzett időpontban nincs akadálya.

A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkoző által megjelölt időpontra

köteles kitúzni, és az eljárást megkezdeni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre

jelentését követő 15 (tizenöt) napon belül nem kezdi meg az átadás-áfuételi eljarást,

vagy megkezdi, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül nem fejezi be, a Megrendelő a

Vállalkozó kérésére a telj e sítési gazolást köteles kiadni.
A Megrendelő a szolgáltatást a műszaki étadás-átvételi eljárás során vizsgáIja meg. A
jogszabályban megielölt szervek meghívása a Megrendelő kötelezettsége' míg a
kötelező előzetes hatósági hozzájérúások beszerzése, és a Megrendelő részére való

áftadása a Vállalkozó kötelezettsége.

A múszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a
beiárást. Az eLjárás sorián aY álIalkozőtak igazolnia kell, hogy
(i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatarozott

követelményeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően elkészült;
(ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelózó alkalmassági és minőségi vizsgálatok

bizonyíftányai, és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazol1ék, hogy a
hasznáIatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok

nem látnak okot az engedély meglagadására;

(iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, basznáIatárőI

a Megrendelőt, vagy az áIta|amegielcilt szemólyeket megfelelően kioktatta,'

A Szerződő Feleknek a műszaki éttadás-átvétel megállapításait jegyzőkönywben kell
rögzítenie. A jegyzőkönyvnek 3 (három) példányban kell készülnie és tartalmaznia kell
legalább:
(i) műszaki átadás-átvétel megkezdésének és befejezésének időpontját;

(ii) aYá|Lalkozó teljesítésének hirány- és hibamentességét vagy a Megrendelő szerint

még fennálló hibak, hiányok felsorolását és értékét;

9.4
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9.6

(iii) aYáIlalkoző nyilatkozatát anő|,hogy az a Megrendelő megállapításait elfogadja-

e, ha nem, ennek indokait;
(iv) a Megrendelő nyilatkozatrt a teljesítés átvételéről vagy annak megtagadásáról;

(v) a megállapított hibrák, hianyok kijavításanak, pótlásának határidejét;

(vi) az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak ill. kötelezettek

egyéb nyilatkozatait;
(vii) egyéb, jogszabáIy á|taI előírt nyíIatkozatot és adatot;

(viii) a résztvevők aláíráséú..

A Vállalkoző a muszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláirásával egyidejűleg köteles

éÍadni Megrendelőnek 3 (három) példany Átadási Dokumentáciőt. Az Átadási
Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen

megvalósult áIlapotának műszaki terveit, valamint az alríbbi iratanyagokat,

dokumentumokat magyar nyelven:
(i) azÉpíttetőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
(ii) amegvalósítási dokumentáciőt,
(iii) a jótallási dokumentumokat,
(iv) a fobb mozgathatő építményszerkezetek kezelési útmutatóját,hasznáIatl' utasítást,

(v) üzemeltetésí,hasznáIati és karbantartásiutasítást,
(vi) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett múködési próbak jegyzőkönyveit,

(vii) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási
jegyét,

(viii) egyéb, jo gszabályban meghat átozott dokumentumokat

A műszakt átadás-átvételi jegyzőkönywet el kell látni teljesítésigazolási zaradékkal,

melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szetződésnek megfelelően
elkészült, a teljesítése alapjrán a Vállalkozó jogosult a Vállalkozői díj (vagy annak

részszámIéld<al ki nem egyenlített része) követelésére, valamint a végszária
benffitásrára. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pőtlásara született

egyezségte is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi

eljárás \ezártnak és sikeresnek' míg e nélkül az eljarás meghiúsultnak tekintendő.
Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási zánadék

kiállítáSát' a meghiúsult áúadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.

Hatríridőben teljesít aYáIIaIkoző,ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben
foglalt teljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáItatást

nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák'
hiányok miatt, melyek más hibrákkal, hiányokkal összefiiggésben, illetve kijavításukkal,
pótlásukkaljríró munkrík folyamán nem akadályozzék a rendeltetésszerii használatot. Az
átadás-átvétel idején fennálló hibák' hiányok kijavításának hatarideje 30 (harminc)

napnál hosszabb nem lehet. A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel

befejezésétől á1l be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, íIlefue az
azoL<kal kapcsolato s felelő s sé gét.

9.7
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9.10 A Felek rigzitlk, hogy a jelen 9. pont szerinti rendelkezéseket kell értelemszeriíen

alkalmazni a 2. sz. melléklet szerinti Kivitelezési és Számlánási Ütemterv szerinti
résztelj esítések átadás_átvétele során is.

10. TELJESÍTnsr rrzrosÍrÓ MBLLEKKÖTEI,EzETTSÉGEK

10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból' amelyért felelős' illetve amely neki felróhatő, a

8.2. pontban meghatározott végteljesítési határidőhőz képest késedelmesen teljesít, a
késedelem minden napjÍra a jelen pont szerinti késedelmi kötbér megfizetésére köteles,

azza\', hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kertil
fe1számításra.

A kötbér mértékét a Felek naponta nettő szerződés szerinti' tartalékkeret és áfa nélküli
ellenszolgáltaüís összegének 0,5 oÁ-ánakmegfelelő összegben' azaznapotta 142.008 Ft,

azaz Széanegyvenkétezer-nyolc Forintban (Á Vállalkozó ajónlatának megfelelően)

határozzékmeg.
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó karát is megtéríteni.

10.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a

Szerződés meghiúsul, a Vállalkozó a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér

megfizetésére köteles.
A kötbér mértékét a Felek nettó szerződés szerinti' tartalékkeret és áfa nélküli
ellenszolgáltatás összegének 20 oÁ-ának megfelelő összegben, azaz 5.680.340 Ft, azaz

Ötmilllo-tratszánnyolcvanezer-lláromszÍnnegyven Forintban (A Vállalkozó ajánlatának
m e gfe l e l ő e n) határ ozzák meg.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó karát is megtéríteni.

10.3 Vállalkozó köteles a Megrendelő tészére jótállást nyújtani. A Felek a jőtállás kezdő
időpontjaként a végteljesítés sikeres mtíszaki átadás-átvételének napját követ<l napot

tekintik, a jótállás mértékét 36 hónapban' azaz harminchat hónapban határozzákmeg.

10.4 Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést

kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkara is kiterjeszteni. A
felelősségbiztosítás értékének elkell érnie legalább az28.000.000.- Ft/év és 2.000.000'-

Ftlkríresemény összegű értéket. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés
másolatát a Megrendelő részére átadrLi' mely jelen szerződós 4. szálmu mellékletét
képezi.

10.5 A vállalkozói előleg igénybevétele esetén aYáIlalkozó köteles az elóleg biztosítékaként
a 412011 (I.28.) Korm rendelet 57lA.$ (3) bekezdése alapjan a szetződés elszámolható

összegének - nettó egyösszegű ajánlati át - I}oÁ-a és az igényelt száLlítőí elő1eg

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós

források felhasználásávai kapcsolatos iranyító hatósági feladatok eIlátására kijelölt tag|a

javéra szőIó, a Kbt. 126. $ (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani.



A biztosítékot az előleg igénylésével egyidejrileg rendelkezésre kell bocsátani és a
teljesítési hatáidő utolsó rcpját követő 30. napig érvényesnek kell lenni' A Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerinti befejezési hatélridó valamilyen
oknál fogva a Kbt. 132. $_ban foglaltak alapjan módosul, úgy a biztosíték lejarati
időtartamát az ilj határidőnek megfelelően kötelesek módosítani, a szerződés módosítás

aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül. A Vállalkozó tudomásul veszi' hogy a

biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a 4l20l1. Korm. rendelet 51.lA $ (4) bekezdésben

foglaltakkal - a Kbt. 126. $ (6) bekezdés a) pontja szerint aYáIIaIkoző vá|asztása szetint

teljesíthető az előirt pénzosszegnek befizetésével vagy bankgarancia biáosításával,
vagy biztosítási szerződés alapjan kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmaző _

kcitelezvénnyel, vagy a Vállalkoző cégsegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének
vagy természetes személy többségi tulajdonosiínak kezességvállalása vagy
garanciaszewezet által vállalt kezesség is elfogadhato a széllitói előleg biztosítékaként.

11. .lÓrÁl,rÁS, KELLÉKSZAvAToSsÁG

11.1 A Vállalkoző szavatossággal tartozik azért,hogy az áItalavégzett kivitelezési munka a

teljesítéskor megfelel a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban

meghatétrozott tulaj donságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatol1a

(i) az épttési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését;
(iD a vonatkozó szabványoknak és előírásoknakbetartását;
(iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki

tartalomban meghatározott követelm ényt, parumétert és műszaki adatot.

II.2 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért,

szerkezetekért, berendezésekért a végteljesítés sikeres műszaki áúadás-átvételének

napját ktjvető naptól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabáIyokban foglalt kötelező

alkalmassági idő lejarÍáig á1l fenn.

11.3 A Vállalkoző szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a

nem rendeltetésszerii hasznéiat következményei, illetve amelyekről bebizonyosodik,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezeL1. A Megrendelő köteles a szabványokban,

műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rogzített előírásokat betartani.

II.4 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségein túl a 10.3

pont szerintjótállást is vállal.

11.5 A jótállási időn belül vagy szavatossági időn belül a Megrendelő á|tal jelzett hiba

kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentéskézhezvételét követő 5

(öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt

befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat egyiitt
kezelni, és azokat aZ utó-felülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a

Yállalkoző felé.
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11.6 Amennyiben a Yállalkoző a hiba kijavítístíhoz szükséges intézkedéseket nem kezdi
meg a 11.5 pontban foglalt hataridőben,vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt
időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkoző terhére
kij avítani vagy kij avíttatni.

A kijavítason kíviil a Megrendelőt megilletik a jogszabályban a szavatosság és jótallás

k<jrében meghatározott egyéb szavatossági és jótállási jogok.

11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a
Yállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés
kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát,
valamint - ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége mertil fel - a kijavítás
módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot.

11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a múszaki átaőás-átvételt követőn ogy éven belül
utófelülvizsgálati eljarás tartanak. Az utófelülvizsgáIati eljárást a Megrendelő készíti elő

és meghívjaafra a Vállalkozót.
A meghívőt az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell
megküldeni, mellékelve ahhoz a MegrendeIő által összeállított hibqegyzéket is. A
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A
jegyzőkönyvben fel kell tiintetni résávevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos
nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve
hibakat az utó_felülvizsgálati e1járást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül
köteles kijavítani.
Felek megállapodnak abban' hogy a Vállalkoző által a közbeszerzési efijátásban tett

qánlataban vállalt jótállási idő leteltét követően - ismételt utó_felülvizsgálati eljrírást

tartanak. A meghívót az eIjárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal

kellmegküldeni, mellékelve althoz a Megrendelő által összeállított htbajegyzéket is.

A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkonyvet vesz fel. A
jegyzőkönyvben fel kell tiintetni résztvevőknek a hibál'kal, hiányokkal kapcsolatos
nyllatkozatát. A Vállalkozó az e|telt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve
hibákat az utó-felülvizsgálati eljrírást követő 30 (harminc) napon belül köteles

kijavítani.

12. AsZF,P(ZŐuÉs HATÁLYA ES MEGSZUnnsn

I2.I Felek között a vállalkozási szerződés annak szerződésszení teljesítéséig jön létre, a
szerző dés az aláír ással lép hatá|yb a.

I2.2 A Szerződéstől történő elállás vagy a:onnalihatalyu felmondása a Megrendelő részéről:

A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélktiljogosult és a (vi)-(vii) pont szerinti
esetben köteles a Vállalkozőhoz intézett' egyoldalú és a felmondás okait megjelolő
ny7latkozattaI azonna|ihatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben:



(D a Vállalkozó ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve' hogy a

szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli
felhívásatól számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés

jellegéből következően az elóbbí hatríridőn belüli orvoslás nem lehetséges;

(ii) a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;

(iii) aYállalkozó indokolt ok nélkül elmulasáotta megkezdeni, vagy felfiiggesáette a
jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését;

(iv) a Vállalkozőval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi
me gszűnés ét határ ozza el,

(v) Vállalkozó adőszétmát felfuggesztik,
(vi) ha a YáIIaIkozó szewezetében közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó

tulajdoni részesedést szerez valamely o1yan jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkező gazdasági tiírsaság, amely nem felel meg a Kbt.

56. $ (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
(vii) ha a Vállalkoző kozvetetten vagy közvetlenüI 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés

k) p ontj áb an me $tatér ozott feltéte l eknek.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekövetkeáéről a Vállalkozó
haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé.

l2.3 ASzerzódéStől történő elállás vagy azonÍLalihatáIyű felmondása a Vállalkoző tészétóL:

A Vállalkozó aMegrendelő ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb

jogu csorbítása nélkiil, azonnali hatáIlyal jogosult a Megrendelőhöz itltézett, a
felmondás okait megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen

Szeruodést feltéve, hogy Megrendelő a szeruódésszegést, illetve az azzal okozott

sérelmet a Vállalkoző írásbeli felhívásátó| számitott 15 (tizenöt) napon belül sem

orvosolja Yagy ajogsértés jellegéből következően az elóbbi hataridőn belüli orvoslás

nem lehetséges.

13. KIMENTŐ oK ryIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, de

az a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szetzódés szempontjából vis majornak (a
továbbiakban: Vis Maior) tekintendő, így különösen a kormányintézkedés, sztré4k,

felkelés' terrorista támadás, szokatlan közlekedési nehézségek, szélsőséges időjrárási

viszonyok. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a nem szerződésszeru

teljesítésért, valamint az ebből keletkező kiárokért' amerrnyiben a nem szerzódésszerii
teliesítést Vis Maior okoáa'

Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul - írásban _ értesíteniiik kell
egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a

szetződés teljesítésével kapcsolatos vrárható hatását.
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Amennyiben a Vis Major a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai aá szükségessé
teszik, Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezltek a

szerződés szükséges módosítása érdekében.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott

valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem

használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon
nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti
titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtar1sák. A
titoktartási kötelezettség elmulas^ásaből eredő krírokért Megrendelő és Vállalkozó
krírtérítési felelősséggel tartozik.
A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed kí azol<ra az adatokta és informácíőkra,
amelyek mfu az átadást megelőzően' vagy azt követően az átadő fél akaratríból

k<jzhrdomásúvá váltak, illetve keriiltek nyilviánosságta,valarrtint amelyek más nyilvános
fonásb ó l ho zzáférhetó ek.

A Vállalkoző hozzájarul, hogy az I.Í pont szerinti pályazatból történő ftnanszírozásta
figyelemmel az ahhoz kapcsolódó körben és mértékben a Megrendelő a jelen Szerződés

és az annak teljesítésével kapcsolódó adatokat, információkat a jogszabályban vagy a

támogatási szerződésben előírt szervezetek' hatóságok és egyéb harmadik személyek
részéte átad1a.

15. A SZERZoDÓ FELEK EGYÜTTMŰxÖoÉsn

15.1 Felek a szeruődés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást

kötelesek értesíteni az érdekkörtíkben felmerülő' a szerződésre kiható minden lényeges

körülményről, illetve tényezőrőI. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési

naplóba kötelesek bevezetni.

75.2 Yállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, és a Megrendelő által

munkavégzés során közölt igényeket' elvárásokat és azok módosításait kötelezően
figyelembe venni. A Megrendelő utasításai a YáIlalkoző teljesítését nem tehetik
terhesebbé.

t5.3 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek
együttműködni, hogy ezáItal mindkét féI szátméra lehetővé váljék a Szeruődés által reá

nlházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.

15.4 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres

eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név' vagy
egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne. A Megrendelő
azonban mentesíti a Vállalkozót minden olyan kötelezettség a|ő|, amely esetlegesen

abból ered, hogy a létesítmény tewezóje - a megvalósításhoz szükséges, és a Vállalkozó
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által továbbtervezés sorián elkészítendő tervek után - szerzői jogdíjat' vagy ezen a

jogcímen alapuló bármely igényt kívan érvónyesíteni.

15.5 A Vállalkozó szeméIyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes

szabályokhoz, előírásokhoz' tovabbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni
vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése

esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a
munkaterületről eltávolítani' és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

15.6 Felek értesítési címei a jelen szerzódés aláírásakor az alábbiak amely értesítési címeket
mindkét feljogosult a másik fel megfelelő értesítésével módosítani:
Megrendelő részéró|:

Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Yállalkoző részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Vasas C saba polgármester

34|4,Bükkzsérc, Petőfi Sándorút 4'
+36 (49) 523 }It, +36 (49) 523 0r2
+36 (49) s23 010
pol garmester@bukkzserc.hu

Domokos Gábor
5350 Tiszafiired Belsőfokpart út 16.

+36 (20) s 18 93 10

domoko s gabor@freemail.hu

I5.7 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy kozIés csak írásban, a fenti

illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeménykónt, faxon vagy

elektronikus levelezés útján érvényes.

15.8 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintenóő az első és a második
kézbesítéstől a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés

időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00

köz<jtt kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi

kózbesítések igazolásara a küldő fax illetőle g számítőgép áItaI kiállított igazolás szolgál.

15.9 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyl'Iatkozat megtételére, cselekmény
végrehajtására, arneIyet a jelen Szerződés, Yagy a Megrendelő meghata|rnazása ki nem

zár. Amriszaki ellenőr aSzerződésben külön nevesítetteken felüljogosult külcinösen:

(i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
(iD a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
(iii) a rendszeres' vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezli;
(iv) a teljesítési gazolási zéradékat a Megrendelő képviselőjéve1 egytitt aléúrní.

Megrendelo múszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan,

de legalább 8 (nyolc) naponként ellenórzi. A jelen Szerződés targyrn képező építési

munkálatok műszaki ellenőre:



15.10A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részérőI a munka felelős vezetője. A
Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása
esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó
helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős mriszaki vezető gondoskodik az Épitési Napló
folyamatos vezetéséről, a munkateriileten valő őrzéséről. Felek megállapodnak abban,

hogy ajelenSzerződéstárgyátképező építési munkálatok felelős múszaki vezetői:

Név:
Cím:
Telefon:

E-mail:
Kamarai névj e gyzék szám:

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Lázar István

3400Mezőkövesd Magdolna ít I25.
+36 (49) 313 149, +36 (20) 454 0351
lazar. istvan 1 03 @gmail.com
ME-ÉI-MÉK 05-10062

Szurovy Attila
3300 E'ger Tizeshonvéd út 30.

+36 20 242 6805
attila. szurovy@ gmail.com

Kamarainévjegyzékszám: 10-07030

16. JoGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és aYállaIkozó kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között,
targyalások útjan igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljarásuk 15 napon belül nem
jrárna sikerrel, úgy a vitát bármely fél jogosult az i|Ietókessóggel és hatáskönel
rendelkező rendes bírósági fórum igénybe vételével jogi útra terelni.

t7. AsZERzŐoÉs EGYEB RENDELKEzÉsBI

I7.I. A Megrendelő a Kbt.27. $ (2) bekezdés alapjánnem
létrehozását.

lehetővé projekttársaság

I7.2 Ajelen Szerződés csak aKbt. 132. $ előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli
okirattal módosítható.

17.2 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik tésze
érvén1telen' eZ nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a
Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek
megtesznek minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a jelen szerződés
érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely egyezik a

Felek akaratáva| ésjelen Szerződés céIjával.

l7.3 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk.' a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozőhatályosmagyar jogszabályokazfu ányadők.

teszi
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|7,.4 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példanyban készült,
melyből a Megrendelőt 4 (négy), aYállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.

17.5 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvahagyőlag, arra
jogosult képviselőik útjan írjak alá.

11.6 Ajelen Szerződés elválaszthatatlan része,tképező mellékletek, melyek adott esetben

ftzkai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szeruődéshez:

1. szátmilmelléklet: Műszaki Dokumentació
2. száműmelléklet: Kivitelezést és Számlázasi Ütemterv
3. szárrrumelléklet: Teljesítésigazolásminta
4. száműmelléklet: Felelősségbiztosítiísi szerződés

BÍikkzsérc, 2014. május 5.

Biikkzsérc Közsé g Önkormiányzata

Képviseli: Vasas Csaba polgármester

Ellenjegyzem:

BAD WOLF Kft.
Képviseli : Domokos Gábor üg1rvezető

18



I. szátműmelléklet

MUSZAKI DOKUMENTACIO

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok - melyek adott esetben fizíkaí értelemben nem

kerülnek csatolásra jelen Szetződéshez - együttesen hatérozzÍk meg a Szerződés teljes

műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések éslvagy

ellentmondasok esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok
sorrendje azítányadő.

ASzerzódés elválaszthatatlan 1. sziímú Mellékletében szereplő dokumentumok:
(i) építési és tervdokumentiíció' a kiviteli tervdokumentáció
(iD tervezóíkciltségvetés;
(iii) közbeszerzési Elj rárást megindító felhívas és dokument-ríció ;

(iv) a Y áIIaIkozó közbeszerzési qfuúata
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2. szátmu melléklet

KIVITELEZÉSI És szÁnnl..1^z1isl ÜrnvrrnRv

Szerződésszení teljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a
következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla
Műszaki
tartalom

Készültsó
gi fok
(%)

Készültségi
fok

teljesítésének
határideje

A számla
összege

(nettó Ft)

Az
elszámolt

előleg
összege

(nettó Ft)
Előleg szárrla 2.840.169

I. részszélm|a

építészet,
statika;

épületgépészet;

villanyszerelés
munkák;
összes

kivitelezési
munka 50%-os

műszaki
készültségen.

50% 80 nap t4.200.849 1.420.085

Yégszámla

építészet,
statika;

épületgépészet;
villanyszerelés;

külső terület
építési munkák;

összes
kivitelezési

munka 100%-os

műszaki
készültségen.

Kivitelezés
befejezésre

kerül.

I00oÁ 160 nap 14.20a.849 r.420.084

20


