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- a továbbiakban: Vállalkozó-

között. az alábbi fel1éte1ek szerint:

PREAMBULUM
A Meglendelő Ajánlatkérőkéüt, a közbeszerzésekől szóló 2015. évi CXLI ' TöNény (a

továbbiakbaü Kbt.) 115. $ (1) bekezdés szerinti köZbeszerzési eljfuást bonyolított nyílt rremzeti

eljarásrendben',szem élyÍelronó kivíÍelezése'' tárgyában'
A szerződéses munkák részletes múszaki tartalmá1 a tárgyban lei'o]ytatott közbeszerzési eljarás

ajánlattételi Í'e]hívásának és kőzbeszerzósi dokünentumának taíal1na (adott esetben| a helyszíni
beiárás során tapasztaltak)' az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő
infomációk' és a vá]]alkozó á]taL ezek alapján benyítjtott aián]ata határozzák meg'

l. A szerződés tárgjr'a:

Megrendelő megrendeli' Vállalkozó elvállalja a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
SzakkóIház (2026 Visegrád, Gizella telep) Főépü]etében 1 darab liftakna kiópítését és abban 1

db 1275 kg / 17 személy teherbílású személyfelvonó kivitelezését ós üZembe helyezését, a

kivitelezés tárgyában ]eÍbl}1atott köZbeszerzési eljárás solán átadott teNben és kö]tségvetésben'



valamint a Vrá]lalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szeződő 1él által a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában benyújtott ajánlat árazott kö1tségvetésében foglalt taíalonrmal.

l. vállalkozói díj

2.1' Meglendelő a szerződés szerinti kivitelezés ellenéfiékét a vállalkozónak a nunkák
elvégzését és a leigazolt teIjesítést követóen fizeti meg' A jelen szerződés alapján elvégzésre
kerü]ő mun]<álatokla vonatkoztatott összes vállalkozói díj :

Nettó vállalkozói díj
21?/O AFA
Osszesen 48.,10,1.330 .- Ft

Azaz Negyvennyolcmillió-nég_]_száznégyezer-háromszázharminc forint'

2.2. F'elek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül. A 2.1. pont sze nti
vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési költség. Tartalmazza aZ
engedélyezési és kivite]i tervben, az ajánlattevőként szerződő 1él (vállalkozó) ajánlatában
benyújtott fuazott költségvetésben foglalt, a közbeszerzési eljfuás közbeszerzési
dokunontumában foglalt nlunká]atok tcljcs körű megva]ósításához' a teljes múszaki
taflalom megvalósításához e]végzendő kivite]ezési munkiik minden költségét és díját.
be]eéftve a szüksógcs va]amennyi járu]ékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos
költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót és díjat.

2.3' Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentuoot és az engedélyezési és kiviteli
tenet, műszaki leírást' az építési engedél)t áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat
ismeri' megismerte azok tartalmál. és aZ abban, valamint a köZbeszerzési eljárás során
átadott árazat1an költségvetésben foglalt mukálatok teljes köríL megvalósításiára
vonatkozóan tette meg ajánlatát, valamjnt hogy a többletmunka kockázatát nagára vállalja.
A rendelkezésére bocsátott engedé]yezési és kiviteli ter\''és az árazatlan költségvetés alapján
az építési belúázást szerződésszerűen, múszaki és minőségi szempontból is kiÍbgástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak' műszaki szabályoknak megfelelően készíti el'
Vállalkozó kijelenti, hogy ajanlati árát az eiőzőek tudatában alakította ki' teljes köúen és
hián1talanul vállaLkozik a szerződés tárgyának a megva1ósítására, a szeíződés teljesítése
során felmerülő többletmunkákat külörl térítós ólkül elvégzi' annak ellenéfiékét nem
érvényesíti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra.

2.4. Felek kijelentik, hogy a többletmunka éfiéke netn elszánolható'

2.5. Szerződő lé]ek értelmezésében pótmunkrának minősül azon műszakilag szükséges munka,
amely a szerződés alapját képező dokumentáció (te|r' és fuazatlan költségvetés) tafta]mában
nem szelepelt' de alkalmazása nélkül a létesitmény relrde]tetósszerúen nem használható' és
amelyet a válla]kozó köteles elvégezni, illető]eg ámely nélkül a szerzódés eredn'rénye nem
.jöhetne létre. Többletnunldnak minősül a lervben szeleplő. de a költségvetésból hiányzó
munka' vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megielenített nunka, amelyet a
vállalkozó köteles elvégezni, illetőleg amely nélkül a szerzódés credménye nem jöhetne
létre.

2.6. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti' hogy a szerződéses kivitelezés el1enértékének
pénzügyi fedezetével rendolkezik''l'afialékkeret nem á11 rende1kezésre.

38.113.646 .- Ft
10.290.68,1 .- Ft
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'7. Ameruyiben Megrendelő részéről pótmunka elrendelése szükséges' úgy Megrendelő ene
vonatkozóan a Kbt' előírásainak megfelelőeniár eI'

Fizctési feltételek

.1' A részszámla benyújtása a részteliesítésscl összhangban az alábbiak sze nt történjk I

Vállalkozó a kivite1ezés teliesítése során 1 db lészszám1át és 1 db vógszámlát nyújthat be.

l. Rés7számla

Nettó
2'7% ÁF A

19.056.823 .- Ft
5' ] 15' 312 '- FÍ

1. RésZ számla összege

Nettó
21% ÁF A

21.202.165 . Fr

A rész-számla a kivilelezési munka 50%-o5 készültségének teljesítésigazolását követóen
nyújtható be, meiynek összege a nettó vállalkozói díj 50%-a'

végszámla _ Készültség: l00% / végteljesítés' komplett kivite1ezés

19.056.823.-Fr
5 /15 312 .-FÍ

Végszámla összege

A végszámla a kivitelezési munkák a hiba ós hiánymentes múszaki átadás átvételj
eljárásának jezárását, a megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadását követőcn
nyÍrjtható be, melynek összege a nettó vá]]alkozói díj 50%-a.
A]nennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe, az előleg összege a vógszámlából kerül
jóváírásra a vállalkozói díjból.

Megrendclő a r'állalkozói díjat a Kbt. ]35. {' előírásainak betafiása rncllett' a Kbt. l35' s'
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben' a Ptk. 6:130. $ (1) (2) bckezdéseiben lbglaÍ e]őírások
szerint és az adózás lendjéről szóló 2003. évi xvll. törvény (a továbbiakban: A1t') 36/A $.
rendelkezéseinek alkalmáZásával. a Vállalkozó által a sziímla kiállítására vonatkozó
jogszabályoknak megl'elelően' szabályosan kiállítoll, és a je1en szcrzódésben Íbglalt
rendelkezésekrrek megfelelő lncllékletekke] ellátott és benÉjtott rész'és végsziimla alapján.
á|LLtalássa1 fizeti meg a vállalkozó jelen s7crzódés első lapján megadott banks7ámláiára'
Anennyiben Vállalkozó a Kbt. 135' s (7) bekezdésében fog]alt előleg kiÍjzetését kéri, aZ

előleget Megrendelő elrllegszámla e1lenében a322/2015' (x' 30') KoIm. rende1et 30. { (l)
bekezdésében fogLaltak sze nl, legkésőbb az építési munl(a|efület átadását követő 15 napon
belii1. átutalással fizeti meg' a Vállalkozó jelen szerződés elsó lapján megadott
bankszámlájára' A kilizetett előleg összege a végszámlából kerül lcvonásra-
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy előleg kifizetését kéri.
A fizetés abban az időpontban számíl te].jesítettnek. amikor vállaikozó számláján a kifizetett
összeg a válla1kozó bankja á]laljóváíIásla került'
A rész- és végsziám]a mellékletei az AÍÍ' 36l^. $.-ában előífi iraton-. valaminl adott esetben

a Kbt' 135. | (3) bckezclés előírásai alapján benyújtani sziikséges iratokon túl: a
te]jesítésigazolás. A végszímla melléklete továbbá: az átadás átvételi jcgyzőkönyv.

21 202 ](j5 .- |.Í

32.

3.4.
3.5.

t.6.

3'7' A számla Megrendelő álta1 töfiénő kézhezvételének napját dokumentálni kell'
3'8' Amennyiben vál1alkozó a számláiát LV előífi meilékletok nélkül vagy hiányosan. illetve

hibásan kitö]tve n}ujtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi. s a fizetési
hataridót a kiegészített ós/vagy javított szám1a kózhezvéte]étől számítja.



Fizetési késedelem esetén Megrendelő a jogszabályban meghatározott mértékú késede]mi
kemat fi zetésére köteles.

3.10' Válla]kozó a Kbt. 136' s (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezettséget vá]lal alaa, hogy nem

Íjzet, iiletve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan kö]tségeket'

melyck a Kbt. ó2. $ (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szeri ti feltéleleknek nem

megfelelő társaság tekintelében merülnek lel' és rnelyek Eladó adóköteles jövedelmének

csökkentéséIe alkalmasak.

,l. Határidők és a határidőket bcfolyásoló tényezők

4'1' Teljesítósi véghatáridő:120 nap (a szerződés megkótésétől számí^'Ll)

4.2' Amennyiben Vállalkozó ajánlatában a köZbeszerzési dokumentunban és mellékleteiben
meghatározott t'elvonóval egyenéItékú, az engedélyben megadott gyártmánytól és/vagy

típustól eltéIő felvonó keriilt megajánlásra' úgy az ahlroz szükséges engedélyek

beszerzésében való közremúködés (engedélyezéshez szükséges tervek' adatlapok
elkészítése, engedélyezési eljárás koordiná1ása) a Vá11alkozó feladala. Az engedélyezés
időtaítamáva] (engedélyezésre történő benyújtás nap.ja engedély kézhezvételének napja

között eltelt naptári napok száma') a teljesítési határidő meghosszabbodik'
Plóbaüzem minimális idótatama: 2 nap (a teljesítés időtafiamába 1_oglaltan)

Válla]kozó a szelződés szerinti kivitelezést a je1en szerződésben foglaltak szerinti
véghaláridőIe köteles elvégezni' Előte]jesítés lebetséges.
Vallalkozó a munkálatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését

követően a kivitelezés folyamatosan történjen és a lehetó 1egrövidebb idő alatt, de legkésőbb

a meghatározott végső teljesítési határidőIe befejeződjön'
A kivitelezési munkák végzése a Megrendelő létesítményeinek folyamatos üzemelése,
közben töÍénik. Vlíllalkozó köteles ezt figyelembe velrni, és a munkavegzés solán
tevékenységét a Megrendelő tevékenységének lehető iegkisebb ménékú Zavarásával oly
módon kőteles megszelve,4ni' hogy az előífi teljesítés pontosan betatásra kelüljön'
Nem a Ptk. 6:123' $-ban meghatározott teljosités visszautasítása esetén a Megrendelő
jogosult a Vállalkozó költségére a munkát (nunkarészt) vállalkozóva] ismét elvégeáetni.
EZ nem érinti a leljesítési végha1fuidőt' A Vál]alkozó ezt köteles a hataridő betartásáva1

elvégezni. Az ebből eledó esetleges határidő elto]ódás a Vállalkozó kötbér és kár1élelőssége.

A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást tninden olyan körülményről
vagy l'eltételről, amelyek késedelmet okoáatnak a muntlílatok elvégzésében'

5' Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5'1- Válalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti építési

kivitelezési tevékenység vonatkozásában a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás

ajánlattételi felhívásában előífi legalább 30 millió lorint/év és legalább 20 millió
forint/káresemény összegú felelősségbiztositással rendelkezik és azt a szerződés

teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntarÚa' válla]ko7ó a szerződés

aláírásáv. kötelezettséget vállal arra' hogy bármilyen más a Vál]alkozó és harmadik
személy között fennálló jogviszonyból eredő kötelezellség nem belolyásolja a kártéIítés

terjedelmét.
5.2' A jelen szerzódésben foglalt munlálatokat válla]kozó teljes körűen' szavatosság és jótállás

nyú.jtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabviínyok és míjs7aki e]őíIások

fi gyelembevételével és betafiásával'
5.3. Vá]]alkozó kötelezettséget vállal ana' hogy a je]en szeződés keretében beépítésle kefü1ő

temékek megle1einek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokbam és a múszaki
e1őírásokban lb g1altaknak'

4.',7.

4.8.



5.4. A vállalkozási munkák kivite]ezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területót
tisztán tartani, a muúríkból adódó minden L]esleges anyagot és hulladókot kijelölt,
elkülöÍített helyen táro]ni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a hatályos
környezetvédelmi előíl'ások betartása. A vállalkozási nunká]atok teljesítéséve] egy időben a
vállalkozónak kötelessége megtisztítani az építkezósj területet, e] kell szállítania az ott lévő'
a tevékenységből szírmazó illetye az' azza] összelüggésben keletkezett felesleges
anyagokat. hulladékot' mjndenféle ideigleíes építnén)'t. Az cgész helyszínt liszliín és

Iendeltetésszelű használatra alkalmas állapotban kell átadnia'
5.5. A munkavégzés engedélyezett idejét alapvető szabá1yként Megrendelő behatárolja, az

alábbiak szerintI Lehetséges rnur'rkakezdés napon1a 7'00 óra' befejezós: 20'00 óra' Hétvégén
és muntaszüneti napokon nunl(avégzés lehetséges a hatályos jogszabályok betaltása
mellett.

5'ó' vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munJ<avégzéshez szükséges gépcket és

szerszámokat' Ezek költsége külön nem számolható lel'
5'7' vállalkozó kötelezcttsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök. biztonsági eszközök

anyagok biztositása'
5.8' A munkaterület áladása után az átadás átvéte]i eljárás teljes lezárásáig a Vállalkozó részére

átadott munkahelyeken nunka- és balesetvédelem. tiizvédelem megszen'ezése, betá]tása és

betartatása' az óvó rendszabáIyok belartása és betaltatása Vállalkozó kijte]essége'
Vállalkozó feladata a munkate lel oly módon töfiénő e]küIönitése, hogy oda illeléktelen
szerrrólyek ne léphessenek be. AZ illetékte]en személyek belépéséből kö\'etkező balesetekből
és egyéb töfiénésekből (Jopás, károkozás) eledő károk minden esctben Vállalkozót terhelik,
lelinlel ncllül annak Lörülménreire'

5.9. A mun](ate let átvételét követően a munkate let őrzése saját költségórc Vállalkozó
Í'e]adata' A tfuoló helyckon tárolt (épülelben vagy épületen kívül) lerakott anyagérl
vá1la1kozót terhcli a vagyonjogi, valamint az esetleges eg-véb káeseményekből fakadó
fe1e1osség.

5.10' Vállalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb ponal járó rrrunkanúveloteknél
a munl(aterülettel szomszédos építményIészekel ideiglenes j ellegge1 Je kell r'álasztania.

5'1l' Vállalkozó a munkar'égzés sorián keletkezett tömelékct, hulladékot és egyéb bontási
anyagot zárt \'agy ziíha|óvá tehető konténerbe taÍozik össze gyújteni és kötcles
gondoskodni arrnak lblyamatos elszállitásáról'

5'12. Vállalkozó köteles a s7erzódés teljesílését akadályozó va]amonnyj körülményről a
Megrendelőt ha1adéktalanul írásban éfiesíteni és egyben lehetősóge szerint saját haláskörben
eljámi azok elhárítására.

5'13. vállalkozó minden körülmények között ós kizárólagosan 1élelős a teljesítésben
közreműködő személyek teljesítésóórt a Megrendelővel és valamennyi j]letékes hatósággal
szemben.

5'14. vállalkozó kizárólagosan 1élelős a teljesítéshcz általa igénybevett szeméiyek (beleértvc az
alvállalkozókat is) lrigiéniai ós biztonsági, munka- és balcsctvéclelmi valamint
egészségvéde1mi feltételeinek minden eszközzel való bi7tosításáért. va]amint aZ érvényben
lévő jogszabályok által meghatiíozott higiéniai és biztonsági szabá1yok általú való
betaÍásáért.

5.15' Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka
végzéséhez sziikséges anyagok, eszközök' lélszerclések c1l'relyezését. szállí1ásál, tárolását.
Amennyjbcn a megfelelő tárolás az építési területen belül nem oldható meg' Megrendeló
egyeáetés utiín, külön megállapodás alapján (Ieltéve. hogy a7 mindkét fel számiára
elfogadható) biztosítia a megfelelő te ]ete|.

5'16' vállalkozó biáosítja annak lehetőségét' hog"v az eltakarásra kerülő munkarészek takarása'
valamirrt egyéb, Megrendeló által előre neghatározott munkaliisok elvégzése előtt 1

munkanappal éftesíti MeglendelőL hogy annak képviselője illelve múszaki ellenőre jdőben

megjelenhessen, és a munká1atokat ellenőrizhesse. Az értesítésről szó]ó dokumentum aZ



épí1ési napló mellékletét kell' hogy képezze. Anremyiben Vállaikozó ezt elnulasztja,
Meglendelőnek jogában áll aZ adott munkarész illetve a munkarész takalásának
r'isszabontatása Vállalkozór'al' e11enőrzés céljából. Az ebből eredő költségek Vállalkozót
terhelik és errc való hivatkozássa] nem élhet a határidő módosítás ]ehetóségóvel'

5.17' vállalkozó a saját munkateúletén belül' továbbá az anyagszállítás útvonalán, továbbá
valamennyi, a mun}avégzés vagy sa.ját dolgozói tevékenységével összel'üggésben érjntett
terüloteken taltozik baleset-' munka-, ttíz- és egészségvédelmi felelősséggel'

5' 18. vállalkozó köteles a saját do]gozóinak oegtaltott baleset-' munka-, túz- és egészségvédelmi
oktatásról készü]tjegyzőkön}"vek egy másolati példányát átadni Megrendelőnek'

5'19' vállalkozó köteles Megrelldelő, illetve a megbízásából eljfuó munkavédelmi és tűzvédelrni
megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehajtani' Amennyiben ezt nem hajtja
végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavéde1rr-ri hiányosságokal vállalkozó költségére
megszüntetni'

5.20- A Nemzeti Munkaügyi Hivatal eset1egesen jogutód szerve eseti vizsgáatiának
határozatait Vállalkozó köleles saját hatáskörében véglehajtani' A Hivatal vizsgálatfuól a
Vállalkozó a tudomásszezést követően köteles haladéktalanul értesíteni Meglendelőt'
Rendkívüli esetben Vállalkozó kötelessége te]efonon azoDnal .jelezni a vizsgálat tényét
Megrende1ő képviselőjének'

5'21' Vállalkozó te]jes körri kártédtési felelősséggel tafiozik Me$eÍdelővel szemben az általa
igéÍybe vett dolgozók áita1 a mün}avégzés során a munkavégzéskol vagy azzal
összeftiggésbe hozhatóan, Megrendelőnek okozott károkért, beleétve a netn vagyoni kárt is'

5.22' Vállalkozó saját költségére köteles a szabványossági felülvizsgálati eljárás és a törvényes
előírásoknak megfelelő vizsgá]atok (ellenőrzések' mérések, vi]lamos biáonsági stb')
leÍblytatására' A jelen pontban rögzí1ett kötelezettsóg kjteded a beépitett berendezésekkel
kapcsolatos szükséges ellenőrző mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vizsgálatok
eredményeit ílásban, a saját költségére beszezett szalihalósági
állásfoglalásokaíengedélyeket eredeti példányban adja át Megrendelőnek.

5'23' A kivitelezés egésze alatt a váilalkozónak a hatiá]yos jogszabályok előírásai szerinti
clcllro1lkus epltesi naplól kell Veleln:'

5.24' Vállalkozó, a munkák megkezdése e]ótt. a munkateriiietet építési naplóbejegyzés úÚán
Meglende]ő képviselő.jétői átveszi kivite]ezési munkákla alkalmas munkaterületkú]t.
Vál1alkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek,
beépített anyagoknak és a kiépített kömyezetnek a jelen szerződés tárgyával nem érinteft
részejt, elemeit megóvja és Mokban semmiféle kfut ne okozzon.

5.25. A mun]<álatokhoz szükséges és a ha1ályos jogszabályok szerint a válla]kozó tevékenységi
körébe taúozó engedélyek megszerzése Vállalkozó l'eladata és költsége' |.-elek lögzítik, hogy
a szükséges engedélyek megszerzésében együttmúködnek' egymást segítik. Vállalkozó
feladata a muntiílatok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabá]yok sze nt a
tevékenysógi körébe rendeit jelentési kötelezettségek teljesítése aZ éIintett hatóságok.
szervezetek és személyek irányába.

5.26' Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített
technológiákat alkalmazhat. és an},agokat építhet be.

5'27. Vállalkozó anyag, áru és szerszám ki- és beszál]ításakor köteles a szállítólevél egy másolati
péidányát Megrendelő porta szolgálatán leadni. Enrrek eimulasáása esctén Meglende1ő
megtagadhatja aZ áru és/vagy szerszám be_ i]]etve kiszállítását. Vál]alkozó tudomásu] veszi,
hogy Megrendeló por1aszolgá1atának fe]szólí1ása esetén köteles eDgedélyezni a járművek és
csomagok átvizsgálását'

5'28. Szeződő 1élek kijelentik, hogy Vállalkozó jogdíj 1'izetése nélkül jogosult a Megrendelő által
a lendelkezésére bocsátott terveknek a tervezésj feladathoz sziikséges továbbteruezésére'
átdolgozásáIa' valatnint a Vállalkozó által a teljesítés során a Megrendelő részére átadott
terveket az átvételt követően a Megrendelő jogdíj lizetése nélkül jogosult a későbbi



teNezési feladatokhoz szükséges továbbtervezésre' átdo]gozásra hamadik félnek átadni' aki
jogdíj fizctése nélküljogosu1t a Megrcndelőtól kapott terveket továbbtervezni, átdolgozni'

5.29' Vállalkozó kötelezettséget vállal arla. hogy a szeződós teljesítésének teljes időtafiama alatt
tulajdonosi szelkezetét a Meglende]ő számáIa megismerhetőYé teszi. és a Kbt' 143. | (3)

bekezdés a) és b) pontja szeriíti ügyletekó1 a Megrendelőt haladékta]anul értesíti.

r. VegrenJelö jogai és Iötelezettségei

6.l' A munkaterületek átadásáig Megrcrldelő köte]essége gondoskodni a te ]eteken a baleset-.

munka-, tűz- és egészségvédclmi elóírások betafiásáról és betaftatásáról.
6.2. Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetbon a vá]la]kozótól eg"ves személyeknek a

cseréjét vagy a munkaterii]etrő] való visszavonását kérje'
6.3. Megrendelő a Vállalkozó dolgozói részére a teljesítési te1ephe]yen csak rész]egesen a

rendelkezósre álló hely i'üggvényébcn tudja biztosítani a s7crződés tárgyát képező munka
vógzéséhez szükséges an-vagok, eszkcjzijk. 1'e]szerelések elhelyezését' A tcrü]eteket, a

szerződés megkötését követő bejárás során jelöli ki közijsen Mcgrendelő és Vállalkozó
képviselője.

6'4. Meglendelő kötelezettséget vá]lal alaa' hogy a munkavégzés időtartamára biztosítja a
Válalkozó dolgozóinak gyalogosan az építési helyszífue történő akadál}'talan és biztonságos
bejutását"|'ekintettel a belső udvari területre, jiimílvek lészóre csak korlátozott számú
gépkocsi számára biztosítható behajtás.

6.5. Megrendelő biztosítja' hogy a Megrendelő által elóre meghatiározo|l munkarés7ck beépítése
előtt a vállalkozó előzetes (legalább 1 munkanappal e]őtte tö1ténő) átesítése .tlapján a

sztikséges ellenórzés elvégzésérc illetékes képviselője időbcn megjelenjen' Meglendelő a

munkák megleie1ő minőségű elvégzését műszaki ellenór igénybe vétele útján ellellőrzi-
ó'6. Megrendelő a kivitelezés során Vá]lalkozó részére a meglévő rendszerén keresztü], víZ és

áram csat1akozásokat biztosít díjmentesen.
6'7' A Megrendelónek vagy megbízottjáüak jogában á1l megvizsgálni a vál]a]kozó által

beépítcni kí\'ánt vagy a teljesítés során miir beépített anyagokat és berendezési tárgyakat,
hogy azok megfelelnek-c a szerződésben foglalt fe]tételeknek' E vizsgálatok clvégezhetók
szállítás előtt a gyáÍtó telephelyén és/vagy a szállítás utiín az áru rendeltetési he]yén' i]1etve

mindkét a]kalommal is. Amemyiben a megvizsgált termékck bármely szempontból ncm
felelr,ek meg a jogszabályokban és/vagy a közbeszerzési dokumentációban illetóleg a
tervekben meghatározott követe]ményeknek, úgy a Megrendelő azok beópitését megti]thatja,

a beépített vagy leszá]]ított tennékcket \'isszalLtasíthatja' ós a vállalkozó köteles
té tésmclltesen vagy kicserélni a visszautasílott temékekct, \'agy megtenni a szükséges
módosításokat, hogy a termékek megl'eleljenek a neghatározott l'eltéte1eknek.

ó'8. Megrendelőnek jogában álL a \'állalkozási munkálatok 1_olyamán szakszerri rendelkezéseket
és utasításokat adni a Vállalkozó lészére. valamint döntéseket hozni a Vállalkozásj
Szeződósben rögzíle1t munkák vonatkozásában' Az ilycn utasításokat' döntéseket l"elek az
l J'ite.i Naploban rögu rt ik'

6.9' Megrendelő nogbízottja a szerződés teljesitése soriin az Epítési Napló adatai alapján köteles
ellenőrjzni, hogy a teljesítésben a Kbt' 138' | (2)-(3) bekezdésében 1'oglaltaknak nregfe1elő

alvállalkozó vesz részt. és az alválla]kozói teljesítés aránya nem haladja neg a Kbt' 138' s
(1) és (5) bekezdésében meghatiírozott nléúékct'

7. Irányítás, koordináció, kapcsolattartás

7'1. A Vállalkozó által megbízott Fele]ős Múszaki vezető a vállalkozási munkála1ok
vonatkozásában teljes felelősséggel .jár el és nyilatkozik' Kötelessége. hogy a heiyszínet1

teljes körúen együttműködjón a Megrendclő képviselőjével.



7.2' A Íélek az Építési Naplóban rögzített időpoítban' 1egalább heti egy alkalommal kooperációs
értekezletet taÍanak, melyrő] jegyzőkön)'vet vesznek fel. A kooperációs éfiekezletre
mindkét fél meghívhatja saját szerződött pd1nereit: szállítókat' ten'ezőket, szakéftőket.
Amemyiben bármilyen olyan esemény tneíü] fe1, mely a kooperációs megbeszélés
időpontját beÍblyásolja, anó1 az érintetteknek legalább 36 óráva] az értekezlet előtt
informálniuk kell egymást és más időpontban kell megegyezniük'

7.3. A szerződésben foglaltak teljesí1ésével kapcsolatban a Megrendelő és Válla1kozó megjelö]i
a kivitelezéssel kapcsolatos j oghatályos nyilatkozat megtételére j o gosu1t személyeket.

Megrend€lő kapcsolattartásra iogosult megbízottja:
Név: G)urián Zoltán - műszaki Iőelőadó
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefon: +36 30 365 6330 Fax| +3ó 26 80i 701

E-mail : muszakiellatas@visesradikorhaz.hu

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jo gosult megbízotti a:

Névl Szedlacsek Gyula - műszaki igazgató
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefon: +36 26 801 730 Fax: +36 26 801 701

E-mai]l nuszakíEvise gradikorhaz 
' hu

Megrendelő múszaki ellenőre:
Név: Fábián Ervin
Cím: 1048 Budapest. ,ntaÍzla n' 20.
'felefon: +36 30 472 6686 Far: +36 1 707 8937
E-mail: fabian.ervin@apLlprqbq

vállalkozó kapcsolattartásra jogosult megbízottja:
Név: Tóth Csaba
cím: 1012 Büdapest' Attila út 107', 4' em' 3'
Telel'on: +36 I '700 0172 Fax: +36 1 700 0476
E-mail: info@J-trans.hu; ttránsÍ'oeDkÍt@qmail'com
vállalkozó felelős múszaki vezetőjei
Név: Kávái Endre
Cím: l012 Budapest' Attila út l07. 4. etn. 3.

Telefon: +36 I'700 04'12 Fax: +36 1 700 0476
E-mail : kavai.endre@gmail.com

7'4' Ienti személyekjogosultsága a szerződés módosítására, megszi.in|elésére nem teied ki.
7.5' Minden. a szerződés keretében a l'elek altal egymásnak küldött éItesítésnek Írott formában

(ajánlott levélben, telefaxon' vagy az épitési naplóban) ke]l töÍténnie. Az elektronikus úton
történó levelezés nem elfogadott. Ezen éfiesítések hatáya a címzett általi átvételkor, illetve
neki történő kézbesítésekor á1] be'

8. Múszaki átadás-átvéte|' teljesítésigazolás

8.1. Megrendelő a múszaki átadás átvétel és teljesítés igazo]ás vonatkozásában a Kbt' 135. $.
rendelkezési szerint jrár el.

8'2. A vállalkozási munták tekintetében a te]jesítésre vonatkozó jegyzőkön}'vet ke]] felr'enni. A
múszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazo1ás tényét rögzíteni kell az Epítési Naplóban is'

8'3' A te]jesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkölr)'v

aláílásával '



A rnúszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás
teljesítés esetében jogában á11 a műszaki átadás _ átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy
hibiik megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megielölni. A teljesítési határidőn tú]nyúló
póthatáridő megá]]apítása nem jelenti Megrendelő kötbé gén]'ről való lemondását' A
vállalkozó általi tény]eges teljesítés időpontja a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés
időpontia.

8'5' A műszaki átadás - átvéleli jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távo]létében is sor
kerülhet. ha Vállalkozó előzetes éúesítés e]]enére nem je1enik meg az eljáráson' Az így
felvett és a Viíllalkozónak haladéktalanul megkü]dótt jegyzőkönyvben rögzített
megállapításoka Vállalkozónak 3 munJ<anapon be]ül ííásban kell reagálnia. Ennek
elmulasztása esetén úgy kell tekinteni' hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben
foglaltakat.

8.6. A Vállalkozó a míiszaki átadás_átvétel ós ijzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása
érdekében köteles a műszaki átadás _ átvételhez szükséges ilatokat és átadni a Megrendelő
részére'

8.7' A múszaki átadás átvétel során a Megrendelő ála] átadandó iratok, okmányok a
következők:
a) Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt műszaki átadás átvéte]i

jegyzőktinyv
b) Sikeres átadás esetén Megrendeló részéIől aláírt teljesítés igazolás
c) sikeltelen átadás (hibás te]jesítés) esetén a hib.íkat' és azok kijavításrinak hataridejét

tartalmazó jegyzőkönyv
8.8. A szerződés teljesítésének fe]téte]e a múszaki átadás - átvételi eljárás ]ezárása' A szerződés

tárgyával kapcsolatos kárveszély viselés a rnunkák hiany és hibamentes átadás-átvételére
vonatkozó iegyzőkönyv aiáíIását követően száll át a Válla]kozóról Megrendelőre'

9. Kötbér' kártérítés

A Vállalkozó késedelmcs te1jesítése esetén a Ptk' 6:186. $ (1)-(2) bekezdései alapján a
vlíllalkozó.a a következő szankciók alkalmazandók: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás
tel.jesítési kötbér és a késede]emmel okozott káI megtérítése.
9'1. Amemyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerzódésben vál1a1t kötelezettségeinek teljesítését a

szerződésben válla1t hatfuidőkön belül, úgy a Megrendelő késedelni kötbéÍe jogosult' A
késede]mes teljesítés esetén a kötbér méfiéke aZ eredmén}te]enül eltelt teljesítési határidőt
követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelemmel érintett munkatételrc
eső nettó vállalkozói díj 1,0%-a. Vállalkozó a késedelmes teljesítésbő] fakadó, a lizetendő
kötbér méItékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőtrek megtéríteni a késedelmi
kötbéren felül'

9'2. A váilalkozó teljesítési véghatárjdőt 15 naptári nappal meghaladó késede]me esetén
Megrendelő jogosult elállni a szeződéstől, vagy a szerződést felmondani.

9'3. Amerrnyiben Megrendelő a vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződés felmondásanak
esetei) l'elmondja a szerződést, a Vállalkozó meghiúsulási kötbéÍ köteles fizetni. A
meghiúsulási kötbéI mértéke a meghiúsült munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30%-a. A
Megrendeló a kötbéI összegét meghaladó összegű kárát is éNényesítheti a Vállalkozóval
szemben.
Amennyiben a szerződés teljesítése során bánnikor a vállalkozó (vagy alvállalkozója)
szánfua olyan körülmény áli elő, amely akadályozz.a az időben ttjfiéÍő te]jesítést, úgy a
Vállalkozónak haladéktalanul éfiesíteíie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről,
annak várható elhúzódásáról és okairól' valamint ésszerű póthatáridőt ke]] túznie a
teljesítésle'

9.'1' Amennyiben Vállalkozó nem szerződésszeríien' hibásan tel.jesít hibás te]jesítési kötbéIt
köteles fizetni a hiba bejelentésélő] sziámított naptól a kÜavított' szelződésszelű teljesítés



napjáig. A hibás teljesítési kötbér méftéke a hibás teljesítéssel érintett munl(atéte]Ie eső nettó
vállalkozói díj ] 5 7o-a,/késedelemmel é ntett nap, de legi'eljebb a teljes szeződéses ár 30ol-
a' Megrendelő a kötbérmaximrrm elérése esetén jogos t elálini a szeződéstól' vagy a
szerződésl felmondani.

10. A szerződés megszűntetósc, elállás a szerződéstől

10' 1 ' A szerződés egyoldalú negszüntetésére a jogszabályon alapuló elállási jogon túlmenően _
csak sú1yos szerződésszegés esotÓben van lehetóség a jelen szerzódésben meghatiírozottak
sze nt' Az elállásla okot adó tényről előzetesen a másik l'elet irásban fel kell hívni és a
jogollenes magatartás megszüntetéséIe határidőt kell ttizni. A je1en szeződéstól tö1lénó
egyoldalú elá]]ás esetén az a1Ta okot adó fél köteles mcgtéríteni a másik félnek az ebból
eredő teljes kfuát.

10'2' A vállalkozó jogosult a szerződést Íé]mondani, vagy attól elállni' ha
a) Megrendelő a jelen szeződésben vállalt kötelezettsógeit írásbeli felszólításra' a

l'elszólításban megjelölt hat.fujdőre sem tel'esiti,
b) Megrcndelő vállalkozó figyelmeztetés ellenéIe szakszelíLt1en utasítást ad.

c) A fiZetés teljesítése a Megrendelő hibájából, 30 napot meghaladó késedelmet
szenved.

10'3' A Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy attól elállni. ha
a) Válla1kozó a szerződés teljesítése solán nem tartja be a teljesítés vonatkozásában

hatá]yos jogszabályokat (különösen' de nem kizárólagosan: a 32212015. (X' 30')
Ko1m. rendelet az építési beruházások' valamint az építési beruhazásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgátatások közbeszerzésének lészletes
szabályairól, valamint a 191/2009. 0x'15) Kolm. rendelet az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló rende1etekben Io glaltak)

b) Vállalkozó a leljesítési véghatfuidő voDatkozásában 15 napot meghaladó
késede1embe esik.

c) Vá1]alkozóellenfelszámolásieljárástkezdeményeznek'
d) Vállalkozó rnegszegi a titoktafiási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét,
e) Vá11alkozó telesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy a Vállalkozó

tevékenységének oredménye egyéÍe]műen kiíokozáshoZ vezet.
10.4' MegreDdeló a Kbt' 143' | (2) bekezdés előírása alapján köte1es a szerződést felmondani'

vagy a Ptk.-ban foglaltak szeliít attól elállni' ha a szerződós megkötését követően jut
tudomásita, hogy Válla1kozó tekintetében a közboszerzési eljárás során kizíró ok á]lt fenn,
és eZéí ki kellett volna zá:ni akózbeszeÍzési eljfuásból'

10.5. Meglende]o a Kbt. 143. $ (3) bekezdés előírása alap.ján jogosu]t és cgyben köteles a
szerződést írásban le]mondani ha sziikséges olya hatá.idővel. ame1y lehetővé teszi. hogy
a szerződéssel é ntett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - haI

a) Vállalkozóban közvetetten vagy köZvetlenül 257o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szenélyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében 1'enoáll a 62' { (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel'

b) vállalkozó közvetetten vagy közvet]enü] 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedóst
szeroz valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben! anely tekintetébeo fennáll a 62' s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétol'

l0.ó. Meglendelő a szerződést felmondhatja' vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől
elállhat a Kbt' l,13. s (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben'

10'7' Szerződéstől va]ó elállás esetén a feleket elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben
Megrendelő Vállalkozó szeződésszcgésére töÍénő hivatkozással á11 el a szeződéstól, úgy
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Vállalkozó a nyújtot1 szolgáltatás ellenéItékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai
alapján kéIheti.

10.8. A 1é]ek által gyakorolt eláJlási jog nem ór.inti a kií1éritésj igény érvényesítésére vonatkozó
jog g)'akol]ásának lehetőségét'

11. Jótállás

11.1. Vállalkozó az általa e]végzett munkákra az átadás-átvételi jegyzőkönyv iezárásának
dátumától számítva l2 hónap teljes köújótlí]]ást vállal'

] ].2' A Megrende1ő köte]es haladékta]anul éItesíteni a vál]alkozót ílásban a iótállási idó során

' ' 
, x'fiüiii1i'Tfi#;l'lt],i?i,li|.,*,*, oövető ,18 órán be]ül Vállalkozó vagy megbízottja

köteles ajavítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás tennéket kicserélni.
11.4. Amennyiben vállalkozó az éI1esítést követően nem teljesíti kötelezellségeit' úgy a

Megrendelő e1jfuhat a hiba kijavítása éIdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
ll'5- A jótállási idószak a1att bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejiírta utiín js

érvényesíthetők. továbbá a jótá11á5i jdőszak a]atti állásidővel a jótállási idő autonatikusan
meghosszabbodik.

11.6' A termék kicserélése ajótállási idótaltamot meghosszabbítja.
1l'7' Az átadás-átvétel után Vállalkozót a halií]yos jogszabályokban rögzített szavatossági

kötelezettség terhe]i.
11.8. Abban az esctben' ha váilalkozó hibásan, vagy nem a Ptk' 6:123' $'ban meghatározott

módon teljesít és a hiányosságokat a Meglendeló írásos lé]szóIítása ellenére nem javída ki
megfelelő minőségben és időben, Mcgrendelőnek jogában á]] más vállalkozóval a libríkat
kijavíttatni és ennek teijes költségét VálIalkozóra háritani'

11.9. Felek ajótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálatot tartanak, ahol a kivite]ezési munkríkat és a
beópített anyagokat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejfuás jegyzőkönyvét, amelyben
Íbglalt hibákat a Vállalkozó 15 napon beiül köteles saját költségén kijavítani'

12. Vis Maior

l2-1. A Vállalkozó nem szanlcionálható kötbérel vagy a szerződésszegésre a]apítotÍ elállássa],
továbbá nem sújtható kár1érítéssel, amemyiben a késedelmes teljcsítése vis majol
eredménye. A Magyar Kercskedelmi és Iparkamara a r'is maior fogalmából következő
köúlhalfuolt feltételek alapján vis maiol-nak minósülő nyomatékos teljesítési akadályok
felmeúlésekol vis maior igazolást adnak ki az erre hivatkozó 1él jogórvén1'esítésének'
bizonyításának aláliímasztásán' Szelzódő Iolek megállapodoak' hogy csak a Vis-maior
igazolás birtokában mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik alól'

12.2. |igyelemmel a 12.1. pontban foglaltaka' vis maiorra a Vál]a]kozó csak akl<or hir'atkozhat.
ha ajánlott levé]ben, építési naplóban értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről. okáró] és
várható időtaltamáról. Amennyiben a Megrcndelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad' a
Vállalkozónak tovább kell toljesítenie szerződéses köteIezettségeit' amemyiben az
ésszerűen lehetséges' és 1neg kell kercsnie minden ésszení altematív módot a teljesítésrc,
melyet a vis maior esete nem gátol' A szerződésben foglalt határidők a vis major
időtadamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama nreghaladja a 60
napot. a Megrendelőnek jogában 1 a szerződós nem teljesített rószétől elrállni a hátrán)'os
jogkövetkezmények nélkü] oly módon' hogy a Vállalkozóhoz elriíl értosítést küld. Ebbcn az
esetben a Vállalkozót nem terheli kötbór]'izetési köte]ezettsóg'

l2.3. Vis maiona Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, ha fe]adat ellátási tevékenysége
l'ol}'tán a szerződés láeső lészéllek teljesítése olyan akadályokba tltközjk' nelyek gátolják
Vá11alkozó szerződéses telj esítését.
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l3. Egyéb fclÚételek:

13.1' A Kbt' 136. s (2) bekezdése szolint a killlöldi adói]letőségíí nyeftes ajánlattevő köteles a
szerződéshez alaa vonatkozó meghatalmazást csatolni' hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magval adóhatóság közvetlenül beszelezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adalokat az o$zágok közötti j ogsegély igénybevétele nélkü].

13'2. Vállalkozó képviselője/képviselői nyilatkozik/nyilatkoznak. hogy aZ _ államhááartásró1
szóló 201l' évi CXCV' tön'ény 41' $ (6) bekezdése. valamint a nenzeti vagyomól szóló
2011' évi CxCvI. törvény 3 { 1.b) pontja alapján _ az által'általuk képviselt lársaság
átlátl]ató szervezetnek minősül.

l]'3. A ielen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy taíalmi ellentmondás esetén
elsősorban a szerződés tárgyában lelolytatott közbeszcrzési eljfuás ajánlaltéteii felhívásában
lbglaltak, másodsorban a közbeszerzési dokumentumban foglaltak a méftékadóak.

l3.4. A vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül áz eljárás folyamán
tudomáslÍajutott i]'fomációkat kizíó]ag a szerződés te]jesítéséIe használhatja fel.

13.5' A szerződés feltételejrc vonatkozóan a Polgríri Törvénykön}.v (2013. évi v' törvény' Ptk.) és
Magyarorczág hatályos jogszabályai az irányadók' A .jelen szerződés teljesítése során
különösen - de nem kizárólagosan - a következő jogszabályok betartásával kell eljámi:
- 2015' évi CXLI ' töNény a köZbeszezósekÍől és véglehaj1ási lendeletei
- 322/2015' (x. 30') Kolm. rendelet az építési beruházások' vaiaminl az építési

beruhiiásokioz kapcsolódó teNezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabá1yairól

- 191/2009. (IX.15) Kolm' Iendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 2013. évi V' törvény a Polgári TöNénykönyvről

13.6' Jelen szeződés módosításrÍa kizárólag az ajfu attételi iélhívás megküldésének napján
hatályos, a közbeszerzésekől szóló 2015. évi CXL]ll. törvény rendelkezései _ különösen a
Kbt. 141' ö. előírásai - sze nt lehetséges.

Jelen szeződés 4 eredeti példliíyban készült'
Ajelen szerződést a feiek elolvasták, érlelmezték, és mint akaratukkal nrindenben egyezőt írt.ik aIá'

visegrád, 20l7. március l '
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