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^ 
\íesrc.d.lij 

^já|lxll.rókénl' 
. Lö7bcszcrzések'ij] s/{i]{i ]0l] é\i cvl]l' '|'ijrvón]' (.

10\ábbiakha. Kbl) l22]^. s (|) bckc7dcs.].Dán hi el]nén) kij//ilólcL. nó]líiLj [ij7b.szc2asi
cl]n í bon)o]ío1l le b'l..ol.ripi:is nedo.ce ós ncdencclór rószlegN óI'itós7ttj i\ gipósz.tj
lelÚjítás. vil.minl jírulúkos kivitcleló\i nunkák.h ógzóso 1árlyában
r\ \/e/ijdós.s n nk.k lészleles nÜszlki lríaln1lll ' ltiÍg\bxn 1cl'ol!'.lolt kozbcszcrzési cliárís
r!atnlJtól.li l'cLhn'lsiMk cs Dokun]cn1íciói.inak la]!jhnJ (!d.l1 e\elben] x hc]!sznlj bcjíÍís során

1aPs,llltJk). M iríí]atkórd í]tal .7 aiánIalléleli szakaszbln ldoú ki.gós7ilij inl. ná.iók' cs.
válLalkozó ilul r^k llrtján bcn!üjlot.j.íjna{a haúLozzík nrcg.

Me!foidc]ó Dlc_llcDdc]i. vi]lalkozó el\']laIa a s^nl K.7.u os D.nijn la.hábi1ilá.Ús
s/aLl(nh' (2026 visc_!Ílid' cizclh lclcp) llaLncoIcún]ás ].edence é\ nredcnceléI Iés7]eges

éPílés4lj és gépés/€li ]ilÍLlilásínal \!Lin]i a szijkséles j:iulékos ki\ileLe/-lsi ]nunk:ik !

oszlál'\ban 1iirlénii knjtlÚ/ó\ól.l kiVí.Lczcs úryyában lclblyllloll közbcszcrzési cl íris Í'an
ado! lcNL]cD és köhsélrcli\ben. vrlJa]i j víL].1k07ó. nriJÍ llycícs ajánl.nc\ijkénl szelzódij

]iL íhaL a kijzbeszezési eljárás aji.l!l!ú!e]i s/J[xszibrh bcryililo! .li.idál á2Zo11

Li'Llsóg\.l&ébc b!l.h hll.lonrnr.l A létcsit]nén}l a ic]cn ljl]lPolánlL n1eglelelóen l.]l
]!lúJibnl a/ íra7xllan k.l1sógvctasbcn log|a j1 lel:dalok ehégzésé\ e]



2.

tl ' Vegrlndelii a s/erlijdés s7einli kníclc7ós clLcfunékil a vállalkozón.l a DNnkák
elvé!zésél ésa leiga/o]! le ]j csj lé51 kijvc lijcn li20linog. 

^ 
]clcí s2.zódós alapiíjr clvóezésc

lc-'lo r r'(-l- (r." r \^/rll :i./( il t ' ri i

^zÚ 
Tizcnkiltncmillió kil.nc!/j'he(reíöt.zcl'nóg'százhuszonhét forinl

2 2 Fclck kljclcntik. hoey. s7.Izódis nllLnn]ims e]sznnolúsúnlk mirrósü]' 
^ 

2.1 no.l s/erinlj
\íll.lko7ói dij a bcLjc2ósi haliLidóle pLolnoszlizill bekerülési kij]tség. 'l'a''ahn'7a a

!cÍlhcn. ' JijÓldllcvókónl szcrzódó ló] (ví]l.lko7ó) ajánktábm ]ror)iúotl árazoll
ki'llségfdlésben lo!la]L x kÖ7bcs7.j?ósi cljárás L]okunlcnlá.iójábln lbrlall munkálalok
teljcs kiÍü 

'ncgvnlósiltjstihol. 
l lcljcs niiszaki l lJ]ofu m.ev.lósnásához cL\'élzcídd

k]vnc]czési muokák minden kij]lségúl és aijáL beLeéívc a szÚksógcs ulamcnntj .i.ituLókos
.runlá1 és anMk dÜ.il. aZ egyéb láruléko5 köl1sógckcl. x.]cg1!li)silí\s!l kxlrcgnák]s
\alamcníyi adó1 Ósdiiat

]'] Vi]la!ko7r') kijelcnli hog! n kij2bcsz.rzósi dokuDrcntációl és a lcnd álranulnráD]'ozta' az
!bb!n fu_llall adabkal js].eri. ]negjsincíc a ló7bcszcl7isi doluncnlá.ió lószctÓnt
rcndelkczéséE bocsólol1 lcN tarlahnál' a5 al abbJn' vrlJ.]i]Í ! k.j,bes^IZési e1i'ís sÍán
áudon áraz.d.D kölBógyctósbcn i'ogLlLl nnük1lalok rc]jes kölú ]ne8valósjlására
von.lko7('an lcttc mcr aiínlalál. v.l.jninllros! a löbbleünunka kockáZalál nragára váilaLj!.
A rcnJÚlkc/isá! bocsá(oÍ lerv és az íra2a11an kőhsóevclis al.pján .7 ipitósi bcnll]azást
szezódésszeúen. 

'tús/dki 
és 

'ninösó_qi 
s7.mpontból is kib!áíalan állápolban.l vona(ozó

jolsz.bályoknak. müszakj s,abályokn]k nreglalc]óen kés/lj el. válllllozó lijelenli' h.gy
ajánl.ti íál a2 clózóck fud.kib.n alakío1la ki. lelje5 ki']üen é5 hjún)laldnul Víll!lkozjk a
s4'ijdós lálg!ának . Dclválósíásám. . szeüódés lclicsnése soún tihnclülő
lÖblrlcl]nunkikJl kü]ifi lé és ÍéLkiilelvégzi' an.ak cllcninókét ncDr é inycsiti' nrilcl a
vállalkozási dÍ álalá.y'ron ke Íüh fo cghdláo7íÍa.

2''1 l'clck kljelenlik. hogya lijLrblehrunka éÍéLe .em tls/']tolhdló

2'5 s2crzódó ltlcl' óíclnrczésébcn pólnu|kiml Dj.ijsül 'o. o]ijs7]LjlJg slkséges nrunk{
afuely a szcr7ódós alapjál képczó dokumenláció (len és árazalllD köllségYeú' 

'aíalmábanócn s7cÍct.l1' dc xlkálDazisa lrélkiil a lélesnmily rcDdcllctésszcliicn ncnr használh.ló' és
!melycl J v|jllalkÓ/] kiíele! el\égezni. jllelólce amcl! núlki'l] x s7clzódis ctcdnróD!c cnl
jőhelre léu! Többlelmunkána[ nir1iniil ' t^hÜh s7.t.tli'' Jc á ki'l1sóg\cllsbijL hjány7n
nnurla. v.3} a köllségYctésbcn ncm kcllij nréllé[ben mcgiclennell n]Jnk . JnreLvel !
víl1a1ko7ó kölclcs chérczni. illetóle! .nrel} Élkiil a szerzijdés elednrén}'e nenr Jijlrehe

]'6 Nlesrcndcló ! s?r'iidó\ d];ijr:isív'L lijclcnli' hogy a szcrzü]Úscs kn'ilclczés cllcnónékcncl
pónziijrr'i fcdczcléve] rcnde]kezjk Taíllékkeft l nen !l] rendelkeZéÍe

Mclrcndcló részéról pótnrunk. clrcndclésc sziiksélcs. ú_!) Vc_lfndcLő . c
a Kbl c]óiÍásliíak nrcefcLcLócn ]árcL'



] l' Megrcnd.lö . válLaLkozói dijd l KbL ]]0. $ cliii sJj.ak bclaíásJ mc11.ú. a (bt' l]0' .s'

(1) (]) & (5)(6) bÚkczdéscibcn. a Ptk' ó lj0' i (1) (2) lreke,désejhen. ahá1l.lLozó
j!énylrevétele eselén j ]0ó/20]l (xll 2]') Kom. leMelel 1,]. s (l)(.1) bck./dós.jbcn
tb_llall elóíások szerin! é5 !/ A ]]ó/A \ (]) b.lczdósibcn lnllahak alkalDrazásáYal. a

víllalkozó áLtaL. szánrla kiáL]ilísiB lo|alko/i j ogs7ahí lyo knak mcglclelÜcn. sz.bályosln
kiíl1jtoÍ' ús ajclcn szeLzódésben lirg]a]! tndc]kc/sckock cgl'.lcló 1nclléklc(ckkclcLlátott
ós ben'újlot szánna.l.prán' átutiLíssal ]izeli nreg a v!]lalko7ó rcLcn s7.j7ódés clsij lap]án

nrerldoll bÚks7ámlíjáÍ.'
]'2' 

^ 
liZelcs abLrln ' iLii'ponlbán yínil t1icsiidnrck' .nrikor Nlegrende]ij ba.k]a MegÍendclö

szánnáiá1 a kiiizelésE kelijla öss7eggcl mcllcÍhcl j'

] ] 
^ 

s7ám1a mclléklelei az 
^( 

3ó1A' | (]) bckc?núsóbcn .Lóií iralo!' r.lxmifi.don csclbcn
] ]]06/20l l' (xl1. 2]') Konnán'vcnde]et ]4'|' eliiíl'jsjj llaaján bc.]'ilitani sziiksúlcs
nabkon 1úl: a IcljcsiIcsigÚo]ás ,\ vé_lszinna nrellékLclc kn'íbhá: al íhdás álvélcIi

]..l' A s7áDrla ]Vc_!rende]ij íllaLl(Ílénö kó7hczvótcléncl n.pjáldolÜnenláln]kell
:].5' 

^mcnnyibe! 
válLlLkozó a s,árnl:liír ' eLi'ií melLillctck néLkiil va_!y biín]osan. jllelve

hibásan kitó]tlc DtiÚt a be' a szánrlál a Veg]ondclö kicgószitóye vissz.kúldi. s . L]Ze!ési

halándin a Uc!ószíc! és/v.!v l.\ilo1l s/jml! ka7lrc/\ó1cLé1i'l s2í í]a.
j ó' Fi7clósi kúscdeled csclón McltcDdc]ó l jogszabálybln meghaláÍo7oÍ fuiÍókii kóscdclDi

klmal li7e1é!ére kiíclcs.

l. Hltúri.lijkós a haláridőkct b cfolYág'ó tónr cző k

'1l' T.ljcsitósi Yógh'tírjdó: 20t.l' június 30'
4]' válhlkozó a s7cÍ7ijdds szcrinli livilelczéí ! iclcn s/cÍ7i'désben l'.gL'rLbk s7crinti

!é_!halá] idin c ki'lcles ehégeZni

'1]' válLaLkozó. munliálalokal kóle]cs 01y nódo ch'd_!eZ!i. ho!] a munka mcgkc,ldósil
lil\clijcn l kivilelezis lbl) anatosan 1orlúnjcn és x ]eheló lcgrólidcbb idó ilaÍ' de lc_{késijbb

a nrelhxljro2o! vóesó tc|csjtésj haú ine belijezódJiJn

'{.l' 
^ 

liivilele/-ési n úk.il lagzósc a ]VegrcndcLő ]étcsilnran}ejnek lnlydÍxtjs ii2e.lc]óse.
kijzbcn löl1énik. Vil] ]kozó li'lelcs c7r ir]'clcnrbe \enni' és a nrunka\é!^s !Íín
tc]ékcnysé!ét I Megrcndeló t\ókcn)'sJ_!énck lchcló lclkiscbb nrinékü 7alaúsivJ] .]!
n(]don |Ülcles melszcnczni' ho_!) !7 clijjí leljesnés Fontosa bct.náya keíiljön'

'l'i. Ne.r l osztíl'ú lclj.silcs rissz.uusilís! eselén ' McgÍcidcló olosllt a vállallozó
köllségé]c ' nunlál (nunlarész() Ví]lalkozóval ismél c\'ége/el.i l]2 ncff érinli a
1cljcsitési \é!b]lirillií. r\ víllalko7ó c7i kőteles. haláridii beur lásá\ Jl chógchi. Áz cbbijL

credó esellegc5 hllárjdii cllo]ód.is l Vállrlkozó kőlbó cs kárlc]e]ijssó!c
.1'6. ,\ lilcl hahdéklaLanu] kiÍe]csck nljsbln 1íjék.7tatni e!]'nrásl nrinden olyln ki'Íü].1ón)rijl

!ag] fcllólcllól. anellek késedelnrel oko7h,hxl á munkllalok chélzésébcn'
4'7. \'á]lxll.7n 1(.lclcrcl8éecl válLn aÍa' hog' neh lizel i1lcsc s7áDroL cL .

tcl csnésé\el öss7eIiileósbcn ollan liöLlsélekel' nrelyek a Kbl' 56' -s (]) bckczdés
szeliúi lllléle]eknek n.jn m.gli1.ló úlsasí! lckinlclébcn nelülnek l'el. és

Váll.uiozó.dó(ötclcsi(j\ede]néneL csijkk.ítóséÍc alk.hmsak' \allminl' hogy a

lelicsjtósénck lelies idóullanra alaÍ lÚlaid.nosi szcrtczclél a \1cgrcndclo
.1ogismcrhdóvó tcszi' és o Kbl' l25 s (5) beke,dés l) ós b) lont]a szelinli iig'\

MegEndelií haladnktxl.nll éncsili'



5. váll'lkozó joglj és kÜtelczcttsóeci

j l' r\jelen s/crlijdósbcí lbgLlh Drünkilalokd víL]alkozó teljes kfuii.n \/j!á(ossíe ésjólillás
]'ü rísáv.] \éra c] . halál]'os bss,abá]!ok. szotr!ín)ok és .1üs7*i clÜirísok

ti!vclembeVé!elévcl ó\ bclxíásáv.]' l oszli])ú ]nn1ijsó!bcn'
5':. vállxlko2ó kötclc7ellségel válhl aÍx. ho!! a jelln s?.r2ódés kcrctébcn beépíéÍe kcriiLó

te nékél ficgtiLcLlek l molrar ioAs2bá!]okbln' a masyar s7'b!ányolb.n és a nrüs4ki
elóíásoIbJn ln_!lxhaln.k

5']. 
^ 

\áL]a]kolísj n1unkák knilelezése BLaÍ \'álhlkozó.ak kölclességé Ú ótjtkczós ler(lelél
tGzlá| l|nanj. j !. íkílból ldódó nri]rden ac]cícles aD]{gol ós lrullalókol kiiclöLl'
clkiilónilct hclyen lúfulni. ós idijbeu elszál]iuni Vállalko7n kö1elessége ' halá]!.s
lörnrc7.Nódelni elijidÍ]k b.laíísa A ú]lalkozásj.]unkálalok leljesnésévelcsy lJi'bcn í
vállllkozónal kölclcsséae megln7ljtani az épitleZési lcr űlclcl cl kcl1 szílLítaoia aZ 01l ]évij.

i leréke.ysógból szífln.Zó i]lclvc aZ azz.l öss7eliiggésben lclclkcze! l!les]e8c\
anya!okal' bulladólrl. nrindcnféLe ideiglcncs épínénJ_l' A/ .gú\l hc1)sznÍ thztín és

rcndcllcléss7-el ű hls/nálata alk.ln.s tillalolban kel1 íMdnia
5.l 

^ 
n trlk.rélzés cngcllól!.Zell idciót al.pYeú s/rbá])kénl N'le_lEndcLij bchJLjÍolix. az

alábbixk sz.rnÍ: l,chclséges n1unlakc7dés mpoDh 7o0 &x. beli czés ]000 óü. Hél!égé.
és nru nk!\/ii. cli nrpolon munka\c37is ]ehe6óecs

5'j. V.ill.lko,ó Li'lclesóec bi7.1osilanidolgo/ni rns7érc a muDlo!és/óslrÚ7 \Zílksélcs gópekcl és

szcls7ánnrkll E/ck kól$age kűlön ncnr s7í]nolhaló íc]'
5 ó. vi]lálkozó kötclc,cÍsé-lc a tclicsiléshez s/íiksógcs c!]'éb eszkö7ök. bj7tÍsígi cszkijzök

an)agokbi71osilása'

''7 ^.1unkitriiL.l 
áradáso ulin ' íadís ítlélc]i eljíús leljcs ]czájsái! a vállalko1ó .és^íe

nlodoll nrunkxhelyckcD munka és bilcsclvédelcnr. lűzVédclcnr úegs2.lvczésc, belanása és

bct.nalása' '7 tjvó rcndszabílyok belxíása ós bct.nalása \'']lállo7il kiitelessélc
vállalkozó l'cladalx J nunkalclijlel o]} nródoÍ tiÍtnó clkiilőni.ésc' ho!! od! jllcliktcLcn

szenró]]ck ne léphessenck bc' 
^Z 

illeléktclcn s,cfuél!ek bc]ópésébijLkörelle/óbalcsclckbÜl
és cgyób lór(i!ésckLrij] (k,P]s' kíloko7n' eledó kt!Íol' fiindcn cselbcn VíLlalko,ó1 lerlt1il.
lcki clnéllLj] anDakkairú]ményenc

5 3' 
^ 

nrunk!1crülcl jsé{elél köveliien J ]nlnkatcriilel órzése \'iál ki'hsa!óle válhlkozn
lcladaI! A ljÍÓ]ó h.lyckcn 1íNll (épü]clhcn ra!] épülclcn Iníil] lerlkolt an}a!én
vá]l.lko7-ól ler]reli a \ag)oD o!i. va]amnÍ u esellcgcs c!)éb kiresenrénj"clbijl hladÚ

5'9 vi]lJlko/nnak a Drunkl\égzés $'1i l bolláss.Llag} cgyéb PoÍalríró munkanrüvelelel.él
amunkdlcrÜ]c(clszonszédosa|itnén'Íés7.kctidei!]enesjeIlcrgcLlckcl1vál.saanja'

''lo' 
Vílla]ko,l' h nkxvélzés során le]dlc7.t 1óflnclékcl' hu]ladéLol és cg!ób bonlísi
a }a!ol Zár1 vdtsy zá ralólá lchcló [onlénerbc taj1ozik össze g)űilcni Ús lólelcs
_!ondoskodni unak lb]!anal$ c]szá]lilásáról.

i.]l víl]alko7ó köleles a s7c'i'Jés lcljcsilés& akadn]lo/ó ralanrcnn'i löülnrén'rijl x

NlcgÍ.ndc1ól hahdóklalanul i]'\bxn óícsilcniés egJ_bc. l.bclijsú!c szcrinl s.jál ha.áskiÍlren
cljí] nl ]Zok elháÍi1ásá!.

j 12 váll: ko/ó mindc lórülmén]ck kijlöt is kizáblagosan l'e]c]ós a tl csíésbcn
kÓzrcnriikiidii \/t!télyck tcl]cJlésééÍ ! Mc!..Ídclóvcl is v.l.nre|nyi illelékes balósá!_lal

5'Ij vállxltozó kizáó]agosan lalelös a tc!csí1éshez álld]d igÚn!bcvcl1 szcnrél]ck (bel€éív€ J7
ahíl]dlo7ókal is) lrigié.jlj ós bizbnsáB|. munka és bllcscnédelnri Valarni'

egé5z5égvú1.lni lclr&clcinck n]i]rden es7tó7zcl v.ló bizlosilás]]óí' \xlmri!t .z cn'én}bcn
léYó iogs,!bá]J'ok íllal meghll:ircZoll hi-qiÚhi.i és bizlonsági Vdbjly.k íltaluk \a]ó



5 l.1' váu.lko1ónak llLl EondoskodniJ és bi7rosilauia J s7czÚdós tálc}íl kq]e/ij jn nka

vógzésóhcz 57iiksag.s anyd_gok. es^ijzi'l' lilszcr.lések elhel!c7ésdl' szÍillilásí1 1árrllisít

^nrcnnyiben 
a mcgl'.lcló lÍo]ás az énilési tcdileten beliil ncn olLLbaló nrca' Melrendcló

cg'czrcrós ulán. liilö. j.c!állapodís !lalri:in (lil(cvc' hogy a7 mi dkél Él s/á]nárx

ellbgxdhltó) bizbsilja r'nc_[lil.ló lcliilctet'
5.lj' vúllll[oló bi2losit i anlrnk lehelösó!ól. hogy 7 clláLriísE kclijlij nrunklrés7.l lak.tis..

v.l.miol e!)_éb. \lc!rcndelij állJ] .Linc ncghalám7ol1 fiMkatiizisok ellaslóst .]ó11 l
nnLnk.n.pnal óícsili N{cElcndc]ijl' hogy a.nak képViseliijc illc(c n sz.ki elleni're idijbcn
fugj.lcnhcscn. é5 i fo!.kjl.rok.1 elluni'izho$c A7 ú1esilésij] s7óló dokumcnlLm M
épjtési nlpló nrel]úkLclól kclL' hoc} ké]re2e 

^nlcnlyiben 
v:jL]J]lozó yj dnnllö^id.

Njcsrendtlónck ioljbln !l] Ú .doll nrunk ÍÚ\Z illclvc a munrarós7 klaústlnak
\isszabo|lalása vjllalkozóval. cL].nórzós ciLjáb(j]' 

^/ 
cbbijL eledó kajllsógÚL vá1lalkozót

tcnrclik és crfu \!ló hnalko7áss|] nem é]hct l halá dij rnóllositis l.hclósi!ével
5l6 \'tillalko7ó a sají1 nlnk.leúlelén bc]ül. lo!íbbá a7 anyags7ílLjt.is úlron!]án. t\':ibbí

\llancnnyi' a 
'nunLll[g2ós 

vagr sajá1 d.lgo7iji levéken]sú3ó\cL i'sszcliig_!ésbeD érjnlell
!cÍiilol.n.rcliiiclcken1aío7ilb.lcse!'munka.1ijl_ésc!Ós7séglédc].1jI'clc]óssag_lel'

j']7' Vil]d]k07ó kijlcles. sBiil dolgo2óijrak DrclllÍo11bálcscl_. nnuka_.1ii7 ós cgészsógvódclmj

oklalásóLkósZiill]c!!7ókiilrrvele.!ymásol.ÍiDé]dán}:]1:il.JniMc!rcIdeli']rek
j l3. víL]a]ko7ó köle]cs ]Vcllendeló' illcNe nt!bizástib(il elJírn nlunka!édelnri cs lü^údelmi

njclbizoll iojrs7abíLybú ncglL.pozoll uusilásait véllehojlanl Afucnnyibdr cí Dem haj'ja
\égt.úg]]Vcgrende]ijn.kio!!\.nanrunklvédelnihián}o$ágokllvíllrlkozóLijLlsfuéÍc

519 A Ncm^li Mu k.iigIi l]i!!{!l cscli vizs_!álatának hdltiÍoz.t.il vtillalko/n kótclcs saiál

haláskörében !ó_qÍch1ilani A Ilníd \iZsgálalíó] a villllk07ó a fu d onrá ss/!] 7as1 kin'eló. n

ltiÍcles lrll!dókl]lan l óÍcshcni Merre.dcli'l Rendkivú]i csÚlben váL]alkozó kölelesótsc
lel.l'oDon azonnaljel.hil vizs_!álat 1én)_ó1Nle!ÍcDdc]ii képvise]óiónck.

''2o' 
vá]lajltozó relics kinű k]] éÍilósi liLelósségg.l iaÍlozik McgrcndcliiVel s7.m]rcD .z illala
jran]he vet dolgozók illa] a nrunl.\ig7is YÍín a nn rklvégzéskor v.g]'.zzal
ö$zelijggésb. h.zha(ó.n' NlcsÍcnde]ijncl okozoll kirckéí' bclcóave a ncm \4)oni Lá is

i 2l. vállalkozó s!j]]l kijlBégcE lijleles a s7lbv.inyosí_li lcLiilYi^gílxli cliaftG és a linónlcs
elóirásoknlk nregl'.lc]ó \izs_!á]alok (cl]eninzÓsck' nrérése]<' il]an s biz1onsági slb )

leliJlvblására A ]clcn tonlban Élzilell k e].7ctsó_! üeicd a bcéPi'etr bcrcndc7-ésekke]

klPc\olats sziiliséges ollcniÍzó nriÉsck clvég/sórc h vállllko7(i r \izs_!álatok

ered!.é.!'cil iúsbon' a sajíl Lijllsógóre bcsrcl7ctr szakhatósígi
íllásfu ghl j\okrr/cnlcdéLJ_ekel erdd.li példilr)bon adil 11 Mcgrc.dclóDek'

5 ]2' 
^ 

kirnelezés cgószc alall ! válLalkolóíak a lrllil]os jogs7.bílyok clóí.isai s^inli
c]oktonikusi] ilasj n]t]ólkclLlczeuri

j'2]' V!llJ]ko7n. . Dnukák rn.gkc2dósc clótt. a ]nunkxlcriilctcl épilési n!|kib. c!r_2és úljáD

ivegrendcli' lópvGclójilijl álves7i kivilelezési .1unlákra alklloras o1unk!1erl'1ctkint.

VállnLkozó kiilel.s a munkijil ú-9y vé_!czni' hog] n]indx/.n n.!]éró szc c/!(okÍck.
bci|i1ell anylgoknal és . kiépitel1 ki'Inlczctnck . jelen s/.r7ndas úlEyáYal nco1 énnl.n
ras2ci1' clcmcil nregórix ns a7-okban sernnili]c kjl1 nc okoz/on

5 ].1. 
^ 

]nÚnkálakrkhoz slíiksóecs as a hllib$ iogs7abíLyok szeinl a v']l kozó lc\ékcn}súgj
kij!tb. 1do2ó .n_!cdél)ck nregszct7ósc vállallo?lj 1'.ladalaés köLlsége' Felek rijlzitik. hog}

. szük\éles cnlcdél!'ek nrcgsz.ÍZcsóbcn cg)ijlhiikijJnck' cg!Nií sc!íik. víllall'ozó
fel.dala ! n!nkjl.lok chég/éséhe7 sziikséles és x háályos jolszaLrtil).k s^rint a

tcvókcn-vségi kiÍébc Ícndell jelenlasi lriÍclczcllségck lebe!íés. .7 elinlet ha!j\'_qol'
s/.n'czclel és sZc.1Úlj".l iÍilryába'

j'25' v'l]allozó i kn'íel€^s folramín osak Nll!!ffoszí8on ho.osíoÍ ós minijsileu
teclrnológjákal alkalnaZhll. ós xn]_l!ok!t é]rilhel be



5 ]6. vállllko7ó an]ag' áru és szcr5?r]]n ki_ ós bcszíL]ilislkor kiÍ.lcs a szillí1óle\al lg) úásolxti
példínyjt NlcgfonJcló pona szolgá]dlái lcadni. lnnek chnÚ]asulása csctén \'legÍendeló
ncrhgadhllja !l árÚ níla$' szeLszánr bc iLlo(c (kzalLitásál. \'állxlk.7ó fudonrásul ves/i.
hog! Megrnde]ó noíxsz.lgálalának lelszólilúsa.sctón kőleles eDrldó]lc4i a.iíanu\ck és

c$magok ítj7sgílásúl.

6. Nlegrendclő iogli ós köt.l.zcíségci

6'l 
^ 

nrunlllcríiLctl 
'nadásáig 

Nlcgrcndelij kijtLcséle gondoskodni a lcrülctckcn a balese(.
fi un(a_' 1üz és e!és7sóg!édel]ni elóirások hclxíásáól is bclarlllásiról

6.2 ivcgrcndeló jolosuLl Jn( hog! indokoh eselben a vdllalkozólól cgycs szcfiólycknck a

.rt d).' r..-r(.il( rl \", J'Jir:.
6.]' \,lc_qrenl]elij. vállalkozó dolgo,ói rés2érc.lcljesilési lelcthc\cn csak És/lcrcscn r

Endelkc/as]r íl1ó hcly liillvéD)ében tLJja bizlosjl i ! s,.],i'dós líigyáI képezij nrunka
vóe7éséhez s^tsógcs anj_agok' es7ktj7i'k. liLszcElések elhellc7nsit' 

^ 
telülelekcl. a

szczódés Dcgkiíósól kÜvcló bciáltis sort]n jclóli ki kőzöscn Nlcgrcndeló és válh](o7-ó

ó.1' Merrendc]ó kőlelezellsógel líllá1 aÍa. ho!' a nrunka\óg7as idólü1anri]! bl^[ilja a

vá]lalko/n d.lgozóin.k lyalogosln a7 cpnésihellszinÍl lin únó ákxdál}talan és bizlons'gos
bc utjsál. Tekj.lcúc] a belsó udlai lerü]ctc, iá núvek .éslirc csak koLlilozoll 5,á].ú

lipkocsi szmjn bizlosilhaló behljlús ljnnclr löllségei \']cgÍÚode1óvcl kötöí e!]edi
Ótgállapodís alapj!n kcriilnck nrelhaláro,ás'l

6'5' Nlcgrc|dcld búosi|a. hl)g) á IVlcetcDdc]ij álla] elórc ÍclhaláruZoll nrunk!Íú\zol bcópitésc

cLóÍ a váll.lko7ó clózeles (le$l.ibb l nrunkanappa] elótre tőnÓnó) é](esilése lLatián a

szükséges el1cíi'zós el!égzésórc illelékes kip!iselirJe idóbc. ncgjcleÚeD lvlegrcnde]ó x

n Lnlák Dcgl'clclij ninóséeü elrégzú5él niiszkiellenór icénybc Vélele útján cLlcDóIZi.

6ó Mcgrcndeló a kivilc]c7ós sotin vállaLko7ó .észóÍc a nrcgLé!ó Énds7crén kcl.szlül. liz és

íram csallakozásokai hllrosil dijnrcnlcsen NlegrcÍdclij ltnnl.rlja io!ál. hog! a'ncn yibcn

]]!lJÍló jndokolatLm eneÍgja ós lizl'elh$zü!]ús lapas7-tal. clsij alkJlon1foal njsb.n
tilyeüne7lcli vállalkozót a jclcnség D1cgszii elésére' a Ó1á$dik elólodulás urjn pedig

villalkozn kiih\éeérc móót szeFllel l'cl. ós aZ encl.qia jlLclve 1iZnrgy.s7ráí kisáml!/7'
vá]l.llo7-ó 1!lé ! ]nMkilalok bclcjc7ésé jg

ó'7. A Vcrrcndclóoek u$ fucgbj7otljtiMk jogíban á1l nrc_llizsgá]nj ! váll.lko7ó áLhl
beéPneni kiváDt \lg] a le]jcsitós során nrár bcd]rilcÍ xnyalok.l és betnde7ósi t.irgylk.l.
hogJ_ d7.k 1nc!lilchrck c a sleriidésbcn fogl.ll li]lélclclnck. E vizsgá]íok e]\é!clhetók
szállitás eli'lla eydnó Elephebén óív.gy ! sZáL]iús ulin ' árU rcndcLlclési hel}én' jllc(.
mjndkél alkaLom.ul is 

^mcnnyibc. 
J fiEgvi7sgáLl lenrékek h:it]!cl) s2cnrponlból ncnr

ltlchck .rcg a 'iog\Zrbályokban és/va_!y 1 ki'2bcszcrzós] dokunrenlá.ióban illctóLeg a

{enelbm nrerlraláÜ?_oÍ ki'lclclmén!cknck' ú!J_ a NlcgÍcndcló azok be$íós[l mcllillh!lia'
a btópilcll lagy lcszi]liloÍ l.nftkckel visszduusilhxtia. és a vi]!a]ko/ó kótclcs
lé é\nenlescn !a!'v kicseÉlnl l lissz&lasilolt tc]nrékekel. \a!]' mcllenli a s7iilsógcs
módosilisok'l. holt . lcmrékck megl'e]e]jeíck a nrelhalárczo! l'.1tó'clcknck

ó 8 Nlc_lLcndc]ónck jogában íLla \áll.lloztlsi.1unlálalok lbl)amán s,]ks/.rü ÍcDdcikczésekel
és utasi1ásokal ldnj ' valllalkozó rés7óre. t'lanriÍ dönlése(el h.hj a váLlalko7ísi
s/cÍljJcslrcn rögzíelt nrunkík !on.tkoZásábu Al ilJcn ulasilásokat. dijnlések.t l'clcl az
FPíé\i Naplóban rő!zilil

ó'9 úeg]!'dciij ntgbiz;t l! y!,ijdés lcli.silés soÍin ' É]piltjsi Napló adataillltjín k.lclcs
cllcnóriznj, lrog) a tcLjcsiléslren a Kbl l23. \ (2)_(3) bcke/désébcn t'.glallaknlk mc!lil.lij
. !íllxlk.7ó rcs/ ]ns/.



7' l' 'nJíl\' koon]inic'o. LallcmlalBÍJ\

7 L 
^ 

víllalkozó á]tal ore_qbi7oll FeleliÍ N4iis7aki vezeló 0 vállalko/:isi n nktilrbl
Y.natk.7ásábal leljes ltlelóssécceljatr cl ú\ n'vilJúozi(' K.ilclcsséle, hog) a he]y\/i.en
lelj.\ ki'Iú.r.gyiiltDiikódjön a ivegrendelii lq]\ úelijióv.L.

7]' A J!leL ' FpilésjNa|]óban rögzíel1idóponlb!n.lcgalább hcli.gy aLk.lommalkoopcl1iciós
éÍekezlelet laíanlk. lnclyrijL .celzókön)\cl rcsznek 1!l. 

^ 
ko.!.ációs értckczlelle

DiDdkét fiL meghn'hada sajál s7.?ndi'! páÍnereil: szállitó[al lcn'czi'lol' szúóíókcl

^jncnn}iben 
bíDiben olyan csc]núíy ücrül lcL' nrcL'v a koo]reÍúcnjs n1egbcs7ilós

llii'poíliít bcfolyásoLj!' anan az ói]nellekÍck lcralább ]ó óúv.l az ó'c[c/el cliíl
inli,]nrilnnLk kc]l c_!)máí és nrás idóponlban kcll Í.gcg]cZíiiik

7]' A szcÍlijdashco ln!lJhak lcljcsi1Ósivc] kapcÍnllban a Vegrehdclö ós víll.lkozó nerjelőli
a kirnc]c*$elkaDcso]llos j._q]utá]}.os n)il!1kozal ne_plélc]úruilrros'h s2.ntly.kcl'

lvl.qrcbdeló kaDcsol!lt!rtásr! iogosUl( megbízoltil:

Me':rondcló tcliesítósigllolús kiádíJára jogosult nlegbízottj!:

v:ill!lkozó k!P.$l'(tárnisrn ioeosull nlcgbizottja:
NiY: S,rhxdos s2ab.l.s
'l'clelon: -]ó/:]04l5'1924 la\: +]6/] 783 ó7ó8

vállJlkoló f.l.lós núlzaki vczetójc:

'|'clc]nn: +3ó]30269 07!9 l]ax: rj6/1 78j ó7Ú8

7..t lenlisZcnrélyc(iososU]rsíg|]sZerZóJós.ródosilísám'lnegszünLelésérénornt.jcdkj'
7 5' \liídcn' a szcr7-ijdés kejllében J liLck álkl c!J_DásD.( kiildö érlcsité{tk i.otr laíníb'n

(ajánLdl lc\alben. lelchxon. vasy !/ étíésj n'plóban) kc]l 1őnénDie. 
^Z 

eleklronikus úlon
liÍléoi' levele7és cnr c]foladoll. EZen éíesi{ós.k hatilyl x cil]Vetl ál1ili í1vétclkor' jllcn'c
neli linÉnij ké7bcsillsck.ráll bc

8.

3.1 Megre.dc]ij a nrúszali ítadís ál!élc] é5ld|.síós igüol.is vonlllozásíban a KLrl. ljo' li'
]lndclk.,ó\i s2cin! járcl.

|l ]' A vi]lJ!Lo/nsi nUnkák tck]ntctébcn a leljesilése vo.llk07ó.i.gtzijkónylí kcll lih'c ri' A
niiszaki iud's 

'|,ótlós 
á 1cljcsi1ésieazolás tényét lög7jleojkell xl Etíési Naplóban k'

8 ]' A tclicsítés bcl'eje^lhek lekinl.ndó a vélsó műsz.ki áudtis ilvélell i-!'oló iogy/ijki'ny\

8] A fuiiszlki áladáyátlélc].ól jely/jkij.y\ kés7iil. McgrcndcLónek hi.nryos valy hibás
teljesíés esclóbcn joeában álla nrúszaki áladás áhúoljjo-ly2ij|ónlvbcDa hián]ok ésn!r}
hibák n]e_!s/ünl.lÚsÚrc \on.tko2óan pólhalá dól nregje]ij].i 

^ 
tljesíési batíridó túln'ú]ó

pólhatáridó ]negálu|ííd nem jcjcn1i 
'lcrEndeLó 

kö1Lrérigé.)']1'l v'ló l..tlldásál A
váLlalkozó állali Lén)_]e'!cs l.ljcsnós i{]i'Fonlja a szcLzódés szcrinlj nrlBdéklalan lc]jesíé!



3.5' A müs7aki íadís _ íNótcli i.gyzók.iny\ lelváelér 0 vállalko/ó lá\ol]ólóbc. is str
keriilhel, h, ViL]a]ko7ó tli'/olos ó .snós cllcnérc ncDr jclcnik mc8 a7 cLjárá$o. A7 igt
lchcn és a vál]!lko^]nak haladéklalanul J.c!küldiit ic!vzókőnv\ben rölziLell
nre_!állapilásoka vdllllkozónak ] 

'nunkan'pon 
bcLíil irásbaí lcll rc.eíL a Lnnck

clDulaszlís. csdén úgy kc]l lck]|lcni. hogy v!l]a]ko/i e]IngMil a .icg]'7ók.'nyvbcn

8ó A víllllkozó x futis2.Ii fuadá}ítélcl és iizcnrbc hclyczésj eLjíis sikeÍes ]ebonj'olilásx
ódekélren kiileles ' nüs7xkj ábdás állilclhcz szúl'séles iLalokalés íladni a Meg.cndclij

3'7 A müs7aki áladás állélel Í!r!n ! MegÍendcló í|taL ál.dandó nalok. oknrlÍryol .

37'l. sikercs ítadás csclin Mc_llcDdc]ii .és7éri'l aláirl rnús4ki fuadás á('ótlj
jeg)7ökóh!'\

8'7']. sikcr05 ál d:j\ esclón Nlo-lrendeló rós2óróLalíin tclicsjtós iEazolás
8'7':]. sikeíeLen áladas eselén ' 

hibák'l. ós r7.k kijavnásán halár e]él tthlnrazó
je!}zókinryv

3 3 
^ 

s7-crzódés tcljcsitésének lehélele a müszakj l]lldis állélcli cÜárás lc7írísa Á s7.'ódós
láÍg!áraL [ap.Ínalos lárveszély ]iselés I nrunkák h]in} ós hihan].nlcs 

'lad,G:]|,élclórcvonllkol(]ie!]zijkiin!l'ünísílkovclócns7á1lftaVálLaLkozólóLMegreDdelint.

9.

A víLlalkozó kóscdclnres leljesilése ese!én a vdlLoLko,óra ! ktíelkci' \2nlciók xllj]n1'JóJól]
kósedehni kij1bél. mcghiúsulási kötbér és . késcdcLennel okozoll kár ]neglérilése
9'l 

^nrennJ_rben 

aválLalk.7ó.lmulrsz!a. szcvódésben válldl kötclezel1ségcjnck 
'clicsíésél 

a

s7-cPódósben v:jllah lr!1í]jdi'kijn beliil. ú!! a Mcerc dclö késcdchni kőtbé|tc jorosnh' Á
késcdeLDes (eÜesíés eselén a kölbér n1óÍókc x7 dtdnrónltclclriil .llcll tLcsilósi haláridól
l.i\ cló Dindc n liéscdcl D csc| cllc]l nalr UláD J 1eljes netó szorzódéses íÍ 0.5%-a' víllalkozó
a kóscdclmcs Icljcsilisból lilk.dó. . ljZelendó kölbér nré]lékól foc!hxlxdó lár ö$7cgól is
kiÍclcs N4cgjtnJÚlinlck mcgtérilcni a lésedel i lölbércn lc]ü]'

9'2 A víllllko^] d le]jesilési \éghllírjdö1 2j nappaL n]cghal.dó késedclDe eselén Nlegrendelij
jolosull elál]ni J sze]Zijdéslijl Fbbcn x7 csclb. Vállrllozó a késcdclnri kőlbátD ltliil
nre_lhiúsllósi kötbó i7ctésérc j5 kiilÚle\ A nreghiús lási liíbér Íéíókc ' tljcs nctó
s7-c'ódéscs ár 2o%_a Melendeló ! kölbéÍek öss/-egi ]negha]adó ilss7.-gii láÍát js

ó 'óíycsilhcli a Válhlbzó]al szcnrbcn
9:]' Anrenn)iben Megrcndc]ij a Váll.lko7ónak fcLlóható okból (lísd: szerzijdésliil való elállis

eselei) el!l] r sfu'i'JÚslij]. a váll.lko2ó mcchiúsllási kőtbórl kölclcs ]jzclni. A
Drcghjúsu]ási kötbéÍ 

'né 
ékc J lelj€s netó s2e'ijdéscs ír 20%_a 

^ 
Mclrcndclii a kötbór

ös7.rél mceb.ladó összelii kíIál is énén)e\íheli a Vállallo7ijval szcmb.n.
,\Nnnyibcn a szcüódés tcljcsilésc során L]álnrikoÍ a vál]!lko7ó (\'Jgy J]líujlko/.jj)
slífiáÍa olyx. k.jÍi'l]nróny áL] cLó..mcly akddá]]ozza !z óben LaiÍénó leljesíésl' ú!} a
vil],]ko7ónxk h.ládólhlántrl óícsitcnic kcll ilásbau a Mclrcndcl& ! késcdclcDr 1ón'éról'
!|n!k vánrlt] e]hú7ndá\'ól és Ókxnól' la]anrinl iss7.ru pólhatáridót kc]l Íiznic a

9''1 
^ 

szclzódis s7crinl] líL]alkozás lelicsilés€ \rín vj]lxlk.Zj elót is]neí ú l kiiÍiiljnéít'
boly . Melendelij leYéken}sé!ének e]lálá!ában ! s/../ijdós ti.glil lopc2i' n1unuk
kóscdclmcs lclcsíésc súl}os linnlkadásokat és kl]rokal ok./nal e/in \íll!ljJ' lr.gy a

\/.I/jdés leljcsitésc során 1'oko7o1t londosság$l jár el. és nrindenl ne_!!esz annlk
é ekéLren. hogy hxláridi'h.n lo1i.sill.í'



10. Á szcrzódó\ ncgl,únlctése. elálljs' szcr7ódóstól

l0l' A szer/'ijdés egyoldalú nrc_qsziiúelésérc 'io$2bj1)on.l.puLócLíL]isiÍrgonúl'trcnóc|
csak súl'\os 54]/ijJósszc!ós cscIÓbcn \nn leheli'sée . jclcn szcrzódésben nrcghllán]lo!al
s2crnÍ' A7 clá]lásB ok.l'd(i tó.yról elózelesen a ]n:j\il 1o1o1 irásb.D lc] keL] hilnj é5 a

iog.jlcncs nr.!.ra ás ]ncgs^nlclósóic h.tíridót kel] lúni. 
^ 

icL. szcrzódéíól lajrlé|ii
clj'oldálú clállás csdén a7 a]ra okol adó 1cl kóteles meg!óÍilc|]i a n:isil lólnck .7 cbból

l0'2 
^\'á]lalk.l{']xzonnxlihalá]l'l] 

jolosull!s/er7ijdóstólclállni.ha
]0'2l. Nlegjtndeld a rcLcn szdzódésben rállah kótclczcÍsé_lcil iráslrelj ]!h7ólnáya. a

EhZólíásban nrcricli'l határidórc sem le]jesni
lo 2'2. Nlcercndcló vál]!lko/-ó ]j!yclm.7-tc1és ellenérc szaks7Ú.iillth utNíásl ad'
1o.2'j 

^ 
ti7.1is leliesilése a McsrcnJclij hibíiíból' ]0 n pol megh.ladlj kóscdclmel

l0'] A Nleg]!ndelij '.n.lLi h.tjlly.l]o_gosu]t a \?.]li'dÚ$ól c1á1hri. h.
l0j'l Vál]alko,ó a !elr.sitésj ré!hatjridii Vonalkoz'sábln 25 napol ]nÚ!hrlxdó

késcdeLenbe esik'
l0 ] 2' vállalkozó cl]cn c\iid vdgr lihzánro lási clj irá 5 ke/demó n} cznck.
l0:] ] víl1'1kozó Drcgs7e_!i a !iloklaíási' óíva!y .d.1védehni kiÍelelefuigól.
lo ].4' vílhlk.7ó lcljesílése YárhaÚm hibás tcl csités lesz \!g! a VílLaLkozo

lc\ékÚotségéíck cjldnrén)e egJ_éíelnliicí k.iiolozáshoz veZe''
lo4' Mc_lrcndelii J Kbl ]25. ! (5) bekezdés clijilíu aLap.jdn jo_losuLt és egyben klÍc]cs a

sz.rzódóí íásban l'cl'nondani ha s7iiks*es olyan haláridölcl' anrely lelrelóvé tc57i.lr.gt
a s/]rZóJósc] i nlell leladlla e!lílís.itóL rondoskodni n'dj{ hd

vil]a]kozóban közvclctlcn rJg) ki'Zve cniil ]5% ol meghaladó tLlaidoni lészesedéí
sz!]!l vJlaÍely o]]'in jogi személ' vxgy szcnrél!'esjoga szc.LnliogkéFes szc^'c7.l'
amel) leki]Ídóbcn l'cnnáll a Kbl.56 \ (l) b.kc7dés k) ponljiban neghalározoll
v.lonel) lillalcL:

_ víl1a1ko7ó kőz\eleuen \igy ki'z\cllenijl 2i%.l nrcgháladó fuhidoni részesedésl
s7ct.2 ralmel] o]) 'o!i szentlybcn r.!y személyes io_!a szcrinl jo_lképcs

s7c.lc^lbeh' ancly tclinlelében le.ná]l a Kbl.5ó' $ (l)bckc/dés k) pont]ábaD

neghaliru7ot \ alamly Fhúel.
]05' A l0'4 ponl s7e.inli la]nÓndás csclén villalko7n a s2crzódés nrcasziioésc c]ijll mí.

!ctesnft kn'itelezés szeródó$7clii pónzbcli ellcndnókéE ro!.sull
loó' s/e'ijd[íó! \aló clálLís cselén a lilckd chzámolásj LÖll]c7.lls[_q lcrlrcli 

^nrcn|)iLrcnj\'legrcnJelij Vállalkozo sZerzódéss/eBÚsóÍc lóíénó hivatkozássaL íl] e] J s2.r2ódés1ó]. ú!y
VíLlállozó d ntÚíotr szolEáh.tás cllcnéíéké{ csak. iogal.p nélkülj !a7dxB.dás szabály.i

lo 7 ,\ fcLck tihal g)Jkodl oLáL]ási ioE ncm érinlj a kjíéríósi i_!én]'éryényesiléséÍe \onxlkozó
i.jg gyxkorlísának lchetinégél

]l l vílLalkoZó aZ t!]uld .l\agzc nnurkikra !l í1Í]ás-álvótcli ielyzókönyl lc/'rrsán
dálumdlól szimíva:]6 h{-,nap lcljcs körü]ó1ílli$ \n]lál

] l.] r\ Vcgrcndcló köleles hll'dókulán0l é csíc|i a villllkol& íásban a jólálltisi idó s'án
l!lmcrilli' bírnril!cn kárigén)ri'l

l l.] A ióú]lá\l lJijtaíaln a]an. hibajelenló$ lin'dó ]8 óún t]clül Vi]lalko/n vagy mcebizo1!a
köteles ajafili$ Úrnósncnlcscn Dcgkczdeni' \!!! l hjbís lenrékel kicscÍalii

ll4 AmcnnyibcD vállalk.Z{] '/ éícsitÓí kövdóen nc l.licsíi kőtclc7cltsigeil. ú!} a
Vegreídclö cljárlr.l a hiba kij'viúsa érdckébcn a válLalkolóko.kízatíraés köllséaá!.



]]'5. 
^ 

jólíllási idósz.L alall b.j.l.nlcÍ jogos kőYctelések a j(ÍálLísj idijsz.k leláÍa ulín js
érvóny.\i1h.rók.1ovábtrá aÍ]!állísj idós7aL alalli illásidincl l jólállási iJó autonratikusan
nrcghoss/abb.dik

]l'6 r\ lennék kicscrólós. á iótíllásj idól lanxÍ n1eghosszabbilja.
]L 7. 

^z 
áladís dtvélel ulín vílLaLkozól . hllil]os j.gs2abál]'olbaD ógzilell \7a!alossá!i

kótL.7.11sé_! leLheli.
ll'8 Abban !l.sclbcn' ha VíLlllkoló hibás.n' v.!y nen I o5/'l!ú frnüsérbcn lc]iesi' és !

hjányossígokal n Me_freDdelij n:jsos ]i:lszóLit.sa cL]enérd neft javitia li nrerEleló
nrifuségbcn ú\ idi'bc|' N'lcaEndelinrek i.gában á]l nrás !úllalko?nYJ] x hjbákal kiiailllalnI
ós cnnck le]jcs Li'llségtl vá1lalkozóü hírjlanj

l l 9 l'clck a iórtiuási jdó lcj:jíJkor uló-lc]iilvjzsgil!(d l'ía.al. xhol aLivneleZúsi m nkj]txlés a
bcúpilcú.Dy.gok0t elleni'!7ik. ós cLkészílik a rlBnciális bciárás.ic3y7ókiÍrt\é1, !]nellbcn
l'og]!ll bibíkal l vállal(oZó l5 naPn bglü1kőlclcs sailil kij]lségén ki]ar'lmi'

l2l 
^ 

vjllalko7ó ngn sank.iohálbaló k.ilbércl ra'!) ! s^ÍZóJóssz.!ésE !h]]ílou elál]á$a]'
10\ábbá.cnr siÚllraló kíÍóÍilússel. ajncnDyiL]en J ].ésddns lcliesnés \is nail'

]2'2 A je]en }r.nl ój1c]nczése szcmponliábóL J \is n]aiof' o])an esetrrc rona&ozik. mely a
vállalko,ó lkdÍdlán kiviil következik Lre. ncm a vállalkozó hibáiáh(]l vJg) h.ny.esáEából'
ll}.cn csclek: szl]!ir' háboÍú vl!! lbnldllo. liizesel. ánj7' áNtin]'. ka]!|lé. korlálozáso(
ósszálli1ásienbar8ó

12.]' vis fiJioÍa a Vtillllkozó csak akk.r hivrlkozhal' ba a]ínk'l lcvólbcn. épi(ési nlplóbln
énesili a Nl.gÍcndclól . vh nranr Úoyé.ijl. okdról és \alósZinú jdinaíaüáról' 

^nrenn)i]rcIa Nlclrcnde]ij cgtób iÍán!ú hásos Ulasil'í ncm ad' a válldkozónak bv:ibb kel] 1cljcJlcnic
s7.'ódéses kűlolc7cÍsólcil. .nrennyibcn , éssz.Íiicn lchctséges. é5 

'neg 
lcll kcrcsrie

nri!dené$zcrú aLlcÍoxln módot.rc]iesilúslt. rnelyd 1risDYliorescte neDr 3:jbl
l2.l 

^ 
szcrzódésben l'ollah haúri.Lók . rjs ma](tr jdijlartanrílaL meghoss^Lrbodn'k

^fuenn!ibcn 
a \is m.ior idiilaíana ntgha]ad a a 60 napol. a McgrcMcldnck jo!ában tilL a

szcrzijdés ncn tclicsjtctt részélólelállnix h.nún]osjo!kővctkc/mények Óólki'lloLy módon.
holy a vállllko7óhoz cüól értcsitést kiild Ebbcn a7 cselben l vállllko7(í ncm tcrlrcli
kÓlbérljzclés j kötele,etség.

]2j vis jnxiom Megrende]ij lbbÚ ü csclbcn hjYatk.7hdl' J iil atcllálísj le\ékenj'ségc
lolr'lin x szcrzódés úcsij És7ének lc]icsitése o\'an akadlllyjkbr ülkijzik. mcLyck gákniík
vt]]lJlko/ó s7cÍ7ódéses leljesilésól.

1:].l' Á KbL l2j. 
'\ 

(7) bekcldésc s7ctinl a kiillijldi ddóillúijsagü nycncs ajónlattcrő kiíc]e\ 's/!]7ijdÓshcz.m \on!lko2ó nclh.t.lnr.zást csalnnj. hog]' 17 i]lelóséle szei.li
ldóhjt]stiglóL . nralyar !d{']h]tjsíg kó7vcllcnijl beszet/hel r ntcncs ljínlillcrórc
ronalk./ó Ílalokal a7 orszígok kö1dlii.lgscgél) i_!é!}bcrétcLe nélkü]

l] 2' 
^ 

jelen sze7(id[sbctr nc]n szabál)ozoll ké.désekb.n. \ag} hnalmj cl]cn1njoíl].is csc{én

ckósoLban a s7er/ij d és líÍg] ában lct'ol'\lalo!1kÖ/bos^r2ósi cl árás A ínlattéteIi]elhivísában
l'Óelahak.másodsorbln!ki'Zbcs2cihsicliíúsDokunrenlí.jojáb.Dforláh.lanréÍlékldódk'

lj'j. A víl1alkozó l Nlclrcndeli' elijzclcs jrí$s hozzájúrulá\J róLkiil u c]iáús lol}Urí|
1ud.'.ísíra iLúot inlomícióLal kiZ]nj]ag x szcrzódés lc]iesné\ére hJsáílhalia t'cl



1].4' A szeizódés lcltételeirc vonalkozóan a Magyms7ág Polgáli'1öNénykönyve és

MagyaÍoBzág hatályos jorsabál'ai 2 ijnyadók. A jelen s7flödés Elj*ilése soún
különösen de nen kizárólagosan a kölelk e7ó .iog9abál} ok bet!íásával kel l clj ám i:
_ 20 I l ' évi cvlll tóÍvóny a közbesre./-ésckró1 és vdeEhajtási Íendeletei
_ ]06/201l. (xll 23 ) Korh' rendclet az épílési beruházások közbeszezéséíc! részleles

' l9l/2oo9 (lx']5) Komr' rendc]cl azépjlóip.ri kivíelezési €!ékenyséBtól
_ 20l3' ó!iv' löNény. PolgáÍiTöNénytón}Tról

l]'5' .Jclen szezódés ÍódositásáE kizfuólaB e ajánlaltétcli felhívás megkflldésónck napján
hatályos, a közbes'dizsekról szóló 20]l' éli cvlll tórvény Iendell€7-ésoi kol.'nóscn.
KbL l]2' 0' elóíÉsai sdint l.hcEéges'

Jelen szezódés'l eredeti példányban készülí

^ 

j clcn szezódésL a J'e lok clo l!aíák. éÍel m e?lék. és n int akaratuk ka l mi ndehboí cgyczót inák alá.


