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PREAMBULUM
A Megrendclő Ajánlatkérőként' a közbeszerzésekről sző'ó 2011. évi CVIII' TöÍvény (a
továbbiakban Kbt.) 122. $. (7) bekezdés a) porrtja alap.ján hildetmény közzététele né]küli
tárgyalásos közbeszeüési elj&ást bonyolított ie kazánok cseréjc a főépületben és járulókos
kivitelczési munkák elvégzése tá'gyábalr.
A szerződéses munkák részletes műszaki tafialmát a tárgyban lelblytatott közbeszerzési eljiíás
Aján]attéte]i fe]hívásának és Dokunentációjának a tfugyalás/tárgyalások befejezéskori taúalma,
(adott esctben: a heIyszíni beiáIás során tapasztaItak). az ajánlatkérő á]ta] az ajánlattételi szakaszban
adott kiegészító információk, és a válIalkozó által ezek a]apján benyújtott végleges aján]ata

határozzák meg'

1. Á szcrződés tírgya:

Megrendelő megrendeli, Válalkozó elvállalja a 2026 Visegrád' Gizella telep (1295 hrsz') címen

található főépület flítését és me1egvíz ellátását biz|osító ] darab komplett kazánrcndszel

telepítését és jfuulékos munkáinak I. osztá]yban töíénő ki\'itelezését (régi ka7ánok bontása és

elszillítása, kéményépítés és bontás, írj kazánok leszál]ítása és beépítése, beszabályozás), a

kjvitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzésí eljá'ás solán átadott tervekben és



költségvetésben' va1amint a Vállalkozó. minl nyefies aján]attevőként szerződő fél áLta] a

közbeszerzési eljárás ajíinlaltételi szakaszában ben}ú'tott ajánlati kötöttséggeltelhclt (vég]eges)

aiánlat arazott költségvetésébcn fog]ah tarta]ommal'

2. vállalkozói díj

2.1 Megrendeló a szerződés szerin|i kivitelezés ellenéfiékét a vállalkozónak a munkák

elvégzését és a leigazolt teljesítést kövctően 1lzeti meg' A jelen szerződés alapján elvégzésre

kerülő mrLnkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj:

23.633.837 .- Fr
6.381.136 .- Fr

Osszcsen 30.014.973 .- Ft

Azaz Harmincmillió-tizennégyczer-kilencszázhetvenhárom forinÚ'

2.2' |elck kijelentik' hogy a szerződés átalányfuas els7ámolásúnak njnősül' A 2'1' pont szerinti
váLlalkozói díj a belejezési határidőre prognosztizált beketülési költség. TaÍtalmazza a
lervekben. az aján1attevőként szerződő fél (Válla1kozó) vég]eges ajánlatában benyújtott

iÍazott költségvetésbcn 1bg]a1t' a közbeszezési eljárás Dokumentációjában foglalt

nlunkálalok teljes körű megva]ósitásához, a tel.jes műszaki tanalom megvalósításához
elvégzendó kir'itelezési munkák minden költségét és díját, beleéíve a szükséges valamennyi
jrírulékos mun]<át és annak díjait, az egyéb járu1Ókos kőltségekct. a megvalósítással

kapcsolatos valancnr'ryi adó1 és díjat'

2.3. Vá]lalkozó kijelenti' hogy a kijzbeszerzési dokumentációt és a kiviteli terveket

áttanulmányozta. az abban logla1t adatokat ismelj, megismeltc a közbeszerzési
dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek tartalmát' és az abbán.

valamiít a közbeszerzési eljfuás során a tárgya]ások bel'ejezésót követően átadott árazatlan

költség\'etésben foglall munkálatok leljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg

ajánlatát' valan'rint hogy a többletmunka kockázatát rrragára vállalja. A rende]kezésérc

bocsátott tervek és az árazat]an költségvetés aiapján az építési beruházást szerződésszerüen.

tcljes köriien' műszaki és minőségi szempontbó1 is kilogástalan áilapotban' a vonatkozó
jogszabályoknak' műszaki szabályokrrak mcgfelelően késziti el' Válalkozó kijelenti' hogy

ajánlati árát arz előzőek tudatáb.ü alakította ki, teljes körűen és hián)'talanul válalkozik a

szerződés tiírgyának a megvalósítására' a szerzódés teljesitése során felmerülő
többletmuntákat külön térítés nélkül e]végzi. arlnak ellenértékét nem érvényesíti. mivel a

válla]kozási díi átalányáron került meghatározásra'

2.4' Felek ki|elentik' hogy a több]etmunka órtéke nem elszámo]ható.

2.5. szerzódő felek éfielmezésében pótmunlárak minijsül azon núszakilag sziikséges munka,

amely a szerződés a]apját képező dokunentáció (tervek ós/vagy árazatlan költségvetés)

taíalmában nem szerepelt, de.L]kalnazása né]kül a létesítmény rendeltetésszelúen nem

használható' és amelyot a váll:rlkozó köteles elvégezni' illető]eg anely nélkiil a szerzódés

eredménye nem jöhetne ]étre. löbbletmüúának minősiil a tcrvben szereplő, de a

költségvetésből hiányzó munka' vagy a kö1tségvctésben nem kellő ménékben mcgielenílett
munka' anlclyet a r'állalkozó köte]es elvégezni' illetőleg ame1y nélküL a szerződés

eredménye nem jöhetnc létre'

2'ó. Megrendelő a szcrződés aláírásával kijelenti. hogy a szerződéscs ki\'itelezés el]cnértékének
pénzügyi fedezetével rende]kezik. Tartalékkcret nem á1l lenclelkezésre'

Nettó vállalkozói díj
21"/. ,\F A



' Amemyiben Megrendelő részéről pólmunka elrendelése szükséges, úgy Megrendelő ene
vonatkozóan a Kbt. előíIásainak megfelelően iár e]'

Fizetési feltételek

A részszámla benyújtása a résztel.jesítésekkel összhangban aZ alábbiak szednt töténik:

l' Részszámla Kazánok leszállítása:

Nettó vállalkozói díj
2'7% AF A

13.720.956 .- Ft
1.704.658 .- Ft

RésZ sziímla összege

Végszámla - Készültség:

Nettó válla1kozói díj
27% AF A

r'7 .425 .614 .- Ft

100% / végteljesítés, komplett kivite]ezés

9.912.881 . Ft
)6764',78.-FL

Végszámla összege 12.589.359 .- Ft

]-2. Megrendelő a vállalkozói díjat a 3'1 pontban meghatározott fizetési ütemezés szerint. a Kbt'
130. s. előírásainak betartása me]]ett' a Kbt' 130. $. (t)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben' a Ptk'
292lB.6 (1) (2) bekezdéseiben' a 306/2011. (xII' 23') Kotm. rendelet 12'$. (1)

bekezdésében. a3061201I. (xll.23') Korm' rendeiet 13'$' (1)' (2)' (4)-(6) bekezdéseiben,
alvállalkozó igénybevétele esctén a 306/2011. (xII.23.) Kotm. rendelet 14' $ (1)-('1)

bekezdéseiben foglalt előírások szerint és az Afi' 36/A $. (3) bekezdésében fog1altak
alkalmazásával, a vállalkozó á1tal a számla kiállitására voÍatkozó jogszabályoknak
megfelelően, szabályosan kiállított' és a jelen szerződésben fogla1t rende]kezéseknek
megÍé]elő mellékletekkel ellátott és benyújtott szán1a alapján' átutalással fizeti meg a
Vállalkozó.jelen szerződés első lapján megadott baDkszámlájára'

3'3' Amennyiben Vállalkozó az ajránlattétel solán a Kbt' 131. {' (1) bekezdésében lbglalt előleg
kifizetését kérte, az előleget Megrendelő előlegszámla ellenében a 306/2011. (Xll.23')
Kormriny rendelet 12' s. (1) bekczdésében Í_oglaltak szerint' legkésőbb az épitési
munkaterület átadását kövotő 15 napon belül átutalással Íizetj meg a Válla.lkozó jelen
szerződés első lapján megadott bankszámlájára' A kjfizetett előleg összege a végszámlából
kerül ]evonásra'

3'4' A fiZetés abban az időpontban számít te]jesítettnek, amikol Megrendelő bankja Megrende1ő
számláját a kifizetésIe kerülő összeggel megterheli.

3.5' A száDla mellékletei aZ Áfi. 36/A. |' (3) bekezdésében e]őírt iraton-' valanint adott esetben
a 306/20l1. (xll' 23.) Kományrendelet l4.s. előírásai a1apjál benyújtani szükséges
iratokon túl: a teljesítésigazolás' A végszámla melléklete továbbá: az átadás álvételi
j egyzőkön).v.

3.6. A számla Meglende]ő á]tal töfiénő kéZhezvételének napját dokunentáini kell'
3'7' Amennyiben Vállalkozó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosaí. illetve

hibásan kitöltve nyújtja be, a szárn|át a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi' s a fizetósi
határidőt a kiegészített és/vagy javított számla kéZhezvételétó1 számítja.

j'8' Fizetési késedeiem esetén Megrendelő a jogszabályban meghatározott mértékű késedelni
kamat fi 7etéséIe köteles-



4. Határidők és a határidőket befo|yásoló téÍy€zők

4.1. Teljesítési véghaláridő: 2014. július 30.
4.2. Teljesítési Iészhatáridők:

Részte]jesítés- kazánok leszállítása teljesítési határidő: 2013. december 20.

végleljesítés tcliesitési határidő: 20 ],1- iúlius 30'
4'3- Válalkozó a szerződés szelinti kivitelezést aje1en szerzódésben foglaltak szerinti rész-, és

véghatáridőre köteles e1végezni.
4'4' Vállalkozó a munkálatokat köteles o1y módon elvégezni' l'rogy a munka negkezdését

követően a kivitclezés 1blyamatosan történjen és a lehetó legrövidebb idő alatt. de legkésőbb
a meghatározott végső te1jesítési hat.áridőre betejeződjr;n'

4.5' A kjvitelezés e]ső részteljesítéseként (első ütemekénl) 2013' dccember 20.-i határidővel a

kazránok az aján1atkérő címére (telephelyére) történő 1eszállitása kell, hog'v megtörténjen' A
kivite1ezés második üteme vonatkozásában a munkakezdés időpontia: 2014' május 15.

Aiánlatkérő a munkavégzés időtaflamara a munkatelüle|et 20L4. május l5'-től 2014. július
]0'-ig biztosítja. Az átadásra kerülő munkatelij]eten a kivitelezést azonnal meg kell kezdeni
és a vá11alt idótartám alatt, és határjdőre el kell végezni.

4'6' A kivitelezési munkák végzése a Megrendelő létesítméÍyeinek fo]yamatos üzemelése'
köZben történik. Vállalkozó köte]es ezt figyelembe venni' és a munkavégzés solán
tevékenységét a Megrendelő tevékenységének lehető legkisebb méftékű zavarásával oly
módon köteles megszervezni' hogy az elóírt teljesítés por']tosan betanásra keúljön'

4'7' Nem l. osztályír te]jesítés \'isszautasí|ása esetén a Megrendelő jogosult a vá]]a]kozó
költségére a munkát (munkarészt) Vállalkozóval ismét e1végeztetni. Ez nem érinti a
teljesítési lész- vagy véghatá(időt' A Vállalkozó ezt köteles a haxíridő betatásával
elvégezni. Az ebből eledó esetleges határidő e1tolódás a Vállalkozó kötbér és kárfe]előssége'

,1-8. Á i'elek baladékta]anul kötelesek irásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről
vagy foltételről, ame1yek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésóben-

4'9. Válla]kozó kötelezettséget vállal aÍa. hogy nem íizet' illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefiggésben olyan költségeket' melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nen mcgfelelő tifusaság tekintetében meriilnek fel. és melyek a

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alk. masak. valamir'rt' hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtarlama a1att tulajdonosi szelkezetét a Megrendelő számára
megismerhetóvé teszi. és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés a) és b) pontja sze nti ügyletekrő] a

Megrendelót haladéktalanul éÍtesiti'

5. vállalkozó jogai és kötelezcttségei

5.1. A jelen szerződésben lbg1alt nunkálatokat vá11alkozó teljes köIűen. szavatosság és jótá]]ás

nyújrásával végzi el a hatályos jogszabályok' szabviínyok és múszaki előírások
figyelembevételével és betaftásával' l. osztályú minóségben.

5'2' vállalkozó kötelezettséget vállal ana, l'rogy a jelen szeÚődés keretében beépítésre kerülő
temékek megÍé]e]nek a nag'var jogszabályokban' a nagyar szabványokban és a műsz.ki
előírásokban log1altaknak'

5'3. A válla]kozási nuDkák kivitelezése a1att Vália]kozónak kötelessége az építkezés területét

tisztán taltani, a munkákbó] adódó ninden feles]eges anyagot és hulladékot kijelölt'
elkü1önített helyen lríolni' és időben e]szá]lítani. Vál]a]kozó kö|elessége a hatályos
környezetvédelmi e1őíIások betartása' A vállalkozási munkaatok teljesítéséve1 cgy időben a
vállalkozónak kötelcssége megtisz1ítani az építkezési terú]etet' el ke1] szálLítania aZ ott lévő'
a tevékenységből szrármazó i||etyc az azzal összeÍiiggésben keietkezel| felesleges
anyagokat, hu]ladékot, mindenfóle ideig]enes építmén)'t' Az egész helyszínt tisztán és

rendeltetésszerú használatra alkalmas á]]apotban ke] l átadnia.



5.'1. A munkavégzés engedélyezett ialciét a1apvetó szabályként
alábbiak szerint: Lehetséges nunkakezdés naponla 7' 00

Hétvégén és munkasztineti napokon munkavégzés lehetséges'
5'5' Vállalkozó kötelessége biáosítani dolgozói részére a munkavégzéshez

szeNzánrokat' Ezek költsége külön nem számo]ható fel'
5-6. Vá11a]kozó kötelezet(sége a teliesitéshez s7ükséges egyéb eszközök'

szükséges gépeket ós

biztoüsági cszközök
aDyagok biztositása.

5'7. A munkaterület átadása után az átadás átvételi eljárás leljes lczárásáig a Vállalkozó lészére

átadott munkahelyeken munl<a- Ós bálesetvédelem, líizvédelem megszcrl'e7ése' betar1ása és

betaltatása' az óvó Iendszabályok betartása és betaftatása vállalkozó kötelessége'

Vállalkozó feladatá a munkateúlet oly mírdon töfiónij elkülönítése. hogy oda illetéktelen

személyek ne léphessenek be. AZ illetókte]en személyek be1épÓséből következő balesetekból

és egyéb történésekből (lopás, károkozás) eredő károk mítden esetbelr vállalkozót telhelik,

l(kinLcl rélkül annal l,'irL lmén) c ire'

5'8' A rnunkatefület átvételét követőeí a rnunkaterület őrzése saiát köllségére vá]]alkozó

félaclata. A tároló irelyeken |árolt (épületben vagy épülcten kívtil) lcrakott anyagért

Vállalkozót terheli a vagyonjogj, vaiamint az eset]eges egyéb káreseményekből fakadó

Í'e1e1ósség'

5'9. Vá]lalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb ponaljáró muntaműveleteknól

a munkatelülette] szomszédos építmónyrészeket ideigleÍes jelleggel le kell választania'

5'10. Vállalkozó a muntavégzés solán keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási

anyagot Zárt vagy zárhatóvá tehető konténerbe tartozik össze gyűjteni és kcjteles

gondoskodni annak 1b1yamatos e1szá11ításáról.

5'11' vállalkozó köte]es a szerződés tel.jesítését akadá]yozó valamenrryi körülményről a

Megrendelőt ha1adéktalanul íIásban é esítenj és egyben lehetősége szerint saját hatásköIbe1'l

elj ámi azok elhárítására'
5.l2. Vállalkozó nTinden körülmények között és kizííólagosan Í'ele]ős a te]jesítésben

közremúködő személyek te]jesítéséórt a Meglendelővel és r'alamemyi jlletékes hatósággal

szemben.
5'13. Vállalkozó kizárólagosan felelős a teljesítéshez általa igénybevett szemé1yek (beleértve az

alvállalkozókat is) higiéniai és biztonsági' munka- és balesetvédeLmi va1anint

egészségvédelmi iéltételeinek minden eszközzel való blztosítáSáéí. valamint az érvényben

lévő joÉszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok á1taluk való

belafásáért.
5-14' Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka

vógzéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, szállítását' tárolását'

AÁenryiben a megfclelő tárolás az építésj területen belül nem o]dható meg' Megrendelő

egyeztetés u|á1' külön megállapodás alapján, feltéve, hogy az mindkét fél számára

elfogadhaló)' biztosítja a n']cgfelelő terü]etet'

5.15' VáiLalkozó biáosíÚa aunak lehetősógét, hogy az eltakarásra kerii1ő nlllnkáréc7ek t'kárása.

valamint egyéb' Megrendelő által előre mcghatlírozott nruntafázisok elvégzóse előtt 1

rnuntanappal értesíti Megrendelőt, hogy annak képviselője illetvc műs/akj ellenóre időben

megjelcnhessen. ós a munkálatokat ellenőrizhesse. Az értesítósrijl szóló dokumentum az

épíúsi nap1ó mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben Vállalkozó ez| eln]ulasztja,

úegrendeiőnek jogában á1] az adott munkarész illetve a munkárész takarásának

visszabontatása vállalkozóval' ellenőrzés cé1jából. Az ebből eredő kaj]tségek vállalkozót
terhe]ik és ene való hivatkozással nem élhet a határidő módosítás ]ehetőségéve]'

5'16. vállalkozó a saját munkatedletén beiiil, továbbá az anyagszállítás ú|vonalán. továbbá

valamen1lyi' a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységévcl összefuggésben é ntett

területen. területeken tarlozik baleset-, munl(a-, túz és egészségvédelmi felelősséggel'

Vál]alkozó tudomással bír azon ténylől. hogy a kj\'itelezés nrűködő kórházban zajlik, íg'v

valarnennyi tevékenységével. itt tatózkodásával. megközelílésével kapcsolatos esemény

Megrende lo behatárolj a, az
ór'a. bcfejezés: 20. 00 óra'



solán balese1-' nunka-. tűz- és egészségvéde]mi lele1ősséggel taÍto7ik, valamint köteles
tevékenységét a bctegellátás Zavarása nélkül fol}1atni'

5.17. Válla]kozó kiÍeles a sajál dolgozóinak megtatott baleset-' mun](a-, tűZ- és egészségvéde]mi
oktatáslól készült j egyzőkönyvek egy másolati pé]dányá| átadni Megrendelónck.

5.18' válIalkozó köteles Megrcndelő, illetve a megbízásábó1 e1járó munkavédeLmi és tűzvédelmi
megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehaitani. Amennyiben ezl nem hajtja
végre, úg-v Megrendelőnek joga van a muntavédelmi hián-vosságokat Vállalkozó költségéIe
megszüntetni'

5.19' A Nemzeti Murrkaügyi lljvatal eseti vizsgá]atának határozatait Vá]lalkozó köteles saját
hatásköíében végrehajtani. A Hivata1 vizsgálatáról a Vállalkozó a tudomásszerzést követően
köteles haladékta]anul éfiesíteni MegrendeIőt- Rendkír'ü]i esetben vállalkozó kötelessége
telelbnon azonnal jelezni a vizsgálat tényét Megrendelő képviselőjének.

5.20' vállalkozó teljes körű kártérítési l'ele]ősséggel tafiozik Megrendelővel szemben az általa
igénybe vett dolgozók által a munkavégzés során a muniavégzéskor vagy azzal
összefuggésbe hozhalóan. Megrendelőnek okozott károkéÍ, beleértve a 11em vagyoni káIt is.

5'21' vál]alkozó sajál költségéIe köte]es a szabványossági lelti1vizsgá1ati e1járás és a törvényes
e]őírásoknak negfelelő vizsgálatok (e]]enőrzések, mérések' villamos biáonsági stb')
lefolÍatására. A jelen pontban rögzitett kötelezettsóg kiterjed a beépítetl beleídezésekkel
kapcsolatos szükséges e11enőrző mérésck elvégzésére is' Vállalkozó a vizsgálatok
eredményeit írásban, a saját költségére beszerzett szakhatósági
á11ásfog1alásokat/engedélyeket eledeti példányban adja át Megrendelőnek'

5'22' Vállalkozó, a munlák megkezdése előtt' a munkaterü]etet építési naplóbejegyzés útján
Megrendelő képviselőjétől átveszj kivitelezési munkákra alkalmas munkatefliletként.
vá]lalkozó köteles a munkáiát úgy r'égezní, hogy mindazon meglévó szerkezeteknek,
beépített anyagoknak és a kiépített környezetnek a jelen s7crzódés tárgyával nem é nlett
részeit, olemeit megó\'ja és azokban semmiféle káft nc okozzon'

5'23. A munkálatokhoz sztikséges és a l]atályos iogszabályok szerint a Vállalkozó tevékenységi
köIébe taftozó engedélyek megszerzése Vállalkozó feladata és költsége. |'elek rögzítik, hogy
a sztikséges engedélyek megszelzésében együttmúködnek, egymást segítik' vátlalkozó
feladata a munká]atok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a
tcvékenységi kőrébe rendelt jelentési kötclezettségek te]jesítése az érintett hatóságok.
szervezetek és személyek irányába.

5'24' válla]kozó a kivite]ezés folyamiin csak Magyarolszágon honosított és minősített
technológjákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be.

5'25. Vállalkozó anyag' áIu és szerszám ki- és bcszállitásakor köte]es a szá1lítólevél egy másolati
példányát Megrende1ő pofia szolgálatán leadni' Emek elnulasztása esetén Megrendelő
megtagadhatja az áru és/r'agy szerszám be- illetve kiszállítását. Vállalkozó tudomásu] veszi,
hogy Megrendelő portaszolgálatának 1'e1szólítása esotón köteles engedélyezni ajánnűvek és

csomagok átvizsgálását'

ő. \'legrende|ó jogai é. lölelczctt\ógei

6'1' A munkaterü]etek átadásáig Megrendelő kötelessége gondoskodni a 1erületeken a baleset-'
munka-, 1űz- és egészségvéde1mi clőírások betartásáró] és betallatásfuól'

6'2' Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetben a vállalkozótól egyes személyeknek a
cseréjét vagy a munkaterületől való visszavonását kérje.

6'3' Megrcndelő a Vá]]a]kozó dolgozói t'észére a teljesítési te]ephe]yen csak részlegesen a
rendelkezésre álló he1y fliggvén1''ében tudia biztosít.Lni a szerződés tfugyát képczó munka
végzéséhez sztikségcs anyagok. eszköZök. felszerelések e1hclyezését' A terü]etekel, a
szeződés megkötését követő bejfuás solán jelöli ki közösen Meglendeló és Vállalkozó
képviselője'



6'4. Megrendelő kötelezetlségel vá]]a] arra' hogy a n'runkavégzés idótaÍtamára biztosítja a
Vá11aJkozó dolgozóinak gyalogosan az épílési helyszínle lónénő akadál}.talan és biáonságos
bejutását' Tekintettel a belső udvari tcrü]etre, jfun]úvek lészéIe csak kollátozott számú
gépkocsi számára biztosí1ható behajtás' Ennek költségei Megrcndelóvel kötött egyedi
megá11apodás alapj án kerülnek meghatiározásra'

6.5' Megrendelő biztosítja' hogy a Megrendelő állal e]őIe meghatáIozott munkarészek beépítósc
előtt a vállalkozó előzetes (lega1ább 1 munkanappal előtte töíénő) értesítése alapján a
szükséges ellenőrzés elvégzésére illetókcs képviselője időben megjelenjen. Megende]ő a
munkák negfelelő ninőségii elvégzését műszaki ellenőr igénybe vétele útián ellenőrzi.

6'6- Megrende]ő a Vállalkozó eÍe vonatkozó igénye esetén _ a tervezői múvezetést a tervezo
bevonásával biztosítja, költségci azonban vállalkozót terhe1ik'

6'7. Megrende]ő a kivite]ezés során Vállalkozó részére a meglóvo rendszelén kelesztül, víz és
áram csat1akozásokat biz1osít dűmentesen' Megrendelő lénntartja jogát. hogy amerlnyiben
pazarló indokolatlan energia- és vízfelhasználást tapaszta], első a]kalommal írásban
ligye]mezteti Vál]alkozót a jeienség negszüntctósére, a második előfordulás után pedig
Vállalkozó költségéIe mérőt szele]tet 1él' és aZ energia illetve víZfogyasztást kiszámlázza
Vá]la]kozó fe1é a munkálatok befejezéséig'

6-8. A Megrendelónek vagy megbízottjának jogában á11 rnegvizsgálni a vá]]alkozó által
beépíteni kívánt vagy a teljesítés során már beópített anyagokat és berendezési tárgyakat.
hogy azok megfe]e]nek-e a szerződésben foglalt feltételeknok. E vizsgálatok elvégezhetők
szállítás előtt a gyártó telephelyén és/\'ag)'a szá]lítás utlín az áru rendeltetési hel-vén, illetve
mjndkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgált temékek bármely szempontból nem
1élelnek meg a jogszabályokban és/vagy a közboszorzósj dokunentációban illetóleg a
tervekben megha1iírozol1 kóvetelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítósét megtilthatja'
a beépített vagy leszállított termékeket visszautasíthatja, és a vállalkozó köteles
té tésmentesen vagy kicseré1ni a visszautasított temékeket, vagy meg1enni a szükséges
módosításokat, l'rogy a tcrmékek megfeleljenek a meghatározott feltételeknek'

6'9. Meglende1őnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán szakszení rendelkezéseket
és utasításokat adni a vá]]a]kozó IészéIe, va]amint döntéseket hozni a Vállalkozási
szeződésben rögzített nunkák vonatkozásában. Az ilyeí utasításokat, döntéseket FeIek ]r7

Epitési Naplóban rögzítik.
6.10' Megrendelő megbíZottja a szerzódés teljesitése során aZ Epltesi Naplo adataj alapján köteles

el1enőrizni' hogy a teljesítésben a Kbt' 128' s (2)-(3) bekezdésében Íbglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt.

7. Irányítás' koordináció, kapcsolattartás

7'1. A vái1alkozó által megbízott Fele]ős Műszaki vezető a vállalkozási munkáIatok
\'onatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a he]yszínen
teljes köúen együttműködjön a Megrendelő képviselőjér'el-

7.2. A felek aZ Epítési Naplóban Iögzített ídőpontban, ]egalább heti egy alkalon'rmal kooperációs
éItekezletet taltanak, melyről jegyzőkőnyvet vesznek fel. A kooperációs éftekezletre
nindkót fél neghívhatja saját szerződött patneleit: szállítókat. teNezőket. szakértőket'
Amennyiben bárn'rilyen olyan esemény merül fel, mely a koopcrációs n]egbeszéiés
időpontját befo]yásolja, arról az é ntetteknek legalább 36 órá\'al az értekezlet e]őtt
inlbtmálniuk ke1I egynást és más idóponlban kell megegyezniiik.

7.3. A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a MegÍende1ő és Vállalkozó megielö]i
a kiviteleZéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megr€ndelő teljesítésig.zolás kiadására jogosult m€gbízottja:
Név: Gyurián Zo1tán
'I'elefon: +36/26 801-700 Fax: +36/26 801-701



vállalkozó megbízottj a:
Nóv: Fazekas Miháiy
TeleÍ_on: +36/30 214 5708 Fax| +36/74 440 990

7.4' Fentj személyek j ogosultsága a szerződés nódosítására, megszüntetéséIe nem terjed ki.
7.5' Minden, a szerződés keretében a felek által cgymásnak küldött éíesítésnek írott fomában

(ajánlott ]evélben' telefaxon' telexon, vagy az építési Íaplóban) kell történnio. Az
elektronikus úton töÍénő ler'elezés nem ellbgadott' Ezen értesítések hatálya a cimzett általi
áivételkol_ illctve neki történő kéZbesítésekol á11 be'

8. Műszaki átadás-átvétel' teljesítésigazolás

8.1. Megrendelő a műszaki átadás álvétel és teljesítés igazolás vonatkozásában a Kbt. 130. $'
rer'rdelkezési szerint jiír el.

8.2' A válla]kozási munkák tckjntetében a rész- és végteijesítésle vonatkozó jegyzőkönyvet kell
felven . A műszaki átadás-át\'étel és a tel.jesítésigazo1ás tényét rögziteni kell az Epítési
Naplóban is'

8.3. A teliesítés be1'ejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-álvételt igazoló jegyzőkönyv
alaírásával'

8.4. A mtiszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül' Meglendelőnek hiányos vagy híbás
teljosítés esetében jogáb.ü á11 a nűszaki átadás - átvételi .iegyzőkönyvben a hiányok és/vagy
hib.ák megsziintetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölíi' A teIjesítési hatfuidőn tulnyúló
pólhataridő megállapítása ncnl jelenti Megrendeló kötbérigén}Től va]ó lemondását. A
vál1alkozó áitali tényleges teljesítés időpon1ja a szezódés sze nti maradéktala.n teijesítés
időpontja.

8.5. A műszaki áladás - átvételi jegyzőkönyv felvételére a vá]]a]kozó távol]étében is sor
keriilhet' ha Válla1kozó e]ózctes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáIáson' Az íg-v

felvett és a VáIlalkozónak haladék1alanul negküldött jegyzőkönyvben rögzített
megállapításokra Vállalkozónak 3 murkanapon belül írásban kell leagálnia' Ennek
elmulasztása esetén úgy ke11 tekinteni' hogy Vállalkozó e]1bgadja a jegyzőkönyvbetl
fog1á1takat.

8.6. A vállalkozó a núszaki átadás-átvéte] és üZembe heiyezési e1járás sikcres lebon-volítása
érdekóben köteles a műszaki áladás átvételhez szükséges iratokat és átadni a Megrcídelő
részéIe'

8.7. A míiszaki átadás átvótel során a Megrendelő átal átadandó iratok, okmányok a
következők:
8.7.1. Sikeres átadás esetén Megrendelő ÉszéIől aláirt műszaki átadás átvételi

jegyzőkönyv
8'7'2. Sikeres átadás esetén Megrendeló részéról a]áírl teÜesítés igazolás
8'7.3. sikerlelen átadás esetén a hibákal' és azok kijavításáDak batárideiét tartalmaza)

jegyzőkönyv
8.8. A szerződés teljesíésének fe1tétele a núszakj átadás átvételi eljárás lezárása. A szerződés

tárgyával kapcsolatos kárveszély r'iselés a munkák hiány és hibamentes átadás-átvételére
vonatkozó jegyzőkön-w aláirását követően száll át a vállalkozóról Megrcndelőre'

9. Kötbór' kártérítés

A Vlíllalkozó késede]mes teljesitése esetén a Vá]]a]kozóra a következő szankciók alka]nazandók:
késedelmi kötbÓr, meghiúsulási kótbéI és a késedelemmel okozott kár mcgtérítese.
9'1' Amennyiben a Vá]]alkozó e1mu1asztja a szerzóclésbcn vállalt köte]ezettségeinek teljesítését a

szerződésben vá11alt határidőkön belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbéne jogosult. A

'7 .4.

7.5.



késedelmes teljesí1és esetén a kötbér méItéke az eledmónÍelenül eltelt teljesítési ha1áridől
követő minden késedelnesen eltelt nap után a teljes nettó szerzódéses ár o,5olo-a. Vállalkozó
a késedelnes teljesítósból fakadó, a fizetendó kötbéi méfiékét meghaladó kár összegét is
kötelcs Megrendelőnek megtéríteni a késedelmi kötbéren felül'

9'2. A Vállalkozó a teljesítési rész -, vagy véghatáIidőt 25 nappal meghaladó késedelme esetén
Megreídelő jogosult elállni a szeződéstől. Ebben az esetben Vá]lalkozó a késede1mi
kötbéren felül rnegbiúsulási kötbér fiZetésére is köteles. ,A meghiúsulási kötbéi mátéke a
teljes nettó szerződéses ár 2Oolo-a. Meglendelő a kötbéIek összegét meghaladó összegű kárát
is érvényesítheti a vál]a]kozóval szemben.

9.3. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd| szerződés|ől való elá1lás

esetei) eláll a szerződéstői, a Vál]a]kozó meghiúsulási kötbéfi köteles fizeüli. A
megbiúsulási kötbér mértéke a te]jes nettó szeződéses ár 20yo-a' A Mcgendelő a kötbér
összegét meghaladó összegű kíát is érvényesítlreti a Vália]kozóval szemben'
Amennyiben a szerződés tel.jesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy a]vállalkozója)
számiía olyan körülmén'v áI1 elő, amel-v akadályozza aZ időben töfiénő teljesítést' Ílgy a
Vá]]alkozónak haladéktalanu] éItesílenie kel1 írásban a Meglendelót a kósedeIeln tényéről,
annak várhaló e]húZódásá'ól és okairól' va]ami t ésszerű póthatáridőt ke]] tűznie a
teljesítésle.

9'4. A szezódós szerinti vállalkozás teljesítése soriín Vállalkozó előtt ismeft az a körülmény'
hogy a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szerzódés tárgyát képező munkák
késedelmes teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezé vállalja' hogy a
szelződés teljesítése során fokozott gondossággal jáI el. és mindent megtesz annak
érdekében, hogy határidőben teliesítsen.

9.5. A szerződésben megállapodott részhatfuidők is kötbórterhesek' A részhatáridők
\'onatkozásában keletkezett kötbér összege az átadási véghatáridő te]jesülése esetén sem
igéíyelhető vissza.

10. A sz€rződés m€gszűntctése' elállás a sz'erződéstől

10'l' A szerződés egyoldalú negszüntetésÓrc aiogszabá1-von alapu]ó e]á]]ásijogon túlmenően
csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben neghatározottak
szednt. Az elállásra okot adó tényről e]őzetesen a másik felet írásban fe] kell hívni és a
jogellenes magatafiás megszüntetésére határidőt kell tű7ni. A jelen szerzódéstől töÍénő
egyoldalú e]állás esetén aZ alaa okot adó fél köteles megté teni a másik lélnek aZ ebbő]
eredő teljes kárát.

10'2' A Vál1a]kozó azonnali hatállyaljogosult a szerződéstől elállni, ha
10.2.1. Megrendeló a jelen szerződésben vállalt kötclczettségeit írásbeli felszó]ításra' a

l'elszó]ításban megielölt határidore sen tel jesíti
10.2.2. Meglendelő Vállalkozó figyelmeztetés ellenérc szakszerűtlen ütasítást ad'
10.2.3.A fiZetés teljesitése a Megrendelő hibájából, 30 napot meghalacló késede]met

szenved
10'3' A Megrendelő azonnali hatállya1jogosult a szerződéstől elállni, ha

l0'3.1. vál1a1kozó a te1jesítési rósz -, \'agy véghatárídő vonalkozásában 25 napot meghaladó
késede1embe esik'

10.3.2. VálIalkozó ellen csőd- vagy lelszámolási eljárás kezdeményeznek.
l0-3.3. vá]la]kozó megszegi a titoktafiási' és/vagy aclatvédelmi kötelezettségét,
l0.3.4. vállalkozó teljesítése várhatóan hibás teljesílés ]esz vagy a Vállalkozó

tevékenységónek eredménye egyértelmílen kiírokoZáshoz veZet.'
10.'l' Mcgfendeló a Kbt' 125. s (5) bekezdés előírása alap.ján iogosult és egyben köteles a

szerződést írásban fe]mondani ha sziikséges o1yan határidővel' amely lehető\'é teszi, hogy
a szelzódéssel érintett feladata ellátásáíó] gondoskodni tudjon - ha:



- Vállalkozóban közvetetten vagy közvellenül 25%-ot meghaladó tulajdorli részesedést
szelez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nenr rendeLkező
gazdasági lársaság, ame]-v neln felel mcg a Kbt' 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott l'eltételeknek

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot megha]adó tulajdoni rószcsedést
szerez valamely olyan jogi személ'v vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó
gazdasági társaságba!, amely nem felcl meg az 5ó. s (1) bekezdés k) pontjában
meghatfu ozott 1él1ételeknek'

10'5' A 10-'1. pont szerinti felmondás esetén vállalkozó a szerződés megszúnése előtt már
te]j esített kivitelezés sZorzódésszeIú pénzbe1i e11enéfi ékére j o gosult'

10'6' SzeződéstőI való elá]lás esetén a fr:leket clszálolási kötelezettség terheli. Amennyiben
Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére töÍénij hivatkozással álJ el a szerződéstői' úgy
vállalkozó a nyújtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai
a]apján kérheti'

10'7. A l'elek által gyakorolt e]ál]ásijog nem órinti a kfuté tési igény én'éíyesítéséIe \'onatkozó
j og gyakoIlásának 1ehetőségét.

11. Jótállás

11.l' vállalkozó aZ általa elvégzett mun]úkra az átadás átvétcli jegyzőkönyv ]ezárásiának
dátumától számít\'a Jó hónap tel.jes köfűjótá1lás1 vá]a].

1i'2' A Meglendelő kóte]es haladéktalanul órtesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során
[elmerülo birmi lyen lárigen1 r"l'

l1']- A iótálLási időtafiam alatt a hibaje]entésl kóvető 48 órán belül Vállalkozó vagy megbízolÚa
köteles ajavítást tórítésmentesen negkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni.

l1.4. Amennyiben Vá]lalkozó az étesítést követően nem 1eljesíti kötelezettségeit. úg'v a
Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockáZalfua és költségére.

11.5. A jótá]]ási időszak alatt bejeleÍtett jogos követelések a jótállási időszak lejá1a ulán is
érvényesíthetók, továbbá a jótá11ási időszak alatti állásidőve] a jótáliási idő autonatikusan
meghosszabbodik.

1 1.6' A termék kicseréiése a jólállási idiitartamot nleghosszabbítja'
11'7' AZ átadás-átvétel után vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szaYalossági

kötelezettség terhcli.
11'8. Abban áz esetben, ha Vállalkozó hibásarr. vagy nem I' osztályú minőségbcn teljesít és a

hiányosságokal a Megrendelő írásos felszólítása elienére nem javítja ki megfelelő
minőségben és időben, Meglendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni
és ennek teljes költségét vállalkozóra há tani'

i 1.9. Felek ajótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálato1 tadaüak, ahol a kivitelezési munkákat és a
beépített anyagokat ellenórzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyr'ét. ame]yben
foglalt hibákat a Vá11alkozó 15 napon belü] köteles saját költségár kijavítani'

12. Vis Major

12'1' A Vállalkozó nem szankcionáIhaló kötbérrel vagy a szcr7ődésszegésre alapítoll elál]ással'
továbbá nem sújtható kártérítéssel' amennyiben a késedelmes teljesítése vis majoI
eredménye'

12'2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis major" olyan eseteke vonatkozik, mely a
vállalkozó akaratán kívül következik be, nen'r a Vá]lalkozó hibájából vagy hanyagságából.
I]yen esetek: sztrájk, báboru vagy lbnadalom. lűzeset. iíNíz. .|án'án1'', karantén korlátozások
és szállítási embargó'

12.3. vis maiora a Vá]]alkozó csak akkor hivatkozhat. ha ajánlott levélben. építési naplóban
értesiti a Meglendelőt a vis maior tényéről, okáróI és valószínű időta am&ó]. Amennyiben
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a Meglende]ő egyéb irányíl íIásos utasjtást nem ad' a Vállalkozónak tovább kell teliesílenie
szerződéses köteleze1tségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, ós meg kell ieresnie
minden ésszerú a]tematív módot a teljesítésre. nlelyet a vis maiorisete nem gátol.

12',1. A szerződésben Í'oglalt határidők a vis major idótartamával meghosszabbo<1nak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 napot. a Megrendelőnek jogában áll a
szeződés nem teljesített lészétő] elállni a hátrán}os .jogkövetkezmények nélkiil oly módon.
hogy a Vállalkozóhoz erről éfiesítést külci. Ebben ai esetben a v;]laIkozót nein terhclr
kőtbérfi zetési kölelezettség.

i2'5' vis maioÍa Megrendelő abban aZ esetben hivatkozhat, a 1é]adatel]átási tevékenysége
folytán a szerzódés ráeső r.észének teljesítése olyan akadályokba ütközik. melyek gáiolják
Vállalkozó szerződéses telj esítését.

I3. Egyéb feltételek:

13'1' A jelerr szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy taftalmi ellentmondás esetén
elsősorban a szerződés tfugyában iefol}tatott közbeszelzési ;ljfuás Ajrínlattételi Íélhívásában
foglaltak, násodsorban a közbeszerzési eljárás Dokumentációjában f;glaltak a méItékadóak.

13'2. A Válla]kozó a MegreÍdelő előzetes íIásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyanrár
tudomásitajutott információkat kizrárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel'

13'3' A szerződés feltételeire vonatkozóan a MagyaroNzág Polgári Töru;nykönyve és
Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerződes teljesitesá során
különősen_de nem kizifuóiagosan - a következő jogszabályok betar1ásával keli eljámi:- 2011. évi CVIII. töruény a közbeszerzésekől és végrehajtási rende]etei- 306120II. (xll. 23.) KoIm' rende]et az építési benüázások közbeszezésének rósz]etes

szabjl1airól
- 191/2009. (Ix'15) KoIm. rende]et az építőipari kivitelezési tevékenységlő]- l959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyr''ről

13'4' Jelen szerződés módosítására kizárólag az eljárást negindító l'elhívás feladáslínak napján
hatiílyos a közbeszerzésekről szóló 2011' évi CvIIl. törvény rendelkezései kiilönösen á
Kbt' 132' s. előíIásai - szerint lehetséges.

1J'5. Je]en szerződés 4 eredeti pé]dányban készül1'
13.6. A jelen szelződést a felek elo]vasták' éftelmeáék' és mint akaratukkal mindenben egyezót

ífták alá.
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