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a továbbiakban, mint Felek között az alulfuott helyen és időben az a,|ábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek tógítik, hogy a Megtendelő a Közbeszetzési Éttesítőben 2011' 03' 26. napjáo KÉ
7526/2011 számon megielent ajánlattételi felhívással a l{bt. VI. fejezet szetinti áitalános
egyszerű közbeszerzési eljárást indított ,,Tát Nagyközség Újtelep te|epü|ésrészének
csapadékvíz e|vezetése'' tfugyában.

Megrendelő a közbeszetzési eljárás eredményét 2011. május 19. napján zz Í'Ásbels összegzés
megkii-ldésével kihitdette azza\ hogy a kőzbeszetzési eljáÍás nyeÍtese: a Vá.llalkozó. Felek Á
kózbeszetzésekről szóló 2003. evi Oo(D( törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. $-ának (1)
bekezdése értelmében a töfvényes hatátidón beliil szetzódést kotnek, ielen szetződés és az
ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szetződés) feltételei szednt.

Á Szerződés tátgyít képező kivitelezés (építóipati kivitelezési tevékenység) elvégzését a
Megrendelő a ,,Tát Nagyközség Uitelep településtészének csapadékvíz elvezetése'' ketetében
e\en támogatásból f,nalszttozza, a Megtendeló és I{özép-dunántuli Regronáüs Fejlesztési
Ugynökség Nonptofit Kft., mint közreműködő szeÍvezet (a továbbiakban: Közremúkődő

=-5R



z

Szervezet) között 2077. Íebruát 25. napján megkötött támogatási szerzódés r : - il.::':]kban.
Támogatási Szetződés) a|apján.

Felek kifejezetten rógzítik, hogy ielen Szetzódés a|apján aYál.|qlkozó teljesítésre z Tr=, ,:i.;.:
Szerzódésben, a közbeszetzési e|jfuás ajáttlzi felhívásában, az a1án|aa dokumenúcróbr- :.. l.
aján}ltÁb zn foglaltakra figyelemmel köteles.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Á Megrendelő aiánlati felhívására a Vál]alkozó által benyújtott ajárrlat ismeretében a
Megtendelő megrendeü, z Yá|]a\kozó az a1ádattéteh felhívás, ajárrlattételi dokumentáció és
az ajídatában foglaltak illpján elvilJa|ia' az építési munkateriileten (továbbiakbzn teljesítési
helyen) a jelen Szetződés szeÍinti munkát.

Á szerződés tátgya: Tát Nagyktizség Újtelep településrészének csapadékvíz elvezetése

1.2. A kivitelezés pontos műszaki tatalmát az a)ánlatl felhívásban, az ajánlai dokumentációban
és annak Észét képező műszaki tervdokumentációban, a vlt]akozó aján|atában, a 802-
3/2077' szární jogetős létesítési engedélyben, és a kiviteiezési tervdokumenúcióban
foglaltak alko$ák.

A teljesítés helye: Tát nagyközség Újtelep

1.3. Vállalkozó a munkát az qánlltában foglalt, a szetződés 2, és 3, sz, mellékletét képezó
építési- és fizetési ütemtervben (továbbiakban Ütemterv) tészletesen és tételisen
meghatáÍozottaknak megfelelően, az ott tleghatátozott hatáfidőkig végzi, és teljesíti a
Megtendeló tészéte.

1.4. Az Ütemterv végsó teljesítési idópontián kíviiü tartalmi elemek indikatív iellegriek. Az
Útemteret Vállalkozó heti tendszetességgel akna|jzá|n köteles. Áz Ütemter lktaa]jzáIász
nem etedményezheti a végső teliesítési hatfuidó módosítását.

1.5. Felek megállapodása szetint a Yá|]akozó köteles a létesítmény kivitelezését és zz egyéb
szeződéses kötelezettségeit szetződésszerűen, teljes kötűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a mindenkor harályos építésügyr, tűztendészetí, balesewédelmi,
kataszttófavédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó (szak)hatósági' va]amint a vonatkozi
egyéb előftásokna\ múszaki szabványoknak, továbbá a technika mu áMsának megfelelően
I. osztályu minőségben, hibz. és hiánymentesen, haúridőben teljesíteni.

1.6' Felek rögzítik, hogy lz I. osztályí teljesítés r^ftalr^árt az épitési iogszabályok, a vonat]<ozó
mzgyzt szlbvínyok és a felhasználásta keriiló egyes termékekte vonatkozó alkalmassági
engedélyek, tanúsítványok hatátozzák rneg.

1.7. Á Vállalkoző z kivitelezési munkák e|végzéséte vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kótelezettséget vá|Ja| atta, hogy jőtá|Iási, garanciáüs, szavatossági kötelezettségeinek
matadéktalanul eleget tesz.

1.8. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati dokumenu{ció múszaki taÍtaLnát, a kivitelezési
technológiát ismeri, az ajánlati dokumentációban feltiintetett munkanemeken kívijl
továbbiákat a dokumentációnak megfeleló megvalósításhoz szükségesnek nem taÍt. Á
Szetződésben tögzitett műszaki tattalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot,
szetelvényt' betendezést és munkát magátbz fosal.
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A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak
megfelelő krvitelezés pontosságáét, teljességéétt és alkalmasságáétt a Vállalkozó felel.

2. \r á|Ia|koző kötelezettségei

VáIlalkozó a munkák megvalósítása soÍán elegendő számű és megfelelő szakképesítésű,
tlPaszt^|t vezetőket és irányítókat' továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaetót
biztosít, amely a Yíl]a]kozó Szetződés szerinti köteiezettségeinek megfelelő és időben
töÍténő teljesítése étdekében szükséges'

Á kivitelezési tevékenység végzéséhez Megtendeló h ozzájáni alvá1la|kozó igénybevételéhez.
Á szerződés teljesítésében z YáI|akozó az zján7atában foglaltak szerint vesz igénybe
alvá]lalkozót'
Az alvá]]z|koző kivitelezők qúvántatása elektronikus fotmában, a Íővá|Ialkoző épitést
n^plőjáÍak észét képező alvá]]akozői nyilvántatásban töÍténlk, mely nyilvántartásba a
szeződéskötés sotán a főváL]zkoző ^|t^| megadott kód, alapján az alvál'\a\kozó köteles a
sz1át alv á|lakoz ői s zerződés einek adatait bevinni.

2.1.1. A tel)esitésben tíz %-ot meghaladó mértékben klzátóIag a Yá|\akoző ajátiatábzn
megielölt a|ábbi alvállalkozőQ)' az a.1ánlatban meghátározottak szennt működhet(nek)
közre:

- - - - - - < ^ - .(l) luruor I(ERT ESZ l(ft.
2531 Tokod, I{ossuth Lajos u.132.
Cégegyzék szám: 7 1 -09.012437

Y á|]z|koző kivitelezók nyilvántartasi szárrra, hztá|yának tdőtattama:23A7717 6

(n) HYDROPROFIL Kft.
2890 "Íata, Szilígyi E,tzsébet út 1 1 7 '
Cégsegyzékszám: 1 1 -09-008755

Yál]zlkoző kivitelezők nyilváltattasi' száma, hztályának időtattatna:23A4327 5

2'1.2. A teljesítésben aká]fakoző a közbeszetzés értékének 100/o-^t meg nem haladó
mértékben nem vesz tészt.

Áz alvállalkozói szetzódéseknek meg kell felelniűk jelen Szerződés kjkötéseinek.

Yá|]]a1koző köteles a munkavégzéste vonatkozó szetződ'és szerinti kötelezettségeit
a|vál]a|kozói felé éwényesíteni az a\vá7fa7kozőival kötött szetződéseiben, valarrttnt azok
betatását, betartatását a helyszitlt munkavégzés sotán el1enőrizni és érvényte juttami.

Á Vá]lalkozó a jogosan igénybe vett a|vál]a]kozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna; alvá]]alkoző jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős mrnden olyan
kátért is, amely anélkiil nem következett volna be' Yá|]akoző köteles a munkát úgy
megszervezti, hogy a muntateríiIeten dolgozó alvállalkozók egymás munkáját le zavar1ák,
i]letve a haLíÍidőte való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a mun}avédelmi szabáIyokat
matadéktalanul betartsák. Az a|vá]la|kozők |<tzárő|ag z Yál]akozőva] állnak jogviszonyban,
igy tőle fogadhatnak e1 utasításokat, illetve kizárólag vele szemben éwényesíthetrk
követeléseiket'

Á Vállalkozónak kotlát]an lehetóséget kell biztosítania atta, hogy az illetékes hatóságok
ellenőzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kivite]ezéssel összefiiggésben kradott iogeiős
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliiLl Vállalkozó biztosítani köteles a hatósások tészére a

2 .1 .
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részvételt ̂ zokon z vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkötébe
tattoznak.

2.4. Megendelő és minden áitela meghatalmazott szeméLy számáta mtnden ésszerű időpontban
hozzáÍéthetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes oiyan helyet, ahol az anyagokat,
tetmékeket és betendezéseket készítik, gyátqák vagy előkészítk a teljesítéshez. Yíl]akozó
köteles minden segítséget biztosítani ehhez a|váIlakozőná| és a beszríllítóinál is.

2'5. Yá|la|koző a l(otmányrendeLet a|apján kőteles a munkatetület átadás-áwételével egytdejűleg
megnyitni az építési napl6t, zzt folyamatosan vezetni és a munkateriileten hozzáférhető
helyen őtizni. Áz építési naplót magyat nyelven, egy eredeti és két másolan példányban kell
vezetrri, melynek elsó példánya aYáIa|kozőt, másodpéldánya a Megrendelőt illen meg.

2.6, Yá]l]a]lkoz6 köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tafian:\, ̂  keletkczert
építési és egyéb hulladék - engedéllyel tendelkező keze|őhőz tötténó _ e|szálÉtásátő| a
munka végzése sotán tendszetesen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett építési-
bonúsi hulladék mennyiségét és Íajtájá't folyamatosan vezetni az építési naplóban. A
Vállalkozónak az épitésí és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési
és bontási hulladék kezelésének tészletes szabá|yatő| sző|ó 45/2004. 0/II. 26.) BM.Kv\M
együttes tendelet előírásai szerint kell eljámia.

2.7. Yá|La|koző köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy tendelkezéste álf-e az épitőipai
kivltelezési tevékenység végzéséhez n épitésigyi hatósági eljátásokróI és az építésügyi
hatósági ellen6rzéstő1 sző|ő kormány'tendeletben meghatátozott hatósági engedély,
múemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély' iJletve beielentés esetén annak
igazo\asz. Köteles gondoskodni az építés a|att rnát meglév6, illetve előkediló természeti,
kultuális ótökségi, építészeti éttékek megőrzésétól.

2.8. Yá|la|koző köteles biztosítani, hogy az épitési munkatedileten csak olyan személyek
taÍtózkodianak, akik a vállalkozói nyilvántatúsban szetepelnek, illetve ette jogosultsággal
rendelkeznek, és az építési napló által 

.tgazo|tan 
részt vesznek a napi munkában, annak

ellenótzésében és lrányitásában.

2.9. A Vállalkoző az épitmény tendeltetésszerű és biztonságos haszlalatta alkalmassá válásakot
(az építőtpai kivitelezési tevékenység befeiezésekor) köteles az építési munkatedíetet
átadni a Megtendelőnek.

2.10. Yállalkoző az épitési munkák befejeztével köteles az épitést teriiLlettől töténő levonulást
végtehajtani: a kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a
saját vagy az a|vál]alkozőj, tulajdonát képező eszközöke! szerszámokat, gépeket és
arryagokat.

2-71. Yál]zlkoző köteles gondoskodni a munkateriilette vonatkozó tűzrendészeti' munkavédelmi,
kömyezetvédelmi (így kiiLlónösen a zi1-, tezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó),
balesetvédelmi' tűzvédelmi és egyéb előfuások betattásátóI. Á munkatetiilet megfeleló
védelmének és órzéséoek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem
taÍtllsábőI szárm^zó minden felelősség a Vállalkozót tetheli.

2.12' Yá|la|kozó kőteles megóvni a munkateriileten a mát kiépített út. és közműhál őzztot. A
Vállalkozó lrzgy a|válla|kozói által esedegesen a munkateriíeten okozott kátokat a
Yí|]alkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak |ezáúsíis kijavítan1

-rr(



^me|y ^ 191/2009 '(x,15.) I{otm. rendelet 32. $-ának (7) bekezdése szerinti
teljesítésrgazolás kiállításának feltétele.

2'13. Y á|lalkoző köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni éttékeket veszé|yeztető kát
lehetőségének felmediLlése esetén haládéktalanul kátelhádtási rntézkedéseket tenni és
azoktól a Megrendelőt azonnal étesíteni.

2'14. Yállatkozó köteles kihelyezni a 191/2009,(X.15.) I(orm. rendelet 5. $ (ó) bekezdés szerinti
tartalommal, az építési munkaterület azonosító tábláját, illewe az U j Magyarctszág
Fejlesztési Terv Árculati I{ézikön1wben előftt kötelező atculati eiemeket.

3. A munka megkezdése, együttrnűködés a kivitelezés alatt

3'1. Á MegtendeLő rr'egbizása a|apján e|1árő építési múszaki ellenőt a kivitelezési tevékenység
teljes folyamatában elősegín és ellenórzi a vonatkozó )ogszabályok, hatósági előírások,
szabványok, szetződések és a kivitelezési dokumenúció betaÍt^sát' Fe|adatata és )ogáIására
egyebekben a 19 1 / 2009'{X'1 5.) Kotmánytendelet tendelkezései irátlyadőzk'

3.2. Megrendeló a kivitelezési tevékenység teÍvezett megkezdéséte irányrrló bejelentését, a
kivitelezés tefvezett megkezdése elótt 10 munkanappal köteles beny$tani zz
építésfelügye1eti hatősághoz a I(otmánytendelet szetinti tattalommal. Á bejelentéssel
egyidejűleg a Megtendelő az építés helye szerrnt i]letékes NÁV-nak beielend az épitési
tevékenységte vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szetződéses énék)' az építés
helyszínének cirnét és hdrytaizi szánát.

3.3. Megtendel6 fe|adata a' kivltelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek beszetzése, szetződések megkötése.

3.4. Felek tőgzítik, hogy a Yá]]akoző a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, Japotát
sz€Ínrevételezte.

) . t .

Megtendeló a munkatedi]etet átádás-átvétel keretében ad1a át z Vál]alkozó részéte. Az
átadás-átYéte| megtóÍténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni. Az átadás-
áwéte| lzp1án Vállalkozó a Megtendelő 10.2. pontban megielölt kapcsolattattóját az átadás-
áw étel. tély éről. éÍtesíteni kötele s.

Yá|]akoző a munl<ák megkezdését megelózően köteles a kivitelezés megkezdését' minden
ilyenkot kötelező be)elentéssel együtt az rlletékes építési hatóságnak bejelenteni.

Áz építési naplóba és mellékletetbe bejegyzéste a I(ormánytendelet 2ó. $-ának (1)
bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselóje iogosult. Megtendelő feladatz az
építési napló ellenőtzése.

Á takatásta keriilő munkák ellenőtzése étdekében vagy (szak)hatóság1 ellenőtzés hata|ya ah
tattozó munkák megkezdése e|őtt z Yál]a|koző köte]es az el]enőrzés és a vlzsgá|at váthatő
idópontiát 3 munkanappal megelőzően az épitési naplóba bejegyezti, és attó| z
Megtendelőt fuásban úgy értesíteni, hogy k;lzárő|ag a Megtendeló szabad döntésén múlion,
hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venní. Ha a Megtendelő ellenőtzési jogával nem
kíván élni, abban az esetben a Vállalkozó jogosult az eltakató szetkezeteket továbbépíteni.

Megendelő és zz épitési műszaki ellenőt jogosultak a kivitelezést bármikot ellenódzni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naplóba bejegyezru. Á Vállalkozó köteles a

3 .5 .
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3.8.

3.9.
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bejegyzésekre 3 munkanapon belii{ a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő
a napIőbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni
Megtendelő részére.

3.10. Megtendelőnek joga vln az épid<ezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében _ szükség
esetén - megbeszélést kitűzru, amelyen z Yíllzkoző köteles részt venni. A megbeszélés
eredményeiról jegyzókönyvet kel] felvenni. Á )egyzókön1wben meghatározottak _

amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerződés elóításaival és a haúlyos iogszabályokkal
_ kötelezőek a Felek számara.

3'.|1. Yá|lalkoző köteiezi maglát ata, hogy a Szetződés a|apján vÁ1la\t munkához felelós műszaki
vezetőt ^|kzkn^z' amelyért kiilön térítés nem illeti meg. Á felelős műszaki vezetó köteles
folyamatosan az épid<ezés helyszínén tatózkodni, vagy akadá|yoztztása esetén a szakmai7ag
megfelelő helyettesítésétől gondoskodni, valamint az épitési napló, illetve a kivitelezés
lebonyolításához szükséges okitatok őrzéséról gondoskodni.

Vállalkozó műszaki vezetójének alkalmasnak kell lennie attl' hogy a felelős szakmu
műszaki vezetést az épitésig5,l. szabályoknak és szzbványe|őitásoknak megfelelően ellássa, és
a kivitelezést teljes felelősséggei irányítsa. A felelős műszaki vezetó alkalmasságára
vonatkoző igazolás(ok) Vállalkoz ő ajátiatának tészét képezi(k).

Feladataira, jogáIásátz egyebekben a I(otmánytendelet tendelkezései irányadóak.

3.12. Az építési-szetelési mun}ák alatt Megtendelő és Vá]lalkozó heti rendszetességgel
egyeztetést Q<oordináció) t^tt. Az egyeztetésen tészt vesz Megtendelő képviselóje,
Vállalkozó képviselőie, a Felelós műszaki vezetők, a Műszaki ellenótök, szükséges esetben a
Tewező. Á I(ootdináció helye Megtendelő hivatalos helyisége. Á kootrlinációtói minden
alkalommal jegyzőkönyw késziiLl.

3.73. Ha Yá|7a|koző tetvezői mivezetésÍe taÍt igényt, akkor ennek költségei Vállalkozót terheük.
Á Vállalkozó a. l.r-n,ezői művezetési igényét a Megrendelő felé írásban jebi, akl ezel tgényt
haladéktalan továbbítja a Tewező Íe|é.

4. A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő

4.1. Á munkatertiLlet átadásának és a munka megkezdésének időpontja: a szerzódéskötést követő
3. nap.

4.2. A Megendelő a munkaterii{etet átadás-áwétel ketetében adja át l Yálla1kozó tészéte. Az
átadás megtöfiéntét az épitési naplóban kötelesek a felek tögzíteni.

4,3. Az 5.3. pont szerinti műszzkt átadás-átvételi eljátás megkezdésének időponqa a Yál]alkoző
á|ta| az 5.2. Pont szednt megtett bejelentést követó 10. naP.

4.4. Á tel)esítés időpontia a siketes műszaki átadás-áwételi eljátás \ezárásának időpontja [(orm.
tendelet 32. $ (7) bekezdés]'

4.5. Megtendelő az átzdás.átvételi eljátást legkésőbb a megkezdésétől számított 10' napon
köteles lezámi.

4.6. Yilla|kozó a Megtendelő elózetes, ftásbeli h ozzá1ániásávd' előteljesítésle iogosult'

\ti' -/ &iTl
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4.7. Amennyiben Megtendeló nekr felróható okbő| l 4.2. pontban a műszaki átadás-át,éte|i
eliátás megkezdéséte meghatározott hatáÍidőt követő tíz napon beliil nem kezdi meg az

átadás-átvételi eljztást, aYá|]a]kozó kétéséte a teljesítésigazolást köteles kiad .

f . t .

5. A teliesítés

Vá]lalkozó köteles a kivitelezést - munkamegszakítások nélkiil _ az Ütemtervben
íoglaltaknak megfelelően elvégezru.

Á telies munka műszakt átadás-átvétele oszthatadan kiütelezési, ^z^z egy eljárás ketetében
tötténik, abbzn az esetben is, h^ Lz egyeztetett és közösen elfogadott ütemteÍv szednt,

munkatészenként tészteljesítések töÍténtek (oszthatatlan lrrvitelezés).
Részteljesítések Áz építési ütemtewnek megfelelő egyes tészek akkor tekintendóek
teljesítetmek, amennyiben Yz|7a|kozó az ütemtefvben meghatátozott műszakj tattalomnak
megfelelóen a létesítmény szerkezeteit elkészítette és a műszaki ej]enőt az adott munkaÍész
tekintetében a teljesítést igazo|ja. A teljesítésigazolás klíllításának feltétele az adott
munkatész sotán beépített anyagok' szerkezetek, berendezések szállítóleveleinek és
megfelelőség-igazolásainak átadása Megtendelő részéte. Ámennyiben jogszerűen nem
tőténik meg ^z adott munkatész teljesítésének fentiek szerinti lgazo|ása', így az adon
kivitelezés nem tekinthető teljesítettnek és a' Yá]]alkoző ^z etÍe L munkatészte vonatkozó
részszátnlqát lerl állíthatja ki.

A tészszántla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Megtendelő tészéte a' vonatkozó
tel;esírést' a műszaki ellenőr által aláírt - és az Ütemtervben foglaltakat rűkröző -

teljesítésigazolássaI támassza a|á, a tészszám)abeny(litásával egyidejűleg.

Á Vál]alkozó köteles a munka(tész) elkésziiLltét a várható befejezésnél 10 nappal kotábban a
Megtendeló tészéte írásban jelezni.

5.3. Az 1.1' pont szerinti építőipati kivitelezési tevékenység befeiezését követóen műszaki
átzdás-íwéteb el;árást kell lefolytatni @erendezések, rendszetek működési ptóbája, és a
tlP^szt^|t rendellenességek, hiányosságok megszűntetése, sziikség esetén a ptóba
megismétlése). A műszaki ^t^d^s.^t\,éteh e|.1áús céI1a annak megállapítása, hogy a jelen
Szerződés tátgyl szeintl építőipari kjvitelezési tevékenység a jelen Szetződésben és
jogszabályban e|őíÍtLk d^pl^n a kivitelezésí dokumentációban meghatátozottak szerint
maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az eLőirt műszaki és a ielen
Szetződésben vállalt egyéb kővetelményeknek, jellemzőknek. Megrendeló köte1es a műszaki
átad^s-átvéte,ll és a birtokbaadási eljátásban tészt venni.

Az átadás-áwéteb' eljáás megkezdéséhez a Yá|]akozó köteles a Megtendelő rendelkezéséte
bocsátani a Szerződés teliesítését igazoló, valamrnt a l(otmánytendelet 12.$ (2) bekezdés h)
pontiában foglalt dokumentumokaÍ igy z baszlálatba véteü engedély benyujtásához
szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, a megvalósulási tervdokumenúciót (3 példányban)'
valamint a felelós múszaki vezetói nyilatkozatokat. A Vállalkozó köteles továbbá átadni a
Megtendelő tészérc a minőségtanúsítási dokumentációt, az a|katmazott építési termékek
megfelelőségét igazoló tanúsíwáayokat, bizonylatokag basznalatt és katbantatási
útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, ame|y a Szerződés tátgyának a
tendeltetésszerű és biztonságos haszlá|atához szükséges. A tűzvédelrni szemPontból
jelentős szetkezetek megfelelőségétől, kivitelezói nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozaüoz
rnel]ékelni kell a szetkezet tűzvédelmi paraméteteit, és alkalmazási feltételeit, érvényes
megfelelőség tanúsíwányait tatta|maző jegyzéket. Az ábdas.atvételi eljátás lezátásiig
Yá|]akoző köteles Megrendelőnek átadni a kivitelezési tevékenységével összefiiggésben a
haszlí|atbl véteü engedély beny'uitásához szükséges szz|Áatősígj nyi]átkozatokat, továbbá
a l(ormánytendelet 33. $ (t) és (z) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen

5.2.
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dokumentációk átzdásának hiányában az átzdás-átvétel nem zátható |e. A viz)og1
územeltetési engedély iránti kételem szakmai összeállítását Yál]a]kozó végá' eI' a v.tzjog;
üzemeltetési engedély fuánti kételmet N{egtendelő n1'ujtja be az il]etékes vízügyi hatósághoz.

Az építési műszaki ellenót köteles a YáI|a|koző által megjelölt időponta kitűzött múszaki
átadás-áwéte|l eliátás sotán megvlzsgá|ni az elkésziilt épitőipaÁ kiwitelezési tevékenységet és
a jelen Szetődésben foglaltak teliesiilését.

Á műszaki ^adas-^tvéteh el1íLtástő| hfuom példányb an jegyzőkőnyvet kell készíteni. Á
jegyzőkönyv egy-egy pé|dánya a Megtendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy pé|dány az
építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv t^xttknazz^ mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén ie1ent6sek lehetnek, így kiilönösen

a) t e|)átás kezdetének és befejezésének időpontját'
b ) a műszaki átadás-áwéteh eljáúsban tészwevők nevét, megnevezését, tészvétell

minőségét'
a Megtendeló által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
a Megtendelő észrevételeit,
a műszaki átadás-átyéteh eljárás során íelfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, hiányosságok megnevezését (elentósebb téte|szárn esetén _ az átzdás-
átvéteh jegyzőkőnyw mellékleteként kii1ön hiánypótlísi jegyzőköryv vagy htba.1egyzék'
hiányjegyzék készii{, amelyet a Vállalkozónak ah kell ítnia),

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,

c) a 1ogszabáIybzn előít nyi]atkozatokat,
h ) a Megtendelő döntését arról, hogy ád,eszi.e az építményt,
i) a Megtendelő döntését attól, hogy igen1t tatt-e a hibák k4avításátz vagy

árengedményt két és
i) ^ ÍésztveYők ̂ hkását

Ha a Megtendeló a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-áwételi
jegyzőkönyvnek taÍta,]fiazÍi^ kell a kiiavíús hatáidqét, valamint a kt1avitásétt és az
átv éteLétt felelós s zeméiy megnevezését.

Á jegyzókönywben tögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghátáÍozott időn beliil
matadéktalanul kij avítani.

Á műszaki vezető a mennyiségi és minóségi hibá\ hiányosságok kijavítrísát követóen a jelen
Szetződésben vá]lalt és elvégzett tevékenységet tanalmaző teljesítési összesítőt ad. át az
építési műszaki ellenómek.

Ámennyiben a Yál]alkoző a jallrtásí kötelezettségének az átadás-áwéteirt jegyzőkönyvben
meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megtendeló dönthet' hogy a teliesítést elÍoga$l vagy
nem. Ha a Megtendelő a teliesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel énntett tész
vona&ozásában arányos díicsökkentésre iogosult.

Áz építési műszaki e]]enőt zz ellenótzést követően teljesítésigazolást á|it kt zz elvégzett
építóipati kivitelezési tevékenységtól, annak méttékéről, mennyiségétól és minóségétól, és
ez alapján )avaslatot tesz aYáIJakoző végszán1ája |<lál}itásának tattaltnáta.

Nem tagadható meg az áwétel a teljesítés olyan hibá miatt, amelyek ónmagukban vagy más
hibákkal' illetve hiányosságokkal összefiiggésben és a kiiavításukkal játó munkák folyún
sem akzdáJyozzák a létesítrnény rendeltetésszetű haszná|ztá7 ha zz egyebekben megfelel a

ielen Szetződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek' Á Vál]alkozó
ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott hatáidőíg, E hibák kijavíúsáig a
Megtendeló vissz*atthagz a hibák kijavításának Megtendelő álta] becsiilt éÍtékét.

A műszakl átldás-áwételi elifuást legkésóbb a készte jelentéstől számított 8. napon meg kell
kezdeni és legkésóbb a megkezdéstől számitott 10 napon beliil be kell feiezni.
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5.4.

Yá|]a|kozó a műszaki átadás.átvéte]i e|1átásta 3 példány megvalósulási dokumentációt
biztosít a Megtendeló részére.

Á Felek az 5.4. pontban rögzített műszaki átadás-átvételtől (a műszaki ellenőt
teljesítésigazolásának keltétől) számitott egy év elteltével utó-felr'iLlvizsgálati eljárást folytatnak
Ie.

6. A vállalkozói díi és elszámo|ása

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalko zőt szetződ'ésszerrí teliesítés esetén nettó
92.500.000.- Ft, azaz ki'lencvenkétmilliő-ótszázezet forint vá.llalkozói díi illeti meg. Á
vá\Lz|kozói díj megállapításának alapjául szolg ő ánzadan költségvetési klltás az
Aiánlattételi Dokumenáció, az átazott költségvetési lslftás a Yál,|qlkoző zjádatának tészét
képezi.

A szezÖdésben fogIa|t munkák vá||aIkozÓi dÍja áta|ányár, me|y tartalmazza a Vá|lalkozó tsszes
kö|tségét és fedezetét. A vá||a|kozTi dÍj az aián|atban' a szeződésben és a teruekben fog|a|t
mennyiségi és minőségi köVetelmények figye|embevételéVe| kerü|t meghatározásra' és
biztosÍtja a teljes éptl|euépítmény, rendeltetésszerú haszná|atra aIkalmas á||aóotban. határidőre
ttrténő átadását Me9rende|ónek.

6.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedély-köteles.

6 . 1

Á vál]alkozói dij a'YáJ.J'alkozó ielen Szetződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének tel)es
költségét, azlz a közoet|en költséget és a fedezetet is fedezi. Közvetlen költség különösen
az anyagköltség és a kózvetlen gépköltség a tavatozási és takodási költséggel együtt, az
építóipati tezsióradíi és az elekuonikus közbeszerzési költségvetési kiítási ptogam
normatívái alapján számíton munkadíi. Fedezet kii:lönösen a közvetlen költséeek k3zött
nem szeteplő általános költség (p1.: vám, a vá,llalkozás teliesítésével kapcsolatbai felrnerült
egyéb költség ideétve a felelős múszaki vezető á|t^|nvúitandó szolúltatásokat és minden
egytb mellékköltség; ajánlat mellékletei készítésének, a b tztositás,'az engedélyeztetés, a
szá\)itas, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonu]ási teri,i'let, a mrntavételezés is eLenőtzés, az
előte nem látható események és jogdíiak ktiltségei stb. fuggetleniiLl azok jogcímétől),
va|amjnt a tervezett nyereség.

Á vállalkozór díi kifizetése számla ellenében történi}. Á Vál]alkozó egy eiőlegszáma továbbá
a 2. és a 3. sz. mellék]ettel összhangban - a megvalósított műszaki tataiommal atányosan
két tészszámla valamint a végszámla ben1újtása jogosult.

Áz adott részteljesítés ellenértéke csak az ütemhez rendelt lijwitelezés matadékta]an

:eliesi!éséJ 
kővetően, a Megtendelő ta| meghatatozott módon kiállított tészteljesítési

igazolás kiadása uán kerülhet leszím]ázásta és kiEzetésre. A tészszám]a kifizetésének
feltételeként a Megendelő kétheti az adott tészmunka elvégzésekor beépített anyagok és
gyáttrnányok minóségi bizonylatolását. Ezen tgazo]'ás Illányábal Megendelő a nem igazolt
anyagok éttékének megtérítését megtagadhatja,

Á Vállalkozó a bruttó válla)kozőj díj legfeljebb l}ok-ának megfelelő méttékben elóleg
igénybevételéte jogosult. Á megtendelő az előlegfolyósítást visszafrzetési biztosíté[
ny4táshoz kötí. Á Vállalkozó a visszafizetési biztosítékot bankg atancia fotmájában nyr:jtja.

6.4.

6.6.

-g_<f-\
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ó'7. A Válialkozó a munka e|végzését követően, a Megtendelő műszaki ellenórének
teliesítésigazolása után legfeljebb 5 munkanapon beliiLl köteles szám]át Wá]]ltant és eljuttat
Megtendelő tészéte. Á számlán mrnden esetben fel keli tüntetru a, a Szetződés tátgyát, a
palyázat azonositő számát (KDOP-4.1.1/E-10-2010.0013) és a Vállalkozó azonosító
adatait. (név, ckn zdőszám, cégegyzékszárn stb.) E'nnek l.iányábll kiegészítés céIjából a
szám]át a Megendeló visszaküldi a krbocsátó tészéte, amely esetben a Megendelő
késedelme kizfut'

6.8. Á számlák öneteiének kifizetése zz igazott teljesítéstól számitott 60 napos trzetési
határidővel, banki átutalással, a I{bt. 305.$ (3) és (a) bekezdése, továbbá 4/2071 (281' /2006.
(I. 18.) I(ormányrendelet szerint tőÍténik.

6.9. A szán:]ák támogatási tattalmánzk kifizetése a hatályos Támogatási Szerződésnek
megfelelően töÍténik' úgynevezett szá]]itői ftnanszítozás ketetében. A vál]alkozó
számfaszáma 7 0 703 6 63 -7 7 429 800-00000007

ó.10. Megendelő kiielenti, hogy a vállalkoz ői di 16-564.395,. Ft óntész szerinn ellenéttékének
pénzng4n' fedezetével rendelkezik. A fennmatadó 75.935.605'. Ft összeg fedezete Eutópai
Unió tátsfinanszfuozásíban rnegva|ósuló ptojekt ketetében áll tendelkezéste.

ó.11' Á Vállalkoző a je|el Szerződésből etedő követeléseit hatmadik szernély javára nem
engedményezheti, a Megtendelő jeLen Szerződésből eredő követeléseivel szemben
beszámításta nem j ogosult.

ó.12. Megendelő lz ad6zás tendjéről sz6lő 2003' évi XCII. törvény 36/A, $-áta tekintettel jár el
a 200.000 Ft _ azaz kettőszázezet forint - feletti kifizetések tekrntetében.

ó.13. Á Megende|ő álta| tgazoLt szezódésszerű teliesítés esetén és a ó.8. pont szerinti határidő
eredménytelen elteltét követően Yá|Lakoző beszedési megbízást nyújthat be a Megtendeló
ftzetési számlájz tethéte' Megtendelő pénzforgalmi szoLgáltatójának adott, a beszedési
megbízás teliesítéséte vonatkozó hozzíjáan|ása (Felhatalmazó nyilatkozat) ielen Szetződés 4.
sz. meliékletét képezi'

7. Szetződést biztosító mellékkötelezettségek' jótállás

7.1.Yál]a|koző zz a|ábbilk szednt és a Szetződés megkötésével egyidejűleg teliesítési biztosítékot
bocsát _ és a műszaki áta'dás-íwétett eljátás eredményes lezárásá;Lg taÍt _ ^ Megtendelő
tendelkezéséte:

a) a teljesítési biztosíték, melynek météke 4'000'000,- Ft azaz Négymüó forint
b) a teljesítési biztosíték fotmája a Megtendeló Ézetésl számlá1átz tötténó befizetés
c) a Szetződés Vállalkozó általi nem vagy nem szetződésszerű teljesítése esetéte

Megtendelő a teljesítési biztosíték terhéte szetződésszegésből etedó igényeinek
érvényesítése étdekében kielégítést keteshet.

d) Á teljesítési blztosíték Megtendelő tendelkezésére bocsátását, illetve annak a siketes
átadás-ádréte]l el1áúst napjáig terjedó tendelkezéste tattását igazoló dokumentum
másolatát a Felek a ielen Szezódés 7. sz' mellékletéiiLl csatolják.

7.2. Ámennyiben a Yá)]akozó neki felróható okból késedelmesen teljesít, úgy a Megtendeló
késedelmi kötbérre jogosult. Á késedelmi kötbét méttéke az etedményteleniiLl eltelt teljesítési
hztáidőtő| számiwl 1 50.000.- Ft/nap.

W. _ - /v( 8áN{
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7'3. Amennyiben a Yá]]akozó neki felróható okból hibásan teljesít, úgy a Megrendeló hibás

teljesítési kötbétte jogosult. A tubás teljesítési kötbét mértéke a hiba megtendelő által történt

bejelentésének napiától a hiba kijavításánzk nzpjiig 150.000.- Ftlnap.

7'4.A Megrendelónek )ogában ál1 a késedelmr kötbén az esedékes vállalkozói díjból a Ptk.

vonatlrozó el6írásai szerint közvedeniil levonni

7.5.I{ötbétt a jogosult akkot is követelheti, ha kára nem merr.iLlt fel. Érvényesítheu a kötbért

meghaladó kitát és a szetződésszegésból eredó egyéb iogait is. Á szerződésszegéssel okozott

kfutak megtétí tését az ette vonatkozó szabályok szednt akkot is követelheti, ha a

kötbérigényét nem éwényesítette. Á nem teliesítés esetére kikötött kötbéÍ érvényesítése a

teljesítéi követelé sét kizár1a. Á késede1em esetéÍe kikötött kötbét megfizetése nem mentesít a

teliesítés alóI.

7.ó. Á Megrendel6 a kötbérigényét ításban köteles közölni z Yá|\zlkozőval', külön meg)elölve

annak jogaiapját és összegét.

7.7 ' AYá|1a|kozőt 3ó hónapos jőtá|lási (gatanciális) kótelezettség tetheli.

7.8.Á szavatossági és iótállási felelósség ketetében z YálIa|koző köteles a feltárt és a Megtendelő

á1tal kőzólt hibákat sa'át költségéte, az éttesítéstől számitott 15 napon beliil kijavítani vagy a

kifogásolt tészt kicserélni vagy a hibát hatmadik személlyel kijavíttami (amennyiben az

műszakilag nem lehetséges, 15 napon beliiLl a iavítást megkezdeni és megszakítás nélkiil

befeiezni).
7.9.Á iótállási idő \ejárta előtt 30 nappal a Felek vizsgálatot tattanak, és jegyzőkönyvben rögzítik

az esetlegesen fennálló hibákat, valam]nt zz zzok|<tjzvttásáta meghztátozotthatáÁdőt.

.7 
'1O. Á Vállalkozó által vállalt jótállási kőtelezettségek Vállalkozónak felróható nem vagy nem

jog- és szerződésszerű teliesítése esetére l Yá|Ialkoző zz zlábbiak szednt ióteliesítési
biztosítékot bocsát a Megtendeló rendelkezéséte:

a) a jóteliesítési biztosíték mértéke 4.000.000,- Ft azaz Négymillió forint

b) a ióteljesítési biztosíték fotmája bankgarancia' vagy a Megtendelő frzetési számlájáta

tötténó befizetés, vagy biztosításí szerzídés alapján kiállított - késztlzető

kezességvállalást tartalÍnazó - kötelezvénnyel'
Az átadás-átvételi eljfuást hezztásálak feltétele a jóteliesítési biztosíték Megendeló

rendelkezésére bocsátása. Á ióteliesítési biztosítéknak a iótállási idószak utolsó napját

követő harmincadik napig kell éwényesnek lennie.

8. Felrnondás, elállás

8.1. Á Megrendelő - a Ptk. 320. s (3) bekezdésében foglaltaka figyelemmel - a Y á|la]kozőhoz

intézett ftásbeli l1,tlalkozatava! lzonna|j' hatállyal megszűntetheti a szerződést, ha a

Yá|}z|kozó sulyos szetződésszegést követ el.

Sulyos szetződésszegésnek minősiil kiiLlönösen, ha

a ) a Vállalkozó a munkát a munkateriiLlet átadását követő 15 napon beliil nem kezdi el;

b)a Vállalkozó a végteljesítési hztáidőhőz képest 30 napot meghaladó mértékű

késedelembe esik:

c) a Vállalkozó, vzgy ah,á|alkozók által foglalkoztatott munkavállalók nem tendelkeznek

érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszetzódéssel;



8.3.

8.4.

d)a Vállalkozó ellen csódeljátást vagy felszámolási eljátást kezdeményeznek, vagy 
"

Yájllkoző végelszámolasát határozza e|, avagy egyéb olyan körüImény merül fel a
Vállalkozó érdekkörében, mely a Szetződés tel)esítését meghiúsíthatja;

e) a YáIzkoző átalakul, vagy tulaidonosai összetételében, vagyonában olyan jelentós
változás követ]<ezik be' amely a Megtendelő megítélése szerint a jelen Szetződésben
megharátozott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

Á Megtendelő z je|en Szetződést 15 napos hatáddővel, a' Yá]]akozób,oz intézett előzetes
írásbeli éttesítést követóen felmondhatja, ha etre hatósági kényszer okot ad (igy az építkezés
hatőság Észétől tőrténő leá]lítása, amelynek oka a Megendelő étdekkörén kíviiLl merül fel).

Á Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megtendel6höz címzett előzetes
fuásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés
rendelkezéseinek betattásával késziilt, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegtól szóló
szám)ájának kiegyenlítésével z ttzetési hatándőhőz képest 60 napot meghaladó késedelembe
esik.

Ha a Megtendelő célszerűtlen vagy szakszerűtJen utasítást ad, ene a Yál'lakoző köteles őt
figyelmeztemi. Á figyelmeztetés elmulasztásából eredő kátért z Yá]]akoző felelős. Ha
azonbal a Megrendelő a figyelmeztetés ellenéte utasítását fenntattja, l Yá|lalkoző a
Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megtendelő utasítása szerint a Megtendeló
kockázztáta kőteles a munkát elvégezni.

A szerződés azonna|] hatályú felmondás, illewe elállás úqán történő megszűnése esetén
Felek t ^zonn^li hatályu felmondás' illewe elállás közlésétől számított 10' napon műszaki
átadás-áwétél:' eljátást kezdeményeznek a Yá|]a\koző által nát elvégzett munkák
megál.J.apitásáta.

Ámennyiben a Vállalkozónak a Megtendeló elálJásáig a teljesítés érdekében költségei,
kiadásai keletkezte\ bizonyos munMkat már elvégzett, anyagokat beszeÍzett, kóltségeinek
érrrényesítéséte a 8.5. pont szerinti eljátás eredményeként Felek által közös megegyezéssel
felvett iegyzőkönywben foglaltak szerint jogosult.

Á 8.1. pontban foglalt esetekben aYál]dkoző kínéntéste nem iogosult.

9. A kivitelezés teliesítése alatti kátesemény, biztosítás

A Vállalkozó a Kbt. 306.$ Q) szakassza| összhangban kijelentí, hogy tendelkezik kii{önósen
a harmadik félnek okozott kátokkal szemben a Szetzódés telies időtartamá n vonatkozó,
kellő fedezetet nyúitó, saját névre szóló építésszetelési felelősségbiztosílással.
Á biztosítás terjedjen ki a teljes szetződ,és szetinti munkákta, a káreseménnyel kapcsolatos
többlet}öltségekte (tomeltakarítás, szakéttói költségek, stb.), a meglévó és szomszédos
építrnényekre.
Á biztosítás nÉtson fedezetet, az építkezés foiyamán az épitési teljesítésben (meglévő
szeÍkezetek' beépített anyagok, munka) keletkező káLtokta, a meglévő megmatadó
épiiLletekben keletkezó károkra' harmadik személynek okozott dologi és személyi kátokn.
Á Vállalkozó tevékenységével összefuggő, illetve a Szetződés idótartama alatt keletkezó
kátokta a Megendeló felelősséget nem vállal, és nem n1újt küön tédtést a kátok
elháútásáta'
Ámennyiben bármilyen Mtesemény követ.kezne be a munkaterijleten' illetve a vál]a|koző
által kijelölt közterüLleti gépjármű vagy gyalogosfotgalom számáta bbtositott teÍiileten, vagy
n épitőalyagok szál]itAs^ sotán, úgy zYá|1alkoző a káteseményt, illetve annak köriilményeit

8.7.

9.2.

9 .7 .

Ql( < íil.\
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haladéktalanu] köteles jelezni a Megtendelőnek. Amennyiben a kfu a Yálla|koző, vagy a
Yál]a|koző étdekkörébe tattoző szené\y / a|vá|La\kozó m^g^t^ÍtasáÍ^ vezethetó vissza,, (lgy a
Vállalkozó kiilön felszólítás nélkiiLl kőteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kátt
teljes körűen megtéíteni.

9'3. A 9.1' pontban hivatkozott biztosítási szetződés másolata, valamint a Szetzódés léttejottét
megelőzően utolsó ízben kiegyenlített butosítási díj kifizetését igazoló dokumentum
másolata a 1elen Szetződés 5. sz. mellékletét képezi. Á biztosítás költségét a YÍllrz|koző
viseli.
Yál]a]koző köteles Megtende|ő Észéte havi rendszetességgel bemutatni a biztosítási díj
megftzetését igzzo]ó dokumentumot'

9.4. Ámennyiben bármilyen kátesemény következne be a munkateriileten' vagy az épitőanyagok
szá|]ltzsa sotán, úgy a Yá|l koző a káteseményt, illetve annak körüiményeit haladéktalanul
köte]es je|ezrll a Megtendelőnek. Ámennyiben a kát a Vállalkozó v^gy ^
Yá|La\koző/ alválJdkozó étdekkötébe tattoző szené\y magatattásán vezetlrető vissza, így a
Yá\Ialkozó kiiLlön felszólílás nélkiiLl kóteles a keletkezett hibát kiiavítani. és az okozott katt
telies kotűen megtéríteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartás

10.1. Megtendelő a kivitelezés ellenőtzésére, illetve a kivitelezés minőségi és mennyiségi
ÍeLi|vizsgá|atáta' műszaki ellenótt foglalko ztat' ^kj javaslattételi joggal rendelkezik a
Megtendelő felé a kivitelezés átvételével (ame|y z 6'7 . pont szetinti szakmar teljesítésigazolás
kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan.

Műszaki ellenőtte vonat]<ozó adatok:

Név: B.P. Építóipari Betéti Tátsaság
Cím: 1124 Budapest, Levendula utca 13'
Telefon; 30/488-2769
E-mail: petet.both@t-online.hu

10.2. Á Felek a Szetzódés teijesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek
meg az alábbiak szetint:

I{apcsolattattó a Megtende1ő tészétő|:

Név: Parrag1 Gyötgy
Cím: 2534 Tát, Kossutlr Laios u' 15.
Telefon: 33 /514-512,30 /488-9872
Fax: 33/514-520
E-mail pattzgl@tat.lv

AYá]]aIkoző teliesítés sotán étdemi n)n]atkozattételre jogosult képlrselóje:

Név: Szabó Tihamét Mihály
Cím: 2$4Ta\ Máius 1.u.8.
Telefon: +3630/9477-922
Fax: 0633/522-766
E-mail szabo-pintet@invitel.hu

.4'aA{
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Á Vállalkozó feielős műszaki vezetóje:

Név: Gerendás Tamás
Cím: 2500 Esztergom' ]őkú v 22'
Telefon: 70/316-0105
E-mail: gtamas@epuletkontroll.hu

10'3. Á fenti személyek vagy adataik ,tá|tozásátó| a Felek egymást fuásban, előzetesen, amennyiben
ez nem lehetséges, a változást köv€tően haladékt'l.nul kötelesek éttesítení.

10.4. Á másik fél kapcsolattartója részéte megkiildött minden éttesítést és tájékoztaúst mindaddig

hatályosnak és éwényesnek kell tekinteni, ameddig az adolt íél írásban be nem jelenu a
másik félnek a kaPcsolattaÍtó személyében vagy adataiban bekóvetkezett változásokat.

10.5. Felek tögzítik, hogy egymás között minden nyrlatkoz^tot vzgy egyéb éttesítést írásban _

téttivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell eszközölrri, amely akkot

tekinthetó szabályszerűnek, ha azt akzpcsolattattó személyek tészéte kézbesítették.

70.6, Az e-matl vagy te|efax ígál tötténó kézbesítés esetén a nyt7atkozat vagy éttesítés akkor válik
joghatályossá, amikot a círozett azt igazo|tal kézhez vette, arról automadkus vagy krfejezett
visszaigazolás étkez ett.

10.7. A tértivevényes aiárrlott postai kiiLldeményt a kézbesítés megkísétlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzett az áwételt megtagadta. Ha a kézbesítés azéft vo|t
eredménytelen, meft a címzett az.|Í^tot nem vette át (az a fe|adőhoz nem kefeste ielzéssel
étkezett vissza), ^z it.ltot _ az ellenkező bbonyítísáig _ a postai kézbesítés második
megkísétlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

11. Titoktartás

11.1.Felek a 1e|en Szetződéssel, illetve az annak soÍán teliesített kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatosan kólcsönösen kiielentik, hogy a teliesítés során, vagy egyéb módon
tudomásukra iutott minden infotmációt és adatot bizalmasan keze]nek és megőnznek,
ezeket a másik fél előzetes, ításbeh hozzá4ániása hi:ányában egyik fél sem hozza
nyilvánosságta, vagy illetéktelen harmadik személy tudomásíta. Yá|la|koző a birtokába
keriiLlt infotmációkaI kJzóLtó|^g a jelen Szetződésben meghatátozott feladatok teljesítése
étdekében has zná|hatfu Íel.'

11.2. Felek rogzítik' hogy a titoktartási tendelkezések megszegése esetén a Megtendelő iogosult a
jelen Szeződést azonnalihatői7y felmondani, ]]]ewe vá|zsztasa szerint _ a Ptk. 320. $-ának
(3) bekezdésére 6gyelemme1 - attól egyoldalú írásbeü nyilat}ozattal elállni. A felmondás,
illetve az elállás nem zát1a kt a utoktattási kötelezettség megszegéséte tályadő egyéb
polgáti- vagy büntetójogi szankciók alkalmazását.

11,3. Y állz|koző vállaljz, hogy a Ptk. 81. $-ának (3) bekezdésére figyelemmei üz]en titok címen
nern tagadja meg L táiékoztatást a jelen Szetződés lényeges tatalmáról. Vállalkozó jelen
Szetződés a|áításáv tudomásul veszi, hogy nem mjnósii{ űzleti titoknak az az aőat,
amelynek megrsmetését, vagy nyilvánosságta hozatalát kiilön törvény közérdekból elrendeli.

l 1.4. Felek tudomásul veszik,hogy az Á ami Számvevószéktól szóló 1989. évi )oo(VlII. törvény
2. $.ának (9) bekezdése szet]stt zz Ál]ami Számvevőszék az áilzmháztattás alrendszeteib6l

1-ucr'-/ #q
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finanszftozott beszezések és az á|Iamháztartás alrendszeteinek vagYonát édntó szerződések
tekintetében ellenórzési )ogosultsággaI bít.

11.5. Felek tudomásul veszik ' hogy a Szerződés aKbt.99/Á. $-ának (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel nyrlvános, tattalma közérdekú adatr-rak minósiiLl. Yá]la]kozó tudomásul veszr
továbbá, hogy Megendeló a Kbt' hivatkozott szakasza szerint a Szetzódés nyilvánosnak
minősiiLló részét a Szerződés létfeiöttét követően haladéktalanul, mlg az á|lamházttt1stőI
sző|ó 1992. évi )ooil/III. törvény 15/B' $-ának (1) bekezdése alapján a Szetződés
megnevezését (típusát)' t^tgyát, z Szetződést kötó felek nevét, a Szetződés éttékét,
tdőtattamát' valamint az említett adatok vá|tozásait z Szetzád,és létÍeiöttét köv€tő hatvan
napon beliil honllpjín közzéteszi'

12. Vitás kérdések tendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közveden tfugyalások útján
rendezzenek minden o1yan nézeteltéÍést vagy vitát, amely közöttÍi{< a Szetződés keretében
vagy a Szetződ,éssel kapcsolatosan felmeriít. Minden, a Szetződés megkötése után
felmetiiLlő, a Szeződés teljesítését akadólyoző köriilményról a Felek kölcsönösen kötelesek
egyrnást t$ékozrami. Vitájuk Íendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek
igénybe' jogvitíjukat eseti vagy állandó választott.bíróság elé nem telesztik.

12.2. Ha a Felek a fent meghatáÍozott módon 15 napon beliil nem tudják megoldani a Szetződés
a|apján vagy ezzel összefuggésben keletkezett vitájukat, így a pettátgy éttékétól fiiggően a
Esztetgom Válosi Bíróság, i-lletve a I(omátom-E'sztetgom Megyei Btóság k)zátó|agos
illetékességét könk ki.

13. Egyéb Íendelkezések

13.1' Felek kijelentik, hogy a' Yá|la|kozó a helyi kódiLlmények _ ide nem értve a szetződéskötés
időpontja szerinti állapot tiikrében előte nem Láthatő, szetződéskötést kóvetően felrnedlt
köríiLlményeket - ismetetének |llányátz, i]]etve a tervek nem megfeleló ismeretére
visszavezethető okok miatt a későbbiek solán többletköveteléssel nem léphet fel'
késedelmét ezzel nem indokolhatia.

13'2.Felek a Szetződést |<lzátó|zg fuásban, a Kbt. 303. $-ában foglaltaka figyelemmel
módosítlraqák.

13.3. Ámennyiben a jelen Szetződés valamely Íendelkezése érvénytelen, végtehajthatztlan vagy
^zzá vá|Í\2', űgy ez az egyéb rendelkezéseket nem étinti. A Felek kötelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében' hogy az étvénytelen vagy végteha1thataian
Íendelkezést olyan tendelkezéssel helyettesítsék, arne|y az étvényte|en vagy végtehajthatadan
Íendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll'

13.4. Á teljesítés során keletkezó, szetzői jog1 védelem alá eső mű felett _ a vá|lJalkozőt dtj
kifizetésével egyidejűleg _ a Megrendeló teri.iLleti korlátozás nélktiü, kjzátő|agos és harmadik
személynek átadhatő felhasználási jogot szetez' ^zzlL, bogy kotlatozás nélkü jogosult a mű
átdolgozásáta', azza\ hogy Vállalkozót megill€tik a szetző személyhez fiiződő jogai, és
Megendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

13.5' Felek a jelen Szetződésben nem szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszetzésekról
szóIó 2003' évi C)oilX. t\'' (I<bt'), a Polgáti Töwénykönyvtől szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.)'
az épitett kömyezet a'|akltásáLtőL és védelmétól szőIó 1997. évi I)O(VIII. tötvény' az

(
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építőipati kivitelezési tevékenységől szőLő 191/2009. Gx.15.) Kormánytendelet és a
szetzői jogtő| sző|ó |999. évi IJ{XVI. tőrvény rendelkezéseit tekintik irány'dónak'

13.6. Y ]z]koző válla'lia, hogy ilvállalkozőját tájékoztaga. zz ldőzás rendjéról szóló 2003. ér'i
XCII. törény 36/Á. $-ában foglaltaktól a vele kótendó szetződésben.

13.7. A Szerződés zz alákás napján |ép haáyba és 2011. októbet 30.ig matad érvényben.

13.8' Jelen Szetzódés egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (lrat) eredeti póldányban
késziiLlt, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 5 (öt) etedeti példányt kap.

13.9. A Felek a ielen Szeződést, mint akatatukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyő|ag a|álttták.

73.10. Az alább felsotolt mellékletek elektonikus fotmában keríiltek csatolásm:

1. melléklet ajánlati felhívás és dokumentáció,Yáltdkoző zjáriraa
2. melléklet éPítési ütemtefv
3. melléklet Ezetési ütemterv
4. melléklet Ídlhlta|tna25 nyi1^tJrozat azonnali beszedési megbízás benyújtásfua
5. melléklet: biztosítási szetződés máso|ata, valamint a Szeiződés létÍeiöttét megelőzően

utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokrrmentum
másolata

6. melléklet Támogaúsi Szetződés
?. melléklet Bizonylat a teliesítési biztosíték befizetésétől SzabóPintér Bau Kft.
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