VALLALKOzASISZERZODES
amely letrejiitt egyreszrol a Budapest XVIII. keriilet PestszentIOI"inc-Pestszentimre
Onkormanyzat (szekhe1y: 1184 Budapest. Ulloi ut 400., adoszam: 15518008-2-43,
bankszitmlaszam: 10900028-00000002-39950006, tel. : +361-290-2021, fax: +361-291-1415,
kepviseli: U ghy Attila polgarmester) mint megrende16 (tovabbiakban: Megrendelii),
rmisreszrol az VORTEX EPiTO Kft. (szekhely: 1116 Budapest, Epitesz u 8-12.,
cegjegyzekszam: 01-09-881874, adoszam: 13959272-2-43., bankszamlaszam: 1202060301013803-00100003, KSH besorolasi szam: 13959272-4120-113-01., kepviseli: Szarvas
Istvan, ugyvezeto) mint vaIlalkozo (tovabbiakban: Vallalkoz6)
kiizott "Budapest XVIII. keriilet, Darus utcai Altalimos es Magyar-nemet Ket TalUlyelvu
Iskola intezmenyepiiletenek energetikai korszerusitese KEOP-2009-5.3.0/A jelu palyrtzat
titmogatiisaval" targyban lebonyolitott k6zbeszerzesi eljaras alapjan - ahol Vallalkozo a
nevezett kiizbeszerzesi eljarason 2011. szt'ptember S-i ~eltezesu ajanlataval elnyerte az epitesi
beruMzas vegzesenek jogat a I. resz vonatkozasaDal1 - alulirott napon es helyen az alabbi
feltetclek szerint.
.
1. A sZt'l"z6d6s targya
1.1 Az OJ Magyarorszag Fejlesztesi Terv K6zep-Magyo.rorszagi Operativ Program tamogatasi
rendszercben benylijtott KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 azonosito szamu palyazat Budapest
XVIII. ker. Darus utcai Altalanos es Magyar-nemet Ket T=yelvu Iskola
intezmcnyepiiletimek energetikai korszerusitese 64,28%-os tamogatasi intenzitassal
tamogatast nyert.
1.2 Meb'Tendelo megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Budapest XVIII. keriilet belteriileten leva
1502591127 hrsz.-u, termeszetben a 1181 Budapest XVIII. kemlet, Darus utca 3. szam alatt
talalhaio Darus utcai Altalanos es Magyar-nemet K6t Tannyelvii Iskola epiiletenek energetikai
korszeriisiteset 1. resz vonatkozasaban - Energiahatekonysag es energiatakarekossag ±okozasa
(szigeteles, nyilaszarocsere) az ajanlati felhivasban, a muszaki dokumentacioban es
Vallalkozo ajanlataban, valamint a k6zbeszerzesi eljarasban keletkezett egyeb iratokban
meghatarozott tartalommal, mely dokumentumok jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet
kepezik, kizar61ag e dokumentumok tartalmaval egyiitt ertclmezheto.
J.3 Vallalkozo k6teles a jelen szerzod6s titrgyat kepezo munkakat a szerzodes mellekletet
kept'zo epitesi-muszaki kivitelezesi tervdokumcntacio , , a Vallalkozo elfogadott ajanlaianak
reszet kepezo arazott k6ltsegvetes aJapjan hatilridore, a jogszabalyok es a Magyar szabvany
elOirasai szerint, I. osztalyli miniisegben, hiba es hianymentesen teljesiteni. Vallalkoz6 kiiteles
a munkavegzest ugy megszervezni, hogy az biztositsa a munka gazdasagos es gyors
befejezcset. Felek riigzitik, hogy a kiilso nyilaszar6k vonatkozasaban min. 15 % reciklalt
anyagot keil Vallalkoz6nak beepi tcni.
1.4 Az epitesi munkaJatok abtt az isk01a uzemszeru muk6desenek lehetoseget (az 1.5.
pontban megjeliilt idoszak kivetelevel) folyamatosan biztositani kell, az intezmeny
milk6desenek zavarasa nelkiil, ilklve Va!lalkoz6nak a munkiit ugy kell megszerveznie, hogy
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az atepitessel nem erintett egysegekben a kiizmuvek, az elektromos energia, a melegviz es a
rutes ellatas folyamatosan biztositott legyen.
1.5 Az epitesi munkalatok iitemezhetiisegere vonatkozo tajekoztatast (igy kiiliiniisen a
tervezett elzarasok (munkateriilet kijeliilesek), korlatlan munkavegzesi lehetiiseg, stb.
vonatkozasaban) Megrendelii a Muszaki Leirasban adta meg, amely tajekoztatas Vallalkozo
tudomasul vett es kiitelezi magat arra, hogy a teljesites iitemezese soran erre tekintettel jar el.
2. Vallalkoz6i dij
2.1 Szerziidii felek a szerziides targyat kepezii munkak ellenerteket az alabbiak szerint
hatarozzak meg, egyiisszegu prognosztizalt atalanyaron:
netto

AFA
iisszesen:

76.244.628,- Ft
20.586.050,- Ft
96.830.678,- Ft atalanyar,

2.2 A vallalkozoi dij tartalmazza a szerzades teljesitesehez sziikseges valamennyi kiiltseget.
Vallalkozo kijelenti, hogy a dijakat a helyszini kiiriilmenyek es adottsagok, illetve a kiviteli
tervek es feltetelek teljes kiirii ismereteben alakitotta ki, az arat az esetleg elare nem lathato
munkakra, raforditasokra es kiiriilmenyekre, illetve az esetleges miiszaki es igenyszintbeli
bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.
a) A teljes kiirii generaIvallalkozoi tevekenyseg es a munkak, kiviteli tervdokumentacio
szerinti hiany- es hibamentes megvalositasahoz, valamint az atadas-atveteli eljaras sikeres
lezarasahoz, es a hasznaIatbavetelhez sziikseges valamennyi kiiltseget, dijat, es potlekot;
b) A teljes kiiru megvalositashoz, az atadashoz sziikseges valamennyi kiiltseget es potlekot;
c) A sziikseges anyagok utanpotlasi arat, arkockazati fedezetet, anyagigazgatasi es szallitasi
kiiltsegeket;
d) Gepkiiltsegeket, brutto fedezetet, illetve minden, a rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas
megvalositashoz sziikseges munka ellenerteket;
e) Ado-, illetek, vamkiiltsegeket
f) A felvonulas, viztelenites, kiirnyezet-megovas, arzes, vagyon- es balesetvedelem
kiiltsegeit;
g) A berleti, kiizteriilet-foglalasi, parkolasi dijakat;
h) A segedszerkezetek, a segedanyagok, felvonulas, egyeb dijak, kiiltsegek, ideiglenes
Ietesitrnenyek, stb. erteket;
i) Bontasi es epitesi hulladek anyagok elszaIlitasanak, valamint szabalyos lerakasanak,
tarolasanak, jogszabalyok altai elairt kezelesenek es mindezekre vonatkozoan az ott
elairtak szerinti dokumentalasanak, ezek (Vallalkozo altali) beszerzesenek kiiltsegeit;
j) Az epites idatartamara a sziikseges bel sa munkateriiletek elhatarolasa, vedateta,
esetlegesen kiizuti jelzatabla, illetve a forgalomtechnikai berendezesek egyeb tartozekok
letesitesenek, el6allitasanak, athelyezesenek kiiltsegeit, beleertve azok lebontasat es
elszallitasat;
k) Az epitessel erintett, valamint azzal szomszedos teriileten, illetve epiileteken (beleertve
minden kiizmuvezeteket es berendezest) az esetleges keletkeza karok helyreallitasi es
rekultivacios kiiltsegeit;
I) Egy darab epitesi tabla elaallitasanak, fel - es leszerelesenek kiiltsegeit;
m) A ket peIdany atadasi tervdokumentacio (un. "D" terv) es karbantartasi utasitas
keszitesenek kiiltsegeit (magat a dokumentaciot Vallalkozo kesziti ell;
n) Garancialis, illetve szavatossagi kiitelezettsegek kiiltsegeit;
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0) Tartalek anyagok es alkatreszek kiiltsegeit;
p) A megval6sitott letesitmeny miiszaki atadas-atveteJehez sziikseges meresek, vizsgalatok
lefolytatasanak, jegyz6kiinyvek es dokumentumok beszerzesenek es el6allitasanak (az
ezekhez sziikseges rakiitesi, engedelyeztetesi eljanlsi dijakat, ligyintezest) kiiltsegeit;
q) Az epitkezes teljes kiirii epitesi es felel6ssegbiztositasanak kiiltsegeit;

2.3 Vallalkoz6 felel6s a szolgaltatas hianytalansagaert, f61eg azon tetelek eseteben, amelyek
nincsenek el6irva a tervdokumentaci6ban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak
a szerzOdes targyanak kifogastalan, teljes kiirii kivitelezesehez.
2.4 Szerz6d6 Felek egyez6en riigzitik, hogy tiibblet- es p6tmunka vegzesere kizar61ag a
kiizbeszerzesi eljan\s kereteben kiitiitt Szerz6desre vonatkoz6 el6irasok megtartasa mellett
keriilhet sor. Felek az egyertelmiiseg okan riigzitik, hogy p6tmunka elrendelese az epitesi
napl6ban nem lehetseges ervenyesen. Az epitesi napl6ban elrendelt p6tmunka vegzeset
Vallalkoz6 megtagadhatja. Arnennyiben a nem szabaIyszeriien elrendelt p6tmunkat
Vallalkoz6 megis elvegzi, ugy e kiirben vallalkoz6 sajat felel6ssegere jar el. Felek jelen
Szerz6des alairasaval megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 csak a jogalap nelktili
gazdagodas szabalya szerint tarthat igenyt az igy elvegzett munkaja elszamoblsara.
2.5 VaIlalkoz6 a 2.1. pontban reszletezett aron feliil semrnilyen tiibbletkiiltseget nem
ervenyesithet, ami vonatkozik az inflaci6s arvaltozasokra is. Az ajanlatteteli felhivas kivaltasi
id6pontja miatt az eszrevetelekre adott valaszokkal kapcsolatos kesedelmes infonnaci6k
hian yab61 ered6 arbefolyasol6 okokra Vallalkoz6 nem hivatkozhat.
2.6 Vall alkoz6 a kiivetkez6 iitemezes szerint nylijthat be szarnlat:
E161eg:
Megrendel6 10 % el61eget fizet.
vegszarnh\b61 keriillevonasra)
I. iitem:
pont szerint

(szerz6desk6teskor, amely a

elert miiszaki kesziiltseg: Miiszaki Leiras miiszaki teljesites iitemezese
reszszarnla iisszege: a nett6 vallalkoz6i dij 40 %-a.

II. litem:
pont szerint

elert muszaki keszliltseg: Muszaki Leiras muszaki teljesites iitemezese
reszszamla iisszege: a nett6 vaUalkoz6i dij 40 %-a.

III. iitem:

elert muszaki kesziiltseg:
100%
vegszamla iisszege: a nett6 vaUalkoz6i dij 20 %-a.

2.7 Vallalkoz6 a reszszamlak benylijtasara az adott iitem teljesitesenek muszaki ellen6r altali
igazolasat kiivet6en, a vegszamla benylijtasara a muszaki eUen6r altaI igazolt, hiany- es
hibamentes teljesitest, valamint a 7.4. pontban felsoro lt feltetelek teljesiteset kiivetiien
jogosult.
2.8 A fi zetesi utemek alkalmaval Vitllalkoz6 tiibb szarnlitt nylijthat be figyelemmel a Kbt.
305. § (3) bekezdes c), d) es g), i) pontjaira. VaUalkoz6 kiiteles a teljesiteser61
(reszteljesiteser61)
kiaUitot! szamla benylijtasanak id6pontjaig
a teljesitesben
(resztelj esit~sben) megjelen6 - vele szerz6deses viszonyban aU6 - alvallalkoz6 kivitelez6
teljesitesenek (reszteljesitesnek) penzugyi elszamolasat elvegezni. Vallalkoz6 tudomasul
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veszi, hogy a Kbt. 305.§ (3) bekezdes g) pontjara figye1emme1 Megrende10 csak akkor
jogosult a fennmarad6 ellenertekrol kiallitott szamla teljesitesere, ha Vallalkoz6 igazolja,
hogy a fenti penziigyi elszfunolas a teljesitesbe bevont alvallalkoz6kkal, illetve
szakemberekke1 megfe\elt az Art. 36/A. § szakaSZatlak. A szamlakra ra kell vezetni a KEOP5.3.01N09-201 0-0039 projektazonosit6t.
2.9 Fizetesi kesedelem eseten Megrendelo a Kbt. 306/A. § (I) bek. b) pontja alapjan
alkalmazand6 Ptk. 301lA. § (2)-(3) bekezdeseben foglaltak szerinti kesede1mi kamat
megfizetesere koteles. Vallalkoz6 szfunlajful szereplo minden ezzel ellentetes rendelkezes
eseten is a fenti szabaJy ervenyesiil a Felek viszonylataban.
Megrendelo fizetesi kesede1me esetere beszedesi megbizast enged penzforgalmi szfunlaja
terhere, Vallalkoz6 javara a Kbt. 99.§ (1) es 305.§ (6) bekezdese szerint. Megrende10 a
hivatkozott jogszab8.lyoknak megfelelo inkassz6 nyilatkozat atadasara a SzerzOdes al8.irasakor
koteles, a nyilatkozat a Szerzodes e1vaJaszthatatian reszet kepezi.
2.10 Megrendelo magara nezve vallalja a kozbeszerzesekrol sz616 2003. evi CXXIX. torveny
305. § (4) bekezdeseben foglaltakat.
3. Fizetcsi feItHelek:

3.1 Mcgrendelo kijelenti, hogy a szerzOdes penziigyi fedezetevel rendelkezik .
.3.2 A miiszaki tattalom teljesiteset a fe1ek atadas-atveteli jegyzokonyvben rogzitik, amely
jegyzokonyvet a Megrendelo altai kijelolt, felelos szemely es a Vallalkoz6 felelos miiszaki
vezetojc ellenjegyzesevel igazol.
3.3 A Vallalkoz6 a reszszamlat a te1jesftesi iitem hiba - es hianymentes teljesiteset igazol6,
muszaki atadas-atvete1rol kiallitotl jegyzokonyv felvetelet kovetoen jogosult kiallitani. A
szfunlakhoz Vallalkoz6 koteles csatolni a teljesitest igazol6 dokumentumok peldanyait
(teljesitesigazolas, felmeres, atadas-atvete1i jegyzokonyv, minoseg tanusitashoz sziikseges
okmfulyok, hasznalati, keze1esi utmutat6 stb.).
3.4 A nem szab8.lyszeriien kiallitott, illetve hifulyos mellekletekke1 ellatott szamla
ellenerteke nem foly6siiliat6.
3.5 Megrendelo es a Vaualkoz6 megegyeznek abban, hogy a targyi munka szamlajat
Vallalkoz6 harom peIdanyban kiildi a Megrende1onek. Szamlakifogas eseten a Megrendelo
koteles a szamlat es a kifogasait rogzitve a Vallalkoz6nak visszakiildeni egyeztetesi
szandeka kinyilvanitasaval. Ez ut6bbi esct a Megrendelo kesedelmet kizarja. Megrendelot a
szamla hib8.s kitoltesebOl, a mellekletek vagy azok egy resze hianyab61 eredo kesede1emert
felelosseg nem terheli.
3.6 Vallalkoz6 a j6tallasi kotelezettseg kezdetenek idopontjaban koteles a Megrendelo
reszere j6lteljesitesi biztositekot nyUjtani, melynek merteke a teljes nett6 vallalkoz6i dij
5%-a, es ame1y visszavonhatatian es fe1tetel neIkiili. Megrendelo e biztositek terhere
jogosult Vallalkoz6val szemben a j6taJhisi igenyeibol eredo koveteleset (ide ertve a
kotberkovetelest is) ervenyesiteni.
Vallalkoz6 a j6lteljesitesi biztositekot - valasztasa szerint - az alabbi biztositeknyUjtasi
formak valamclyikeben koteles nyUjtani:
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b.) a teljes nett6 vallalkoz6i dij 5%-anak megfelel6 6sszegii bankgaraneia biztosit<\sa,
3.6.2 Bankgaraneia valasztasa eseten
Vallalkoz6 k6teles a j6lteljesitesi biztositekr61 bankgaranciat atadni Megrendel6nek.
A j6lteljesitesi bankgaraneia Megrendel6 altali elfogadasanak feltetelei:
- pontos hivatkozas a k6zbeszerzesi eljanisra
- Megrendel6, mint Kedvezmenyezett megjel61ese
- igenybejelentest61 szamitott 5 banki munkanap alatt igenybe vehet6
- korlatozas neJkiili es visszavonhatatlan
- a futamideje (ervenyessege) a jelen szerz6des szerinti j6tallasi hatarid6 leteltet61 szamitott
30 nap.
- a biztositek nyiljt6ja k6telezi magat, hogy Megrendel6 kepvisel6jenek els6 inisbeli
felsz6litasara, Vallalkoz6 vagy barmely mas szemely esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden el6zetes okirat vizsgalata es bir6sagi d6ntes nelkiil,
a biztositekot nyiljt6 sajat k6telezettsege alapjan a megjel61t 6sszeget - a fenti 5 banki
munkanapos id6n beliil - megfizeti Megrendel6nek.
3.7 Megrendel6 szerz6desk6teskor 10 % el61eget fizet.
3.8 Megrendel6 a kivitelezesi munkak soran jelen szerz6des mellekletet kepez6 miiszaki,
teljesitesi es penziigyi iitemterv alapjan biztositja reszszamla benyiljtasanak lehet6seget.
3.9 Vegszamla a hiany- es hibamentes teljesitest, az atadas-atvetel lefolytatasat k6vet6el,
nyiljthat6 be. Vallalkoz6 az atadas-atveteli eljaras soran atadja a beepitett anyagok,
berendezesek gyart6miivi- es hazai honositasi- miibizonylatait, meresi jegyz6k6nyveit,
szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkoz6 kezelesi- es
karbantartasi utasitast 4 peldanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat Megrendcl6 esak hiteles
magyar forditas esatolasaval vesz at. Ezen bizonylat atadasa a szamla kifizetesenek egyik
feltetele.
A vegszamla k6telez6 mellekletei:
miiszaki atadas-atveteli jegyz6k6nyv,
Vallalkoz6 nyilatkozata arr61, hogy a vegszamla Vallalkoz6 valamennyi
k6veteleset tartalmazza a Megrendel6vel szemben, beleertve a p6tmunkak
ellenerteket is, s hogy a vegszamlan rulmen6en a vallalkoz6nak - a szavatossagi
visszatartas kivetelevel-semmifeIe tovabbi k6vetelese nines.
megrendel6i igazolas, hogy Vallalkoz6 a hibajavitasi, hianyp6tlasi munkat teljes
k6riien elvegezte,
Vallalkoz6 nyilatkozata arr61, hogy a szerz6des szerint elkesziilt es minden
anyagot, szerkezetet a gyart6k utasitasainak megfelel6en, a Megrendel6
rendelkezesei szerint hasznaltak fel,
Vallalkozo nyilatkozata an61, hogy lefolytattak minden, a jogszabalyok es a jelen
szerz6dcs altaI megkivant ellen6rzest, valamint beszerzett minden hatosagi
engedelyt, melynek beszerzesi k6telezettscge a jogszabalyok es a szerz6des
alapjan Vallalkozot terheli, valamint az eredeti peJdanyokat Megrendel6nek atadta,
Megrendel6 nyilatkozatat arr61, hogy Vallalkoz6 minden garaneialis, j6tallasi
bizonylatot, gepk6nyvet, vizsgalati eredmenyt, az atadasi doknmentaei6t, a
kezeiesi es karbantartasi utasitasokat, a hulladekkezelesre vonatkoz6, ill. a reeiklalt
alapanyag felhasznalast igazol6 valamint a szerz6des altaI el6irt mas
dokumentumokat a Megrendel6nek atadott.
5

A vegszamla kifizetesenek feltetele:
a Megrendelo muszaki ellenore altai jovahagyott atadas-atveteli jegyzokonyv,
tovabba az atadas-atvetel soran feltart hianyok, hibak javitasa, szavatossagi
igenyek kielegitese;
hianymentes Megvalosulasi tervdokumentacio,
a jolteljesitesi biztosiMk nylijtasara vonatkozo dokumentum atadasa;
a szerzodes teljesiteseben reszt vev6 alvallalkozo kivitelezok kovetelese
kiegyenlitesenek hianylalan igazolasa [Etv. 39/ A. § (6) bekezdes, Kbt. 305.§ (3)
bek. h) pont];
az adozas rendjerol szolo 2003. evi XCII. torveny 36/A. §-aban foglaltak
teljesitese.
3.10 A benylijtott szamlakra ra kell vezetni a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 projektazonositot.

4. Hahirid6k

4.1 A munkaterulet atadas-atvetele: A szerzodeskiitt\ssel egyidejiileg.
4.2 Reszteljesitesi hatandok: a Muszaki leinisban rogzitett iitemterv szerint.
4.3 Befejezesi hatando: a munkaterulet atadasatol szamitott 90. naptari nap.
(A sikeres atadas-atveteli eljaras befejezesenek idopontja)
4.4 Az egyes reszteljesitesi hataridoket es az abban megvalosulo munkafolyamatokat a
szerzodes melleklete szerinti reszletes epitesi iitemterv tartalmazza. Szinten a szerzOdes
mellekletet kepezi a reszletes organizaci6s terv, a Muszaki leirasban foglaltaknak
megfeleloen.
4.5 A munkaterulet atadasat a Felek Vallalkoz6 altai szabalyosan megnyitott epitesi napl6ban
rogzitik. A munkaterulet atadasaval egyidejUleg a VaIlalkozo es a Megrendelo meghatarozza
a kooperacio es a tervez6i muvezetes idopontjait is.
5. Felek jogai es kiitelezettsegei
5.1 Megrendelo koteles a munkateruletet a Vallalkozo reszere atadni, egyben szavatolj a, hogy
a szerzOdes teljesiteset harrnadik szemely joga nem korlatozza.
Vallalkoz6 gondoskodik az epitesi naploban atvett munkaterulet allagmegovasar61, orzeserol,
a munka-, baleset- es tuzvedelmi eloirasok betartasar6!. Megrendelo a munkateruleten
elhelyezett anyagokert semmilyen felel6sseget nem valla!. Vallalkozo koteles a munkat a
munkaterulet atadasat kovetoen haladektalanul elkezdeni, es az epitesi iitemterv szerint
vegezni.
5.2 Vallalkoz6 teljesitesehez alvallalkoz6t az ajanlataban foglaltak szerint vehet igenybe.
5.3 Az epiteshelyi organizaci6hoz sziikseges felteteleket az epitesi telken beliil (sziikseg
eseten sajat telephelyen) Vallalkozonak kell biztositani. Felvonulasi teruletkent csak az iskola
munkakkal elintett reszet lehet hasznalni a Muszaki leirasban meghatarozottak szerint.
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Amennyiben az epitesi anyagok tarolasahoz Vallalkozo az epitesi teriileten kiviili teriiletet (pI.
kiizteriilet) kivan igenybe venni, az erre vonatkozo iisszes kiiltseg, a sziikseges engedelyek
beszerzesenek es iigyintezesenek kiiltsege Vallalkozot terheli, valamint az iigyintezes es
bonyolitas is Vallalkozo feladata, amely az iiltiizii, a raktar, illetve sziikseg eseten az iroda
kontenerek elhelyezeset is magaba foglalja.
5.4 Vaualkozo utolagosan nem hivatkozhat a sziikseges iigyintezes teljesitesi hatarid6t
akadalyozo hatasara. Megrendel6 ilyen esetben is jogosult a kesedelembiil szarrnazo
jogk6vetkezmenyeket ervenyesiteni.
5.5 Telepiteni csak kontenert, vagy lakokocsit, es mobil WC-t lehet Megrendel6vel
egyeztetve. A villamos energia es viz vetelczesi iehetiiseget Megrendelii biztositja. A
felvonulasi teriiletet megfelel6en Ie kell hatarolni. A kiizteriilet es a szomszedos ingatlanok
megfelel6 rendjeriil, vedelmeriil gondoskodni kell. A felvonulasi teriilet kialakitasa soran a
meglev6 fakat Vallalkozo kiiteles megovni, a munkavegzest kiivetiien a teriiletet
helyreaJlitani.
5.6 Az ajimlatteteli amak a fent reszletezett, illetve a teljes organizacioval kapcsolatos
kiiltsegekct is tartalmaznia kell.
5.7 Vallalkozo a munkateriilet atvetelevel megnyitja es folyamatosan vezeti az Epitesi Naplot.
5.S Vallalkozo kiitelezettseget vallal arra, hogy a megvalositas kiizbeni vitak (miiszaki,
ertelmczesi, stb.) nem kesleltethetik a letesitmeny megvalositasat, nem adhatnak alapot a
befejezesi hatarid6 modositasara. Ezeket felek kivitelezes kiizben, vagy atadas utan
megegyezessel, vagy jogi uton rendezik.
5.9 Vallalkozo hetente koordinacios ertekezletet tart, melyen Megrendel6 (kepviseliije v.
miiszaki elleniire altai) kiiteles reszt venni, es sziikseges esetben nyilatkozatot tenni.
5.10 Vallalkozo a munkavegzes soran az epitessel iisszefiigg6 zaj, rezges, por, stb.
szennyezOdesekre vonatkozo el6irasokat betartja, a munkateriiletr61 az epitkezessel okozott
szennyeziidest, folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kiitelezettseget felszolitas ellenere
sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozo kiiltsegere elvegezteti.
5.11 Vallalkozo tevekenysegevel iisszefiigg6, ill. a szerziides id6tartama alatt keletkez6
karokra Megrendel6 felel6sseget nem vallal es nem nyiljt kiiliin teritest. A karok elharitasara
VaJlalkozo sajat nevere es felel6ssegere, a beruhazasra vonatkozo epitesi- es
felel6ssegbiztositast kiit, amelyet a szerziides alairasanak napjan Megrendel6 reszere be kell
mutatni.
5.12 Az iskola epiileteben, annak berendezeseiben, hasznalati eszkiizeiben, a vallahis targyat
kepezil bontasi-epitesi munkalatokkal 6sszefiiggesben kiizvetlen, vagy kiizvetett modon
keletkezett barminemu kar, helyreallitasi, javit<\si, potlasi, esetieg k8.rteritesi kiiltseg
Vallalkozot terheli.
5.13 Vallalkozo reszletes, Megrendel6vel egyeztetett - a jelen szerz6desben meghatarozott
reszteljesitesi hataridiikhiiz igazodo - reszletes epitesi iitemtervet keszit a Muszaki Leinisnak
megfelel6en, amely epitesi iitemezes a szerziides reszeve valik, kesedelem eseten Megrendel6
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jogosult a reszteljesitesi hatarid6k vonatkozasaban is - a teljes kesedelem napjaira szamitvaaz e szerzOdesben vallalt kotberteher ervenyesitesere.
5.14 Vallalkozo csak az ervenyes rendelctek es szabvanyok szerinti, megfelelo (eE)
minositessel rendelkezo anyagokat, szerelvenyeket epithet be, 6s azt a szallitas vagy beepites
elott minosegtanusitvannyal koteles igazolni, amelynek masolatat koteles Megrendelonek
atadni . Vallalkozo ugyancsak koteles atadni a beepitett anyagok gyartomiivi, es hazai
honositasi (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb. 3/2003 (1.25.) BM - GkM - Kv.VM egyiittes
rendelet) miibizonylatait, meresi jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a
targyi munkara vonatkozo kezelesi- es karbantartasi utasitast 2 peldanyban. Idegen nyelvii
bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelo. Ezen bizonylatok,
illetve a minosegtanusitvanyok masolatanak atadasa a szamla kifizetesenek egyik feltetele.
5.15 Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a bontasi munkak sonin a bontasi hulladek, anyagok
teriileten torteno osszegyiijtese, a teriiletrol torteno elszallitasa teljes egeszeben a vaIlalkozo
kotelezettsege, melynek ellenerteket a vallalkozoi dij tartalmazza. A bontott anyagok
teriiletrol valo szallitas soran a kotelezoen eloirt nyilvantartas mellett a szallitott tetelekrol,
mennyise.gekrol pontos idopont szelinti nyilvantartast kell vezetni. A bontott anyagok
osszegyiijtese, szakszerii szallitasa, elhelyezese, megsemmisitese teljes egeszben a Vallalkozo
felelossege.
5.16 A bontasi munldlatok soran Vallalkozo koteles a hatalyos balesetvedelmi, es
munkabiztonsagi eloirasokat maradektalanul betartani. A munkavegzes alatt az epitesi
(bontasi) helyszinen es az ezzel hataros kozteriileten tortent banninemii munkalatokkal
kapcsolatos szemelyi seriilesert, anyagi karert kizarolag Vallalkozo felel, fuggetleniil att61
hogy a balesetben erintett szemely(ek) a Vallalkozo korebe tartoznak-e. A munkateriilet
vedelmet hatarohisat a Vallalkozo koteles megoldani.
5.17 Vallalkozonak a bontasi munkalatok soran a balesetveszelyes, vagy anyagi karral
fenyegeto helyzeteket tole telhetoen meg kell akadalyozni. Amennyiben megis bekovetkezik
valamilyen karesemeny, vagy baleset, es az megelozheto lett volna, ugy az anyagi karon wI az
esetleges kesede\em okozta veszteseg is Vallalkozot terheli.
5.18 Fclek megaIlapodnak abban, hogy az epitesi munkak vegzeset - a Vallalkozo
akadalyoztatasa nelk.ij] - a Megrendelo barrnikor ellenorizheti. A Megrendelo 7 naponkent
koteles ellenorizni a kivitelezest abbol a szempontbol, hogy az a kiviteli terveknek es a
koltsegvetesnek megfele\oen tortenik-e, s az ezzel kapcsolatos eszreveteleit az epitesi naploba
koteles bejegyezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a felelosseg aloI, ha a Megrendelo az
ellenorzest elmulasztja, vagy nem megfe\eloen vegzi el. Vallalkozo az eltakarasra kerii10
munkareszek ellenorzesi Iehetoseget biztositja, az eltakarasi idopontot megelozo 3 napos
eltesitessel. A szabvanyokban eloirt ellenorzeseket folyamatosan e\vegzi, azok
jegyzokonyveit, bizonylatait Megrendelo rendelkezesere bocsatja.
5.19 Vallalkozo koteles a munkateriileten a jogszabalyokban eloirt munkavedelmi es
tiizvedelmi szabalyokat betartani, betartatni, betartasat ellenorizni.
5.20 A munkateriilet elzanisarol, vedelmerol es orzeserol a Vallalkozo gondoskodik, es az
epites ideje alatt mindvegig a Vallalkozo feladata azoknak a hatosagi eloirasoknak a betartasa,
amelyek az epitesi-szerelesi munkavegzeshez kapcsolodnak. Ha a munkavegzes kozteriiletet
is erint, a Vallalkozo szerzi be a sziikseges engedeJyeket es viseli azoknak a dijait. Vallalkozo
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feladata a munkateriilet, valamint az igenybevett k6zteriilet (jarda, uttest, stb.) folyamatos
tisztantartasa, a munkateriiletr61 a hulladek, szemet es sitt folyamatos elszallitasa.
Vallalkoz6 k6teles a munkateriiletre, az ott elhelyezesre keriil6 eszk6zeire, valamint a
tevekenysegre a megfelel6 vagyon- es felel6ssegbiztositasokat megk6tni es azokat a munka
kivitelezese soran vegig fenntartani .
5.21 Vallalkoz6 a munkateriileten csak a jogszabalyoknak megfelel6en foglalkoztatott
munkavaIlal6kat, illetve csak a jogszabalyoknak megfelel6 alvallalkoz6t foglalkoztathat.
Vallalkoz6 k6teles biztositani, hogy a munkateriileten foglalkoztatott valamennyi szemely a
sziikseges kepesitessel rendelkezzen es az el6irt munkavedelmi felszereleseket alkalmazza. A
jogszabaIyoknak nem megfelel6 foglalkoztatasb6l , az el6irt ved6felszerelesek alkalmazasanak
elmulasztasab61 ered6 minden kar es k6ltseg es a teljes felel6sseg a Vallalkoz6t terheli,
melyeket semmilyen k6riilmenyek k6z6tt nem jogosult a Megrendel6re atbaritani.
5.22 A Vallalkoz6 felel6s minden olyan masra at nem barithat6 kar megteriteseert, mel yet a
szcrz6des targyat kepez6 munka vegzese soran a Megrendel6nek, vagy harmadik felnek
.okozott fiiggetleniil att61, hogy a kart harmadik feI a Megrendel6vel szemben kivanja
ervenyesiteni.
5.23 Vallalkoz6 munkavegzese soran munkanapokon 8-14 6ra k6z6tt az atIagosnaI (SO dB)
magasabb zajszintet nem erhet el. Amennyiben az ejszilkai, vagy munkasziineti napon t6rten6
mun!;avegzes engedel yhez k6t6tt, ugy a sziikseges engedel yt Vallalkoz6 tartozik beszerezni.
5.24 Zajjal jar6 munkakat csak a projektre meghatarozott zajkibocsatasi hatarerteken beliil
lehet vegezni. A munkavegzes soran alkalmazott gepek, berendezesek, szerszamok a
legkorszeriibb zajvedelemmel rendelkezzenek. A munkavegzes megkezdese el6tt Vallalkoz6
k6teles Megrendel6nel miikiid6 K6myezetvedelmi Csoportjat61 zajkibocsatasi hatarertekr61
tajekoz6dni.
5.25 Vallalkoz6nilk a munkavegzes id6tartamara olyan porved6 eszk6ziiket kell alkalmaznia,
amelyek a por terjedese altaI okozott kellemetIensegeket minimalizaljak.
5.26 A szomszedos epiiletekben varhat6an vibraci6t okoz6 munkakat megkezdesiik el6tt bet
nappaJ irasban be kell jelenteni Megrendel6 fele. A munkak vegrehajtasa soran ke1l6
gondossaggal kell eljami, hogy ezen epiiletek altalanos miik6deset a munkavegzessel okozott
rezgesek ne zavarjak, illetve az epiiletek ne karosodjanilk. A szomszedos epiiletek esetIeges
allagfelvetele a VaIialkoz6 feladata.
5.27 Vallalkoz6 k6telezettseget vallal, hogy az altala a szerz6des kereteben folytatott
tevekenysege soran a jelen epitesi es a felvonulasi teriiletre vonatkoz6 zaj- es rezgesvedelmi,
leveg6tisztasagi, veszeIyes hulladek-kezelesi el6irasokat fokozottan betartja; ezek megszegese
eseten teljes felel6sseggel tartozik.
5.28 A kiviteli tervdokumentaci6ban szerepl6 anyagokat a Vallalkoz6 szerzi be.
A vegzett munka, vagy a beepitesre keriilt anyag, szerkezet miniisegi megfelel6segenek vitaja
eseten Megrendelii min6segi vizsgalatot vegeztet. Ha a vizsgalat eredmenye Vallalkoz6
szamara elmarasztal6, annilk kiiltseget Vallalkoz6 k6teles viselni es a Megrendel6 altai
elrendelt bontast vagy cseret Vallalkozo haladektalanul, k61tsegrnentesen k6teles elvegezni.
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5.29 A kivitelezes ideje alatt tervez6i ;mlvezetest Megrendel6 3 alkalommal, Vallalkozoval
es Tervez6ve1 egyeztetett id6pontban biztosit. Tovabbi tervez6i miivezetesr6l (sziikseg
szerint, de min. 3 alkalom) Vallalkozo gondoskodik
5.30 Megrendel6 ellatja a Vallalkozo min6segbiztositasi rendszerehez igazodo miiszaki
ellen6rzest. A miiszaki ellen6r fe1adatai kiiliiniisen az alabbiak:
a) a letesitmeny kivitelezesenek teljes id6tartama alatt folyamatosan ellen6rzi az epitkezes
menetet,
b) a Vallalkozo altaI vezetett epitesi naplot folyamatosan ellen6rzi,
c) az eltakanisra keriil6 munkareszeket, a Vallalkozo epitesi naplojaba tiirtent bejegyzest,
illetve egyeb irasos ertesitest haladektalanul ellen6rzi, megfelel6sege eseten az eltakarasi
engedelyt inlsban megadja,
d) heti egy alkalommal kooperacios megbeszeles vesz reszt, a sziikseges nyilatkozatokat es
diinteseket megteszi, es az epitesi naploban riigziti.
Megrendel6 altaI kijeliilt ep1tesz miiszaki ellen6r:
Nev: Viczian Andras
eim: 1188 Budapest, Sziivet u. 28.
Tel: +36-20-957-1962
Megrendel6 altaI kijeliilt villarnos szakagi miiszaki ellen6r:
Nev: Dely Komel
eim: 1143 Budapest, Gizella u. 46/B.,II11.
Tel: +36-30-964-9637, +36-1-383-4558
Vallalkozo felel6s miiszaki vezet6je:
Nev: Adorjan Zoltan
eim: 1116 Budapest, Epitesz u. 8-12 . .
Tel: 06/1-203-1126
5.31 Az iizembe helyezeshez sziikseges kiizmii-szolgaltatasi szerz6desek megkiitese a
Megrendel6 meghatalmazasa alapjan a Vallalkozo feladata.

6. A teljesitesben rcsztveviJ szemelyek:
6.1 Vallalkozo csak a kiizbeszerzesi eljarasaban beadott ajanlataban meghatarozottak szerint
vehet igenybe alvallalkozot. Amennyiben Vallalkozo a jelen pontban irt kiitelezettseget
megszegi, Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dest61 azonnali hatallyal elallni.
6.2 Vallalkozo az alvallalkozok tevekenysegert ugy felel, mintha a munkat maga vegezte
volna el. A Megrendel6 kikiiti, hogy jelen szerz6desben irtak az alvallalkozok tekinteteben is
ertelemszeriien iranyadoak es ervenyesitend6k.
6.3 Vallalkozo a jelen szerz6des alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerz6des teljesiteseben a
Vallalkozo oldalan kiizremUkiid6 termeszetes szem6ly gyanusitottkent nem all biintet6eljaras
hatalya alatt, illetve amennyiben ezen szemely ellen szandekos biincselekmeny elkiivetese
miatt biintet6 cljanis indult, ugy ezt a VWalkozo a tudomasszerzest kiivet6en a Mcgrendel6
reszere haladektalanul bejelenti .
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6.4 Ha a szerzodeskiitest kiivetoen - a szerzOdeskiiteskor elore nem l§.that6 ok kiivetkezteben beallott lenyeges kiiriilmeny, vagy az alvallalkoz6, illetoleg szakember bizonyithat6 hibas
teljesitese miatt a szerzodes vagy annak egy resze nem lenne teljesitheto a megjeliilt
alvallalkozoval, Megrendelo mas megjeliilt szervezet (szemely) kiizremiikiidesehez is
hozzajarulhat, ha az megfelel az Ajanlatteteli Felhivas szerinti miiszaki-szakmai alkalmassitgi
minimum kovetelmenyeknek, melyeknek Vallalkoz6 a kiizbeszerzesi eljarasban az adott
alvallalkoz6val egyiitt felelt meg.
6.S Vallalkoz6 a jelen szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzOdes teljesiteseben a
Vallalkoz6 oldalan resztvevo szemeiyek elozetesen, a Vallalkoz6 reszere tett
nyilatkozatukban hozzajarultak ahhoz, hogy a Vallalkoz6 a szemelyes adataikat kezelje es a
Megrendelo reszere - titoktartits terhe mellett - hozzaferhetove tegye.
7. Keszl'e je\enttls, atadas-atvete\

7.1 Vallalkoz6 kiiteles a kiirasban es nyertes ajanlataban meghatarozott, a rendeltetesszerii
hasznaJatot biztosit6, teljes kiirii, biztonsagos hasznaIatra alkalmas allapotban es 1. osztalyii
minosegben teljesiteni.
7.2 Az elhlsziilt munkar61 felek teljesitesigazolasi jegyzokiinyvet keszitenek minden
teljesitesi szakaszban, amelyet mindket szerzOdo felnek ala kell imia, melyben riigzitik a
miiszaki megval6sitas mertek6t es az ehhez kapcsol6d6 penziigyi teljesitest.
7.3 A letesitmeny fizikai megval6sitasar61 Vallalkoz6 Megrendelot tajekoztatja, anlely
titjekoztatast a Felek a Kbt. 30S.§ (2) bekezdese szerint keszrejelentesnek tekintik.
A letesitrneny fizikai megval6sihisar61 sz616 ertesiteset kiiveto 3. munkanapt61 10.
munkanapig terjedo idoszakban Felek elvegzik a vegleges vizsgalatokat, teszteket, mereseket.
Ha V itllalkoz6 indokolatlanul keslelteti, vagy nem vegzi el a teszteket, Megrendelo vegezteti
el V itllalkoz6 kockazatara es kiiltsegere. Ha valamely munka, munkaresz a tesztek szerint
nem megfelelo, a tesztek megismetleset - a sziikseg szerinti javitasok utan - a Vallalkoz6
kiiltsegere kell elvegeztetni. Minden olyan, a tesztekkel kapcsolatos kiiltseget, amelyet
Megrendelo viselt, a szerzOdeses arb61 levonasra kell helyezni a Kbt. 306/A. § (S)
bekezdesenek figyelembe vetelevel.
7.4 Vallalkoz6 a fizikai megval6sitast kiiveto ellenorzesi elj arason Megrendelo
rendelkezesere bocsatja az alabbiakat: papir alapon es pdfformatumban CD v. DVD lemezen
a) 2 pld. megval6sitasi dokumentaci6, nyomvonaltervek,
b) epitesi napl6
c) kivitelezoi, felelos miiszaki vezetoi nyilatkozat
d) elektromos kivitelezoi nyilatkozat, amely tartalmazza a tiizvedelmi feliilvizsgalat
megfelelo minositeset is.
e) beepitett es az elkesziilt (kivitelezett) szerkezeti elemek, termekek igazolasara szolgal6
dokumentum (minosegi bizonylatok, gyart6miivi es hazai honositasi miibizonylatok, azok
hiteles forditasa, stb.)
f) tartalek alkatreszek, anyagok biztositasa (ezek mennyiseget es fajtitit - tervezoi
kiizremiikiidessel - a szerzodo felek szerzodeskiitest kiiveto 30 napon beliil
meghatarozzak), az errol kesziilt lista a szerzodes reszeve valik,
g) a generalvaJlalkozas targyM kepezo gepeszeti, elektromos, vilagitastechnikai, stb.
rendszerek es berendezesek pr6baiizemerol, beszabalyozasar61, eloirt parameterek
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h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

elleniirzeseriil kesziilt jegyziikiinyvek, egyeb dokumentumok, (zaj-, teljesitmeny-meresek,
kiimyezetvedelmi meresek, stb.),
gepkiinyvek, miniisegi bizonylatok, garancialevelek, j6tallasi jegyek,
a berendezesek magyar nyelvii kezelesi, karbantartasi utasitasa,
erintesvedelmi, f61delesmeresi szabvanyossagi jegyzokiinyv
villamvedelmi meresi jegyziikiinyv
negativ vizminta eredmeny, stb.,
adatszolgaltatas fajtankent az eiszallitott hulladekok mennyisegeriil
minden olyan levelezesi, jegyziikiinyvi masolat, amely a kivitelezessel kapcsolatban
infonmici6kkal bir az estleges kesiibbi vitaknal vagy az iizemeltetes soran.

7.S Felek atadas-atveteli eljarast a keszre jelentest k6vetii IS naptan napon beliil megkezdik.
Az aladas-atvetel idiitartamat a Kbt. 30S.§ (2) bekezdessel egyezocn allapitj<ik meg a Feick.
Az atadas-atveteli eljanis csak a muszaki elleniir hiba- es hianymentesseget igazol6
nyilatkozata birtokaban zarhat6 Ie.
7.6 A sikeres atadas-atveteli eljaras befejezesenek feltetelei:
A letesitmeny muszaki atadas-atvetelehez sziikseges meresek, vizsgalatok lefolytat<isanak,
jegyziikiinyvek es dokumentumok beszerzesenek es eliiallitasanak megtiirtente, ezek atadasa
Megrendelii reszere, ill. a 7.3. es 7.4. pontokban leirtak hianytalan teljesitese.

8. Kiitber:
8.1 A leljesites elmaradasab61, vagy kesedelmes teljesitesebiil eredii karokert a Vallalkoz6 a
kiitberen feliil is karteritesi feleliisseggel tartozik a Polgari Tiirvenykiinyv rendelkezesei
szerint.
8.2 Vallalkoz6 kiiteles az altala okozott karokat Megrendelii szarnara megteriteni.
Megrendeliinek jogaban all az igazolt karteritesi k6veteleset a benylijtott szaml<ikb61
visszatartani.
8.3 A Vallalkoz6 kesedelmes teljesitese eseten O,S% Inap iisszegii kesedelmi kiitbert tartozik
fizetni a Megrendeliinek az eredmenyteleniil eltelt teljesitesi hatandiit kiivetii naptari napt61
szrunitva. A kesedelmi kiitber alapja a teljes nett6 vallalkoz6i dij iisszege. A kesedelmi kiitber
maximalis iisszege 20 napi tetelnek megfelelii kiitber6sszeg.
8.4 A meghiusulasi kiitber merteke, a teljes nett6 vallalkoz6i dij 20 % -a. Meghiusulasi
kiitbert jogosult a Megrendelii a Vallalkoz6val szemben ervenyesiteni, ha a teljesites a
Vallalkoz6 crdekk6reben felmeriilt okb61 valik lehetetlenne, hiusul meg, illetve Megrendelii a
Vallalkoz6 erdekkiireben felmeriilt okb61 kenyteien ajelen szerziidestiil elallni.
8.S A kiitber a szerziidesszeges napjan valik esedekesse. Barmely nem szerziidesszerii
leljesites jogfenntartas nelkiili elfogadasa a Megrendelii reszeriil nem jelent joglemondast
azon igenyriil vagy igenyekriil, arnelyek a Megrendeliit a Vallalkoz6 szerziidesszegese
kiivetkezmenyekent megilletik.
8.6 Amennyiben a Vallalkoz6 kiitber fizetesere kiiteles ugy Megrendeiii jogosult a Vallalkoz6
altai elismert es lejart kiitber kiiveteieset, mint cgynemu kiivetelest a vallalkoz6i dij iisszegebe
besziunitani.

9. Ut6-feliilvizsglilat
9.1 Jelen szerzodes teljesitese soran elkesziiIt munkak ut6-feliilvizsg31atara az atadas-atveteli
e!janis befejezesetol szamitott egy even beliil keriil sor, amelyre a Megrendelo hataridot tiiz
ki.
9.2 A Megrendelo az esetleges hibak megtekintese es kikiisziibii!ese ce!jab61 lehetoseget
biztosit a Vallalkoz6 reszere, hogy a megallapodott hataridore belephessen a szerzodesben
foglalt teriiletekre.
9.3 Amennyiben a j6tallasi ido alatt, ideertve az ut6-feliilvizsgalati eljarast is, hiba keriil
megallapitasra, a Vallalkoz6 kiiteles azt a Megrendelo hibabejelenteset kiivetoen
haladektalanul, sajat kiiltsegen kikiisziibiilni.
10. J6tlilllis es szavatosslig

10.1 Vallalkoz6t a szerzodes targyat kepezo munkara vonatkoz61ag 36 havi teljes kiirii
j6tallasi es ezt meghalad6an a jogszabalyokban meghatarozott mertekii szavatossagi
kiitelezettseg terheli, amelynek kezdesi idopontja az eredmenyes miiszaki atadas-atvetel
lezarasa.
10.2 Vallalkoz6 kiiteles a szabvanyok altai eloirt ellenorzeseket (mintavetel, stb.)
folyamatosan elvegezni, a megallapitott hianyossagokat haladektalanul megsziintetni. Az
intezkedeseket az epitesi napl6ban kell riigziteni. A bizonylatok az epitesi napl6
mellekletekent kezelendok, azokr61 folyamatosan jegyzeket kell vezetni.
10.3 A jelentkezo karok eszlelese eseten Vallalkoz6 kiiteles haladektalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevekenyseget es megtenni a karok enyhitesere vonatkoz6 intezkedeseket,
valamint Megrendelot ertesiteni, es a vonatkoz6 bejegyzest az epitesi napl6ban megtenni.
10.4 Amennyiben a kivitelezes soran, illetve a garancialis ido alatt olyan hianyossagok
deriilnek ki, an1elyek szakszeriitlen munkavegzesre, vagy csiikkent ertekii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 Megrendelo felsz6litasara, azonnal
teritesmentesen es egeszeben kiiteles megsziintetni es kijavitani.
11. Minosegbiztosit!is, minosegtanusit!is

11.1 Az anyagok es berendezesek minosegenek es a kiil6nfele munkak kiiliinbiizo tipusainak
es jellemzoinek megallapitas3l10z Vallalkoz6 a szerzOdes alairasaval egyidejiileg
minosegbiztositasi tervet keszit, amel y a szerzOdes mellekleteve valik. A minosegbiztositasi
terv munkafazisonkent tartalmazza a k6vetkezoket:
a) a beszallitott anyagok ellenorzesenek es minosegi bizonylatolasanak m6djat,
b) a munkahelyen vegzendo minosegellenorzesek szfunat, idejet, bizonylatolasat,
c) az ellenorzo meresek szamat, idejet,
d) az ellenorzesek soran vizsgaIt parametereket, elfogadhat6 ertekiiket, vizsg31and6
mennyisegeket,
e) a minosegi elteresek eseten sziikseges intezkedeseket.
11.2 Vallalkoz6 sajat kiiltsegere elvegzi a sziikseges 6sszes alabbi pr6bavizsgalatot es
ellenorzest a vonatkoz6 szabvanyoknak es kiivetelmenyeknek tiirteno megfeleles igazolasara.
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- Anyagok ellen6rzese beerkezeskor, a rendelesi parameterek ellen6rzese.
- Az els6 es minden tovabbi - beepites el6tti es azt k6vet6 - pr6bavizsgalatok, amikor els6
vizsgaiatok szerint nem teljesiteltek a szerz6des k6vetelmenyeit.
11.3 Vallalkoz6 a berendezesek, anyagok beepitesenek, illetve beszerelesenek, valamint a
pr6baiizemek ellen6rzeser61 kesziilt dokumentumokat egyseges szerkezetben koteles
folyamatosan vezetni es dokumentalni. Megrende\o nem koteles elfogadni olyan teljesitest,
amely az 1. osztalyli munka kriteriumainak nem felel meg.

12. A felek kepviselOi:
12.1 A Felek kepvisel6ik neve! az epitesi napl6ban kotelesek feltiintetni.
12.2 Megrendel6 helyi kepvisel6je:
Nev:
Szab6 Istvan
Cim:
1184 Budapest, Ull6i ut 400.
Telefon:
+36-30-638-7674, +36-1-296-1406
12.3 Vallalkoz6 helyi kepvisel6je:
Takacs Janos projektvezet6
Nev:
Cim:
1116 Budapest, Epitesz u. 8-12.
Telefon:
06/1-203-1126
13. A szerzOdes m6dositasa es megsziinesei:
13.1 A Szerzodes m6dositasa kiireben az alabbi alakisagok ervenyesiilnek: Jelen
Szerz6desben szabalyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), a Fe\ek cegszerii
alairasaval lehet m6dositani. Sz6ban, rautal6 magatartassal vagy inisban, de a Szerzildest
alair6 kepvisel6 szemeIyekt61 eltero beosztassal rendelkezo szemelyek altai tett jognyilatkozat
a Szerz6des m6dositasara nem alkalmas.
A SzerzOdes m6dositasa kiireben az alabbi tartalmi megkiitesek ervenyesiilnek: Jelen
Szerzodest a Kbt. eloirasainak megfelel6en, a kozbeszerzesi eljaras alapjan megkotott
szerz6desek m6dositasara vonatkoz6 szabalyok betartasavallehet m6dositani.
13.2 A szerz6des megsziinesenek esetei kiilonosen:
kozos megegyezes,
rendkiviili felmondas,
.a Ptk. 395. § (1), (3) es (4) bekezdese szerinti elallas
sulyos szerz6desszegesbOi ered6 elallas
13.3 A Felek kozos megegyezesiikkel (megsziinteto szerz6des) barmikor megsziintethetik a
szerz6dest. Ebben az esetben a felek kozott elszamolasi viszony jon letre.
13.4 Sulyos szerz6desszeges eseten elallasnak van he\ye. Sulyos szerz6desszeges kiilonosen a
biztositasok fennailta igazolasanak elmulasztasa, biztositasok megkotesenek elmulasztasa,
alvallalkoz6 nem szerz6desszerii foglalkoztatasa, teljesitesi p6thatarid6 be nem tartasa, a
titoktruiasi kotelezettseg es a biztonsagi el6inlsok megszegese, a dijfizetes irasbeli
figyelmeztetes ellenere torlen6 elmulasztasa.
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13.5 A Ptk. 395. § (1) bekezdese alapjim a Megrendel6 barrnikor elilllhat a szerz6dest61,
k6teles azonban a Vallalkoz6 szamlaval igazolt karat megteriteni.
14. Vegyes rendelkezesek:

14.1 Fele16ssegbiztositas:
Vallalkoz6 k6teles a kivitelezesi munkateriilet atvetelekor Megrendel6 reszere bemutatni a
jelen Szerz6des szerinti Munkara vonatkoz6, 5.000.000,- Ftlkar, 50.000.000,- Ftlev biztosihisi
limitu, teJjes tevekenysegere kiterjed6 felel6ssegbi ztositasi Szerz6des eredeti peJditnyat, egy
masolati pelditnyat pedig koteles atadni Megrendel6 reszere. Ennek elmaradasa eseten
Megrendel6 Vallalkoz6t p6thatitrid6vel felhivja a szerz6desszeges megsziintetesere es
Megrendel6 megtagadhatja a munkateriilet Vallalkoz6 n\szere torten6 atadasat. A p6thatarid6
eredmenyteJen elteltet kovet6en Megrendel6 jogosult a Szerz6dest61 elallni. A
felel6ssegbi ztositasi szerz6desnek a Szerz6des szerinti Munka id6tartamara kell vonatkoznia.
Vallalkoz6 kotelezettsege, hogy a Szerz6des teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felel6ssegbiztositassal.
14.2 Fclek az egymas kozotti jogvitajukat els6sorban targyalasos uton kotelesek rendezni.
Amelmyiben a Felek targyalasos uton megallapodni nem tudnak, ugy a jogvita elbiralasara a
pertargyt61 es annak erteket61 fiigg6en kikotik a Budapest XVIII. es XIX. Keriileti Bir6sag
kizar6lagos illetekesseget.
14.3 A Szerz6d6 Felek a jelen szerz6desben rogzitett eelok teljesitese erdekeben kotelesek
egymassal egyiittmukodni. Ennek erdekeben kiilonosen:
- kolesonosen cs haladektalanul egymas tudomasara hozzak azokat az ertesiilcseket, tcnyeket,
korUlmenyeket, amelyek a szerz6desszerii teljesitest akadalyozzak,
- a vitas kerdeseket kozvetleniil, targyalasok utjitn kiserlik meg rendezni, ezen bellil barmely
fel esetkges kifogasat es el6adasat, az azt alatamaszt6 bizonyitekok teljes koriil feltarasaval
haladektalanul kozli a masik fellel irasban, a masik fel vaIaszitnak elmaradasa eseten a kifogas
alaposnak es bizonyitottnak tekintend6, az ez elleni bizonyitas esetleges Bir6sag el6tti
eljarasban a mulaszt6 felet terhelik, a keslekedes kimentesenek nines helye.
14.4 A Felek megallapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukb61 keletkez6 koveteles masra
nem ruhitzhat6 at, nem engedmenyezhet6 es sem ko1cson, sem hitel fedezetekent fel nem
hasznalhat6.
14.5 A Felek kijelentik tovabba, hogy sem es6d, sem felszamolasi eljaras alatt nem allnak, es
a jelen szerz6des ervenyessegehez nem sziikseges harrnadik szemely vagy hat6sag
hozzajitruliisa.
14.6 Jelen Szerz6desben foglalt bannely jog kesedelmes ervenyesitese, illetve
ervenyesitesenek elmulasztasa nem jelenti a jogck ervenyesiteser61 val6 lemondast, illetve
valamely jog reszleges vagy kizar6lagos ervenyesitese nem zarja ki a tobbi, illetve a
fennmarad6 jog ervenyesiteset.
15.

Zaro rendelkezesek:

15.1 Ajelen szerz6des az alMnisa napjat61 hatalyos.
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15.2 Ajelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari torvenykonyv, valamint az
epitesre vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezesei az ininyad6ak.
15.3 A szerzodo felek a jelen szerzodest, mint akaratnkkal mindenben megegyezot,
j6vahagy61ag es sajat keziileg irtak al!i.
15.4 A jelen szerzodes 6t azonos, a felek altaI cegszeriien alairt eredeti, p61danyban kesziilt,
amelybOl 3 peldanya Megrendelot 6s 2 p61dany a Vallalkoz6t ilieti meg.
15.5 A szerzod6s elvalaszthatatlan r6sz6t k6pezik az alabbi me1l6kletek :
- A k6zbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felWvasa, ajanlatteteli dokumentaci6ja, adott esetben a
kiegeszito tajekoztatas
1. sz. melleklet
- Nyertes ajanlattevo ajanlata
2. sz. melleklet
- Kivitelezesi munkak teljesitesi iitemterve es reszletes organizaci6ja
3. sz. me1l6klet
- Bontasi hulladek nyilvantartas
4. sz. melleklet
- Ajanlatkero felhatalmaz6 nyilatkozata penzforgalmi szolgaltat6ja reszere 5. sz. me1l6klet
- Felel6ssegbiztositasi k6tveny
6. sz. me1l6klet
- Minosegbiztositasi terv
7. sz. melleklet
- J6teljesitesi biztosit6kot igazol6 dokumentum
8. sz. me1l6klet

Budapest, 2012. januar 5.
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