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vAr,LALrozAsl sznnzbDE

s

mely ldtrejott egyrdszrol
Ny6kl6dhrl za Y 6r os 6nkormrl n vzata
kdpviseletdben elj 6r : Urb6n SrinrJornd pol g6rmester
tdrzsszitm: 126027
ad6 sz6m: I 57 2 6023 -2 - 0 5
3433 Nydklildhdza, Vasrit u. 16. sz.
mint Megrendelo (tov6bbiakban Megrendel6),
m6srdszrol

Sport- Bau Trade Kft.
sz6khely: 3433 Ny6kl6dhdza,Mr5raF. u. l. sz.
kdpviseletdben elj6r: Moln6r Tarn6s igyvezetl
cegtregyzekszftm: Cg. 05- 09- 02An5
adoszitm : 227 7 8022-2 -0 5
pdnzforgalm i szdmlaszdm : I 1 7 3 4004-20 522832
mint v6llalkoz6 (tov6bbiakban: V6llalkoz6)
ktjzcjtt (a tov6bbiakban egytittesen: szerzldo felek) a mai napon a k6vetkezo felt6telekkel.
1. El6zm6nyek

Nydkl6dh6za Yiros Onkorm6nyzata, mint aj6nlatkdro a kozbeszerzelsekr6l szolo 2011. evi
CVIII. ttirvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) l22lA $ alapj6n kozbeszerz<isi eljtr1st folytatott le
Polgdrmesteri Hivatnl dpiitetefehjitdsa ds energetikai korszer[is[tdse,, - tirgyban. Az
',Nydklddhrizi
elj6r6s; eredmdnyesen lez6rult, az eljtris nyeftese aytilalkozo lett.

2. A szerzfidfis tfrgya,

miiszaki tartalma

2.1. Megrendelo megrendeli , v6llalkoz6 pedig elv6llalja az althbi munl<6k elv6gzdsdt:

Tirgya: ,'Nydkltidhtizi Polgtirmesteri Hivatot dpiilete felrtjftttso ds energetikai korszer[lsitdse" tdrgyri kdzbeszerz6 s, azaz:
EP|TESZET:

Homlokzat: A homlokzat 6ltal6nos felfjit6sa, a homlokzat kieg6szit6 hoszigetel6s6vel (min. 6
cm)- az egydb feliiletek 6s szerkezetek festds6vel ds m5zol6shval., tov6bb6 a homlokzati
ny il6sz6rok telj es kdni cserdj 6vel.
Magasteton6l a sikpala fed6s oserdje ker6mia cserdpre szi.iksdg szerint a feddlszerk ezer es a
-

pad Lisfdd6m megerosit6sdvel.
Lapostetondl kiegeszito hoszi gete I 6s 6s rij v izszi gete l6s kialak it6s6v al.
Bejdrat resz fnalakit6sa, a megldvo eloteto ill. a ldpcs6 es r6mpa bont6srival es az
bejirati resz
kialakit6s6val ds kertdpit6szeti kieg6szit6ssel.
Az 6piilet elotti tdrburkolatos feliilet vizelvezetds6nek feliilvi zsgSlatads sziiks6g szerintijavft6sa.

ij
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-2iizerzcidri felek:

Pinceszint:

A gdpdszeti helyisdg felszrlmol6sa_ akazinok ds csovek kibontiis6val
ill. 6thelye zesevel.
A ktilso pincelej6rat fehijitrisa - ajt6 6s elotet6 cserdje.
A p i ncefalak sal6tromos fe lii leteinek i av it6s6val.
trcildszint:

A

parketta burkolatok felirjit6sa,

a hideg burkolatok 6tburkol6sa, kdzlekedok ds a

ldpcsoh6z

lamb6ria burkolatdnak cser6je., valamint 6lial6nos tisztas6gi fest6s
ds mt;7olfts.
A vizesblokk felfjit6sa es |talakititsa - rij csempeburfolat 6s irj s:zaniterek, valamint ktilon
szemelyzeti vagy i.igyfdl v6c6 lkialakit6sa.
A vizesblokk kciniy6k6n l6vo padl6siillyed6s 6s falreped6sek javit6sa
- a kiv6lt6 ok fett6r6s6val ds
megsziintetds6vel.

LIgyf6l vfro bttoroz6sa ill. a tcakonyha konyhabritoriinak cserdje.
Belso 6'rydkol6k ill. rij ftiggcinyok 6s fiiggonykarnisok felszerJl6se.
Eelso ajt6k szi.iksdg szerinti fehijit6sa vagy cserdje, ill. a nyit6si ir6nyok
sztiks6g szerinti

6tforditrisa

-

a

jobb haszn6lhat,js6g drdekdben.

Funkcion6li s dtalakitSsok:

A.z ftattir m6ret6nek csokkenLt6se
ct;cikkent6se

-

-

i.igyf6lv6r6 kialakit6sa 6rdek6ben; h6ts6 iroda m6ret6nek

a szem. v6cd 6s a teakonyha kdzvetlen megkozelithet6sdg,e 6rdek6ben.

Emelet:

A parketta burkolatok felfjit6sa, a hideg burkoratok 6tburkol6sa.
A vizesblokk fel{ijit6sa - frj burkolat ds [rj szaniterek, azel6t6rben
,,mini konyha,,kialakit6sa.
Belso 6rny6kol6k ill. fj fiiggonycik 6s fiiggonykarnisok felszereldse.
Belso ajt6k sziiksdg szerintifelirjitdsa vagy cserdje.
Tan6csterem 6lmennyezetdnek cserdje.
Funkcion6l is 6talakit6s:

A titk6rs6g 6thelyez6se a penzigyi iroda helydre; a titk6rs6g elotti kcjzlekedoben tigyf6lvrir6
kialakft6sa; polg6rmesteri iroda kialakft6sa a titk6rs6g helydn; i vezetoi irod6k kozott egy
elot6r
k i al ak

G

it6sa;

v i ze

s

b

I

okk 6talakit6s a v illaszf al ak 6s aj t6k

6the lyezds 6ve

I.

EPESZETI- ES ELEKTROMOS KORSZERUSITCS:

Eptiletgdpdszet:
Ftitdskorszeriisitds, a r6gi g6pdr;zeti kcizpont felsz6mol6sa, fij kazin rij h,elyen val6 elhelyez6sdvel
(fi;2. dtkezobe), frj rendszer kialakitris6val 6s Lij termoszelepes radi6torokkal.
Viiz 6s szennyvizh|lozal csoveinek 6s szerelv6nyeinek cserdje.

A

megl6vo vizesblokkok felirjit6sa ds sztiks6g szerinti 6talakit6sa- a:z

form6ban.

gpilnsz terv szerinti

Epriiletvillamoss6g:

Elektromos h|lozat es a vililgithsi rendszer korszerr.isit6se
- megl6vo rendszer bontrisrival ds rij
rendszer kialakit6s6val.
f e efon kozpont ko rszerii s itdse, riaszto ren d szer fe l ti l v izsg6lata.
I

A magasteto hejazat cserdjdb6l kovetkezoen
szerinti kieg6szit6se.

a vill6mv6delmi rendszer ferltlvizsg6lata

ill.

sztiks6g

EGYEB:

Hdts6-kiilso iratthri bovftm6ny bont6sa:
lapostetos bovitmdnyhez csatlakoz6 felnyeregtet6s kiilso iratthri 6ptiletrdsz elbontand6, majd az
6rirrtett homlokzati rdsz helvreiillftand6.

A
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Szerzridci felek;

Iltkezdn ablaknyilds kialakit6sa:

A foldszinti
kibont6siival.'tkezon

a h6ts6kert fel6 egy ablak helyezend6 el

-

egy korirb

bi

elfalazottnyilds

Az udvari megldvo parkol6 feliilet fejlesa6se:
A megldv6 udvari parkol6 feliilet tdrburkolatdnak felszeddse,
l0 db (2x5) parko lo sz1mira
ir"i terburkolat kialakit6sa, valamint a parkoloho
z vezeto irtvonal kialakit6sa (aszfaltl tdrko).
A kialakitand6 parkor6n dr tervililgitils kialakit6sa sziiksdges.
'4 r6szletes mriszaki taftalom a miiszaki specifik6ci6ban keriilt rogzft6sre.

v6llalkoz6 kciteles a jelen sz,erzod,es elv6laszthatatlan melldkleteit
kdpezo ajfnlatteteli
6s ajdnlattdteli dokumentitcioban rdszletesen meghat6rozott mennyisdgben,
minosdgben ds tartalommal (trazatlan.koltsegvetds alapjdn),
valamint akozbeszerzesi elj6r6s
felhiv6sban

sor6n keletkezett egyeb irdsos okiratokban fogtatt informaciok
alapj6n a munka elv6gzesdre.

a jelen
i,-^:::::.1i::
aKalmazandol(.

szerzodes

ds annak

elviiaszthatatlan melldkletei egyiittesen

2'2' Yallalkoz6 kcjtelezettsdget vallal

ar.:a, hogy Megrendelo tital it k1zbeszeruesi elj6r6s
aj6nlandteli felhfv6s6ban 6s a dokument6ci6ban m"gh"uttrorottak
szednt a szerzodes ttrgytfi
kepezt> munkdkat, az ajinlatban v6llalt feltetelekkel L osztiiyu
minosdgben, az egyes
munkanemekre vonatk ozo, hatalyban l6vo szabv6nyok szerint
elve'gzi.

2'3' Yallalkoz6 feladata akdzbeszerzdsi elj6r6s aj6nlattdteli felhiv6sa, dokument6ci6ja
6s a

nyertes ajdnlat szerinti megval6sitris fiiggetleniil att61, hogy
a benyrijlott tdteles k6ltsdgvetds
tatialmaz-e minden. t-6telt, memyis6get, bele6rtve a Ptk. 6: 2a4.$ (1)
bekezd6se szerinti
mriszaki sztiksdgessdgbol eredo munk6kat is.

2'4' 'A

V6llalkoz6 kijelenti, hogy

a

szerzodes mriszaki tartalmft meghatfrozo
a jelen okiratba foglalt

dokumentumokat hidnytalanul iitvette, azokat 6ttanulm6nyozta,

annak megfeleloen kcitotte. A mtiszaki ta:rtalmat meghat;rozo
dokumentumokra utalva V6llalkoz6 kijelenti, hogy az abban foglalt
rnegrendel6i utasitasok
sz^mdta drtelmezhet6k, teljes kdrtinek minosiilnek es az dpitdsi
.nnntut.rilet jellemzo inek az
ismeretdben aviilalt dpftdsi tevdkenysdg jogi 6s miiszaki dielemben
meeval6jthat6k.
megallapoddst

3.

Alvallalkoz6 ig6nybev6tele

3'1'

Vlegrendelo hozzljdrults6val V6llalkoz6 jogosult alv6llalkoz:6kat
igenybe venni.
v6llalkoz6 a Kbt. 128'$ (2) bekezdese alapian kij;le;ti, hogy a teljesitrjs
sor6n minden olyan
alvfilalkoz6 bevon6s6t-bejelenti, melyet az ajfnlatfiban nem nevezett rneg,
ds a bejelentdssel
egytitt nyilatkozik arr6l is, hogy az titala ig6nybe venni kiv6nt
alv1lla.lkozo nem 6ll a Kbt.
56.$ 6s 57.9 szerintikizfro okok hat6lya alatt.

3'2' A teljesftdsbe V6llalkoz6 mds alvdllalkozot nem vonhat be, kivdve
a Kbt. l2g.$ (3)

bekezdtise szerinti esetet.

3'3' Szerzodo telek rogzitik, hogy a kivitelezdsi munk6kn6l igenylbe vett alv6ll
alkozok
tovSbbi
alv6llalkoz6kat nem vehetnek igdnybe.

/z-,

-4-

Szerzcidci

felek:

A V6llalkoz6

a jogosan ig6nybe vett alv6llalkozodrt rigy

felel, mintha a munk6t maga
jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkozo tev6kenysdg66rt pedig a Ptk. 6:148.$
szerirrti kArt6dt6si felelossdggel tartozik, vagyis alv6llalkoz6 jogosulatlan igdnybevdtele
esetdn felel6s minden olyan kftrdrt is, amely andlktil nem kovetkezett,,uolna be.
3.4.

vegezte volna,

a

3.5. A V6llalkozo koteles a munk6t rigy megszervezni, hogy a rnunkateriileten dolgoz6
alv6llalkoz6k egym6:s munk6j6t ne zavarjitk, illetve a hat6rid6re val6 teljesitest ne
veszelyeztess6k. Az alvilllalkozok kiz6r6lag a V6llalkozoval6llnak jogviszonyban, igy tole
fogadhatnak el utasit6sokat, illetve krzdr6lag vele szemben 6rvdnyesithetik koveteldseiket.
4. A teljesit6s

4.1.

hatirideje

6s helyszfne

V6llalkoz6 koteles atirgyi munk6kat

legk6sobb a munkateriilet rltaddsrit6l szrimitott 60 napon beliil elvdgezni.
4.2. Megrendelo el6telj esit6st elfogad.

4.3. Ytilalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendelo altal megjelolrt, mdrkozdsekre kituzott
napokon a kivitelezds nem folytathat6.

5.

Vrillalkoz6i dij

5.1. V6llalkozo az al6bbi ellenszolg6ltat6s6rt (v6llalkozoi dij) vegzi el

a

jelen szerzod6s tdrgya

szerinti munk6kat:

33.808.393.-Ft

+27 0h AFA
Osszesen:

9.128.266.- Ft
42,936.659,- Ft, azazz

neglvenkett6milli6- kilencszfzharminchatezer- hatszitzdtvrenkilenc forint.

5.2.lizen v6llalkozoi dij atalinyosszeg, melyet a V6llalkoz6 aMel4rendelo ig6nyei alapian
dllapitott meg. A v6llalkoz6i dij tartalmazza a V6llalkoz6nak a jelen szerzodesben foglalt
feladatok teljesit6sdvel kapcsolatban felmeriilo osszes kdltsdgdt, kiadhs6t, idedrtve a kozvetlen
koltsdgek kdz<itt nem szereplo 6ltal6nos koltsdgeket is. A v6llalkoz6si szerzodes tfialitnydras,
tdbbletmunka nem sz6molhato el.
A szerzod6ses 6r tartalmazza a muszaki tartalom megval6sit6sdnak teljes koltsdg6t, a
kivitelezdsi munk6kat, a tevdkenys6ggel kapcsolatban fizetendo minden dijat, illeteket
(v6mot), az atad6si, beiizemeldsi, haszntiatbavdteli engeddly megkerdsdhez sztikseges
szakhat6s6gi nyilatkozatok 6s a birtokbaad6si, valamint az esetleges aktiv6l6si elj6r6s
kdltsdgeit, az ifiepitesi, valamint 6tad6si tervdokumentdci6 k6szitdsdnek kolts6g6t, az ilgazati
ds egy6b szabv6nyoknak megfelelo minositdsi, vizsg6lati ds mdrdsi kdltsdget, mindenf6le dijat
(gdpek, irod6k, rakt6rak, stb.), a felvonul6si -, vagyonvddelmi kdlts6geket, a garanci6lis ds
szavatossdgi kdtelezettsdgek koltsdgeit, a szerzodes titrgyttnak rendeltetdsszeru haszn|latt$
biztosito megval6sit6shoz sztiks6ges munka ellendrtekdt, az esetltgesen folmertilo k6rok
megtdrit6s6nek koltsegeit stb., treh6t a ldtesitm6ny megval6sit6s6nak teljes dij6t.

!u,
/
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-5A Vallalkozo fenti 6ron kivtil semmif6le cimen tobbletkolts6get nem 6rvdnyesithet, kivdve

a

Megrendelo 6ltal ir6sban elrendelt kiegdszito 6pitdsi beruh6z6si munk6k ellendrt6k6t'
Utoiag az drkepzesben tapasztalt hibdk, vagy egyeb tdveddsek nem szolg6lhatnak alapor az
|talitny itr m e geme I 6 s6re.
A v6lialkozOl di.lon feltil V6llalkozo egy6b cimen sem diiazilsra, sem kolts6gt6ritdsre nem
tarlhat igenl't.
A jelen szeizod6sben rogzitett trak abefejezdsi hat6ridoig 6rv6nyes prognosztiziit irak.

5.3. Megrendelo kijelenti, hogy a v6llalkozoi dij megfizetdsdre vonatkoz6 kotelezettseghez
sziiks6ges fedezettel rendelkezik'

6.

Szfml6zds,6s fizet6si rend

6.1. Aj6nlatkero a Kbt. 131. g (1) bekezddse alapj6n a szerzodesben foglalt' 6fa n6lkiil
,h-6nak megfelelo osszegu eloleget biztosit a nyertes
sz6mitott netto v6llalkoz6i dii 5
rendelet 12'
aj6nlartevonek/v6llalkozonak nyilatkozata szerint. A 30612011. (XII.23.) Korm.
kdr6sdre legkesobb az epitesi
$la alapjan az ajtnlatkero az eloleget a nyertes aj6nlattevo
ds az eloleg
munkateriilet 6radas6t koveto 15 napon beliil koteles kifizetnr, az elolegbekdro
bocs6t6sa
osszegevel azonos osszegu, eloleg itsszafrzetesi biztositdk elozetes rendelkez6sre
az
ellendben. Az eloleg fityOsitasanak feltetele az eloleg visszafi;zet6si biztositeknak

nyertes aj6nlattevo
aj6nlatkero reszeretorteno nyujtasa. Az elolegvrsszafrzetesi biztosit6kot a
126. $ (6) bekezd6s a) pontj6ban hivatkozott b6rmely
- vtiaszthsa szerint - nyirjthada a Kbt.
pontl6t)'
felhiv6s III'1'I)
biztositeki tormaUan (l6sd a
a
Az eloleg osszege, amennyiben a nyefies aj6nlattev o el az elolegigdnyles lehetosdgdvel,
vegszdml6bol keri.il levon6sra'
jogosult az alihbi
6.2. A nyertes ajfnlattevo ketto rdszszhmla es a vegszttmla benyrijt6s6ra
szerint:

iitemezes

v6llalkozo ajtnlat6tran szereplo koltsdgvetes
kovetoen nyirjthato
tdteleivel alifiirmasztotr, a miszaki elorehalad6s 30 "h-tt elero teljesitest
jelen szerzodds szerinti kivitelezesi munkakra
be. lr reszsz[mlamerteke legfeljebb a teljes, a
megaj6nlott nett6 v6llalkozoi dij 30 %-a'
1. Rdszszrimla: a mtiszaki ellenor ttltal rgazolt, a

szereplo koltsegvet6s
2. R6szsz6mla: a muszaki ellen6r tltal igazolt, a V6llalk oz6 ajdnlat6ban
o/o-it
elero teljer;itdst kovetoen nyrijthat6
tdtelr:ivel altnfmasztotl, a mriszaki elore-halad6s 80
jelen szerzod6s szerirrti kivitelez6si munk6kra
be. A reszsz;mlam6rtdke legfeljebb a teljes, a
megajdnlott nett6 v6llalkozoi dij tov6bbi 30 %o-a'
hi6nyrn'entes teljesitdse eseten' a
V$gszrimla a teljes beruh6zds sikeres es eredmdnyes, hiba es
mui:zaki dtadis- itv etel leztr 6stt koveto en nyirj thato be.
kiviteleztlsi munk6kra megaj6nlott
A v(lgsz6mla m6rtdke legfeljebb a szerzodeiben rogzitett, a
valamint a Ptk'-ban es a 19112009
nett6 v6llalkozoi dij r6Jzsziml6k utdn fennmarad6 rcsze.
ellenerl6ke'
(1X.15.) Korm.rendeletben meghat6rozott esetleges p6tmunk6k
e.loleg igdnylese
A vegsz6ml6nat oryan osszegunek ke-il lennie, hogy lehetoseget bi:ltositson
f6zishoz liapcsolodo' szerzodesben
eseten annak levon6.s6ra. Az aiinlatkero az adott izetesi
nyertes aj6rLlattevo iital a sztiksdges
rogz:itett muszaki tartalom teljes koni teljesitdset ds a
epitesi muszaki ellenor tital igazolt
engedelyek beszerzeset kovetoen, minden esetben az
6s a Kbrr' 130' $-nak megfeleloen
teljesit6s alapj6n, a30612011. (XII. 23.) Korm. rendeletnek
ajanrattevo 6ltali teljesitest es az
ben,yrijtott szitmri,t fogadja be. (A dij megfrzetdse a nyerres

1t",1

,/ z-'

-oajfnlatketo 6ltal ennek elismerdsekdnt ki6llitott teljesit6sigazolis kezhezveteldt krjvetoen
ki6l I itott szftmla ellen6ben tdrtdrrik. )
6.3. A muszaki ellenor fital le:igazolt v6gsz6mla - amennyiben Vrillalkozo a teljesit6shez
alvillalkoz6t nem vesz igdnybe - a Kbt. 130. $ (3) bekezddse alapj6n, illetve figyelemmel a
Ptk 6:130.$ (1)-(2) bekezd6sdben foglaltakra, azaz annakkdzhezveteltlt kcjveto 30 napon beltil
keriil kiegyenlitdsre, tekintettel az ad6zts rendjdrol sz6l6 2003. dvi XCII. torvdny 3614. $ - ra
is.

Amennyiben a V6llalkozo a teljesit6shez alvdllalkozotvesz ig6nybe, ugy az ellenszolgdltat6s
teljes[tdsere az epitesi beruh6zd.sok kozbeszerzdsdnek rdszletes szabiilyatrol szol6 30612011
(XII.23.) Korm. rendelet 14.$ rendelkezdseiben foglaltakra figyelemrnel keriil sor, tekintettel
az adozds rendj6rol szol6 2003. 6vi XCII. torvdny 361A. g - ra is.
Amennyiben V6llalkozo akifrz.etds idopontjtban nem szerepel ak(\ztartoz6smentes adozor
adatbinisban, akkor V6llalkozonak az Art.36lA. $ (6) bekezdds alapjtin a Megrendelo rdszdre
a szdmla melldkletek6nt be kell nyrijtania egy, a tdnyleges kifizet6s idopond6tol sz6mitott 30
napnal nem r6gebbi, nemlegesnek minosiil6 egyiittes adotgazdlilst is. Megrendelo a
kdztafi.ozdst mutat6 egyiittes adorgazolfts 6tad6sa, bemutat6sa vagy megki.ilddse ut6n a
koztartoztts erej di g vi s szatartj a a kifi zetd st.
6,4. A sztrmlfinak mind formallag, mind tartalmilag meg kell felelrrie a sztrmvitelrol sz6l6
2000. dvi C. tdrvdny, az 6ltaltnos forgalmi ad6rol szolo 2007. dvi CXXVIL tcjrv6nyben,
val anLint az e gy eb vonatkoz6 j o pgszabalyokb an fo gl alt e I o ir6so knak.
6.5. V6llalkozo a szdmltn vevokdnt a kovetkezo megnevezdst koteles lhaszn6lni:

Ny6kl{dhfza Vdros Onkormin yzata
3433 Nydklldhdza, Vasrit u. 16. sz.

7.

M.egrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. l\'iegrendelo a jelen szerzodds megkotesdnek a napj6n, de legkesobb a szerz6des
megkotdsdt koveto 3 napon beliil biztositja a munkateriilet munkavdgzesre alkalmas
6llapotban, jegyzokonyvileg is rogzitett tLtadAsilt, valamint a V6llall<oz6 tital a helyszinen
tort6n6 munkav6 gzds feltdteleit.

7.2.

Megrendelo jogosult aYfilalkozo szerzodesszeni teljesitesdt
- b6rmikor ellenorizni.

zavauisa ndlktil

- 'r/6llalkoz6

sztiksegtelen

7.3. Megrendelo jogosult a munk6k bdrmely reszet bdrmilyen technol6giai vagy idobeli
sorrend szerint megvtitoztatm (egyeztetve a V6llalkozoval), b6rrmely munka anyagii.
technol6gi6j6t, minosdgdt megvftltoztatni, a be6pitdsre kertil6 zmyagok, berendezdsek
kiv6laszt6s itban reszt venni 6s donteni.
. A Megrendelo - a Kbt. 1 32. $-6ban foglalt feltdtelek bekovetkezds,e .retdn es betarliis6val
jogosult a jelen szerzodesben foglalt munkdk mennyisdgdt novelni, vagy csdkkenteni. on6l16
munkardszeket, rendszereket ideiglenesen vagy veglegesen elhagyni.
7 .4

-

jogosult kifog6solni vagy megtagadni a V6llalkozo kdsobbi alviilalkozoit,
helysz:ini szemelyzetet, az ajftnlatt6l eltdr6en alkalmazott technol6 giifi, eszkozeit.

7.5.

J\4egrendel6

ir

I

x-Lc
1

I
I
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idopontj 6t aklszrejelent6s alapi6n'
7.6. Megrendelo koteles kituzni a muszaki htadis-t*vetel
tt 1 5 nap o n b e til i i d o p o ntra'
a ke szr ej-e I ent6 s k6 zhezv eleletol s zfumito
I

7'7'Megrendel6kotelesaV6llalkozova|mindenkoregyiittmukodni,aV6llalkozo
munk6t 6tvenni' az
teljesitdsdt elosegiteni a szerzodesszeruen tiljesitett

szerzo<ldsszeru

pedig a v6ilalkoz6i dijat megfizetni. Megrendelo
elfogaclott teljesitest/rdszterjesiterit tiu"to.n
elv6gz6s6t fogarJja el szerzodesszeri
kizixolag a szerzodesben foglalt *r*at t"ti.r
a v6ilarkoz6 nem szeri',odlsszeri teljesit6s6t

teljesitdsnek.

A

visszautasitani 6s

Megrendelo .iogosurt

"

j;i;

alkalmazni'
srerzodiisben foglalt jogkovetkezm6nyeket

a kifog6solt' vagy hi6nyolt
Megrendelo jogosult mris v6llalkoz6val elvdgeztetni
u iz6ilurkoro a kifog6solt, vagy hianyolt
munk'kat, a v61alkoz6 korts6g6r., t u-i.trro rittLsfna
afelszolitdsban meghalfutozotthat6ridore'
cselekmdnyeket nem javitja, illet've n.ropOiotiu

7.g

A

6ltal ir6sban jelzett inform6ciot
7.g. Megrendelo kotelezetts6get v6llal atra,hogy v6llalkozo
beliil az igdnyelt dokumenium ffiaddshval'
a lehetosegekhez k.pest 3 (h6rc,m) ,^.'nttunupo""
rendelkezesre 6l16s6val megadja'
vagy aMegrendelOriegfeleio al\<almazottainat<

8" Vdllalkoz6 jogai 6s kiiteleze'tts6gei
S.l.AV6llalkoz6kotelesaszerzod6st6rgy6tjelenszerzodesesannakmell6kletei,
baresetv6delmi, eg6szs6giigyi 6s

valanLint a mindenkor hat6ryos epitestigyi,
"i, tu}end6szeti,elfogadott 16azai szal<rnai elvar6sok
ut6lta16nosan
egy6b vonatkozo szakhat6s6gi etoifasok
ttu"naat kovetelm6nyeinek megfelel6en' teljes
szerint, a rendeltetdsszeru ., t,irtonraio'
a magyar szabv6nyok szerinti I'
k;i;;;stalan-kivitel.len'
minos.gil.g
6s
muszakilag
korrie,n,
ferhasznti*s6val, ui ttudut-tttv.teli hat6ridore
oszt6tyir minos6gb-en 6s I. oszt.'lyf ".v?g"r
hiba- 6s hi6nymentesen elkdsziteni'

S.2.Vdllalkozokotelesamunkaterflletet6tvenni,azifivete|korannakmunkavegzesreval6
az
hi6nyoss6gokkal kapcsolatos .6szrev6teleit
alkalmass6g6t megvizsg6lni, u, .r.ii.g.s
jegyzokonlug"" rogzitve kozorni. Amennyiben a
kti-rtii
bertil
napon
5
sz6mitott
6tveteltol
dszrev6telt
i iupon uettit. a v6hakozo kifog6st 6smegrendelo
munlcateriil et ittad*s-ittv6tel6tol ,r*itott
a ri"nkaterulet 6tad6s6rzr vonatkoz6
nem tesz, ugy elvesz tr azon iogitt, il;;;
enged.ly' illetve - a kivitelezoi tervek
kotel.ezettseg megszeg6sdvel, ut'^-3iire',i
ezzel
ossZefirggBsUett ki1'og6st emeljen'
adapt6lhato sagaua; riegvalosithat6saghal
hivatkozzon'
osszefi.rggdsben potmunka sziiksdgess6g6re

venni'
6rtal eroirt szakfeli.igyeleteket ig6nybe
v6rlalkozo koteles tov6bb6 aki>zm* szorgiitat6k
es eizzelkapcsolatos dij akat megfi zetni'
jelen
minden olyan koriilm6nyt, amely
8'3. V6llalkozo halad6ktalanul kozol Megrendelovelhat6ridoket 6ri'ti, vagy befolyasolja'
itietve a teljesit6si
szerzodesteljesit6sdt, eredm6n.yet,

S.4.v6llalkozokotelesbiztositaniaszerzodlsesmunk6kelv6gzd'sehez-amunkaerct'itrut'
v6llalja' hogy
nes vagy 6llando jellegu' v6llalkozo
anyagot, szerkezetet, stb., legyen * ia"igt
termdklk' alapanyagok' szolg6ltat6sok
konryezeti szempontokat alkalmaz al eszkozOk,
bes:zerz6s6n6l.

6tvdteletol) a
g.5. v6llalkoz6 koteles az epitesi munk6k megkezddsetol (a munkateriilet
leztrinaigepi tesi napl ot vezettri'
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8.6. V6llalkozo koteles a munkatenilet 6tv6teldtol a birtokbaad6sig a munkateriiletet oizni,
V6llalkozo teljes felelossdggel 1artozik a szerzodl,s szerinti munk6k es az ezzel kapcsolatos
munkatertilet, 6s minden ott t6rolt, lerakott, elhelyezett, stb. dolgok orzds66rt 6s v6delm6drt a
munkateriilet ittadisfttol aberuhin6s muszaki tttadds-ifiveteldnek napj6ig.

8.7. V6llalkozo koteles a Megrendelo 6ltal elrendelt vdltoz6sokat, rn6dosit6sokat befogadni
6s azakat elvdgezni.

8.8. V6llalkozo felelos az alkalmazottainak, alv|llalkozoinak

masata.rt6strcrt a munkav6sz6s

helydn.

8.9.

A kivitelezds idotartama alatt a munkateriileten aYtilalkoz6 k,5telezettsdge biztositani
a munkavddelmi, vagyonvddelmi, kornyezetvddelmi, tizvedelmi rendszabdlyok betartisfit,
ezek be nem tart6s6bol eredo k6r6t nem hirithatja 6t Megrendelore. Kdteles tovitbbtt
gondoskodni arr6l, hogy a munkavdgz6se sordn a szomszedos teri.iletellen k6r ne keletkezzen.

8.10. Ytilalkozo koteles biztositani a Megrendelo sztmfua, hogy b6rmely id6pontban az
ellenorz6si jog6t gyakorolhassa, a kiadott engeddlyekkel kapcsolatos hatos6gi ellenorzdseket
lehetov6 tenni. A szerzodes tttrgyttt kepezo ldtesftmdny(ek) kivitelezdsdre kiadott hat6s6gi
engeddly(ek)ben foglaltakat V6llalkoz6 mindenkor maradektalanul kdteles betartani. Ezen
engeddly(ek)ben foglaltak be nern tart6s6b6l eredo karokat V6llalkoz6 viseli.
8.11. Minden anyagnak, elore gy6rtott elemnek, berendezdsnek, felszerel6snek, egydb
eszkoznek, k6sz- ds f6lkdsztermdknek, alkatrdsznek 6s elv6gzett munk6nak, amelyet a
V611 alkoz6nak kell b eszerczme v agy elk6 szitenie :
a.) a Magyar Szabv6nyokban eloirt I. o. minosdgiinek, tov6bb6 a terv ds Megrendelo
eloir6r;ainak 6s utasit6sainak mindenben meg kell felelnie;
b.) a rninosit6shez szriksdges minosdgi - nemzetkozi eslvagy magyar * tanrisitv6nyokkal kell
rendelkeznie.
A Vdllalkoz6 koteles a kiil6nb6:t5 epitbanyagok sz6rmazdsi helyet, minos6gtanfsit6s6t hitelt
drdemlo dokumentumokkal igaz:olni. A vegzett munka, vagy a bedpitdsre kertilt anyagok
minosdgi megfelelos6gdnek vit{ja esetdn, ha a vizsg6lat eredmenye szitmfra elmarasztalo,
annak kolts6g6t koteles viselni, 6s a Megrendelo itltal elrendelt bont6st, vagy cserdt
haladdrktalanul, kolts6gmentesen elv6gezni. A dokumentdlt minosegtanirsit6sokat, mtnl az
dpitkezes hivatalos iigyirataink a tartozekait az epitkezds vdgdig koteles megorizni, ds a
szerzo des lezdrtnix al egyidej iile6; Megrendelonek 6tadni.
8.12. V6llalkozo a munkavdgzes

sordn haszn|lt szdllit6si irtvonalal. kdteles folyamatosan,

t6ritd s mente sen I etakaritani, tiszthn tartam.

A

kirzitelezds sor6n a Y|llalkozS kdteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sztiksegtelen akad6ll't61, 6s minden virllalkoz6i eszkozt, tcibbletanyagot, amely m6r nem
sztikseges, tov6bb6 minden tormel6ket, bontott ds hulladdk anyagot rendszeresen el kell
takaritania, illetve tdvolitania a munkateri.iletrol. A V6llalkozo felelos a munkateri.ileti renddrt
alv6llalkoz6i tekintetdben is. V6llalkozo a munka befejezesekor l,loteles saj6t ktiltsdgen
elt6volitani minden hullad6kot, a sajit vagy alv|llalkoz6i tulajdon6t kepezo eszkiizdket,
g6peket 6s anyagokat, 6s kdteles a munkateri.iletet tiszta 6s bizons6gos 6llapotban 6tadni.
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a beruhziz6ssal drintett teriileten biztositania kell a kozteniletek
rendeltetdsszeni haszn|latdnak lehetosdg6t, amennyiben ennek kr:rl6toz6sa szilksdges a
munk6latok vdgzdse sor6n, figyelemmel kell lennie a kozlekedds biztons6gdra (peldttul * de
nem kiz616lagosan- : fi gyelmezteto jelzdsek, t6bl6k kihelyezese, stb.).
8.13. V6llalkozonak

8.14. V6llalkoz6 kdteles a sz'erz6d6s teljesitds6t ir6sban kcizolni a Megrendelovel annak
drdekdben, hogy a Megrendelo a kozl6s klzhezveteletol sz6mitott 15 napon beliil kitrizhesse
az tiad{s-ffivdteli elj6r6s idoponttj6t. Kcjteles tovilbba elvegezni az ffiaclis-dtv6teli elj6r6s sor6n
elrendelt munk6kat.

8.15. V6llalkoz6 koteles az ey:itoipari kivitelezds sor6n keletkezo hulladdkot ds felesleget
dsszegytijteni ds engeddllyel renr1elkezo kezelohoz elsz6llitani lelsztilittatni.
8.l6lJa aberuhinilssal kapcsolaltban b6rmely olyan esemdny kcjvetkezik be, amely k6rt vagy
sdriilest okoz, a V6llalkoz6 ktiteles 6rtesiteni a MegrendelSt, illetve annak kdpviseldjdt,
valamint megtenni a sziiksdger; k6relh6rit6si, karenyhftdsi es minclen egydb ldpdseket 6s
int6zked6seket.

8.17. V6llalkozo kdteles

a

muszaki ellenonel egyiittmukodni,

a

projekt megfelelo

ellencrrzdsenek, nyomon kovetdsdnek, jelentes keszitdseknek az drdekd:ben.

8.18. V6llalkozo koteles a j6tlrl16si yagy szavatossdgi ido alatt felmeri.il6 ds a Megrendel6
6ltal jelzett hib6k, illetve hi6nyossdgok kijavitdsdhoz, elh6rit6s6hoz il sztiksdges intdzkeddst
halad6ktalanul megtenni.

8.19. Vdllalkozo kotelezettsdgr:t v6llal ana, hogy a szerzodes teljersitese sor6n torekszik a
felszin alatti es felszin feletti vizek, a talaj, a levego, az elovi\6g,, az epitett lak66vezet
kornyezeti szempontu vddelrn6re a szennyezdsek, a pork6pzodes, a zqterheles
mininraliz6lilsixal, valamint a hullad6k kornyezetv6delmi szempontbol megfelel6 kezel6s6re,
6rtal nr atl an ititsdr a.

hogy az esetlegesen bekcjvetkezo szennyezodds esetdn azt azonnal, es megfelelo
m6don fifialmatlanitja. Az elortillg v6delme drdekdben a munkatr:rtileten veszelyeztetett
v6det1. k6tdltuek, hiill6k, kisemlosok vddett teniletre tortdno |thelyezeser6l gondoskodik.
A zajterhelds minimaltztilsa kOrdben kijelenti, hogy a zaj- es rezgdsterheldsi hat6rertekek
megiilapitds6r6l szol6 812002. (IIL 22.) KoM-EiiM egytittes rendelet 2. sz. melldkletdben
Y61la1ja,

megjelolt drtdkeket betartja, 6s azon trilmenoen igyekszik ahatfrerteke,k minimahzitlilsitra.
Elonyben rdszesiti a viz- ds energiatakardkos megolddsokat.
8.20. YaI\alkozo v6llalja tovdbb6, hogy minden sztiksdges intdzkedesl: megtesz a munkahelyi
balesetek megelozdse drdek6ben, valamint a munkav6llalok egdszsdge es biztons6ga vddelme
drdektiben. Keriili az egeszsegre, 6s a kornyezetre drtalmas veszdlyes anyagok haszniiatttt.
9.

A kivitelezdsi munk{k sorfn szerzfido felek nev6ben eljrir6 szemdlyek

Megrendel6 k6pviselet6ben :
Nyi latkozattdtelre j o gosult
Nev: Urb6n S6ndornd polgdrmester
Cim:3433 Nvekl6dhdza. Vasrit u. 16. sz.
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Muszaki ellenor:
Ndv: Szolnoki Adrienn e.v.
Cim:3720 Sajoiv6nka, Sizt. Istv6n
Telefon: 067 0 13 17 -967 |

V6llalkozdr k6pviselet6ben

ft 18.

:

Nyilatkozattdtelre j ogosult
N6v: Moln6r Tam6s
Cim 3521Miskolc, Kaprt6r u. 31. sz.
Telefon: +36461 65 5 -3 12
Fax: +36461655-312
Felelos mriszaki vezeto:
Ndv: Vereb Attila
Cim: 3535 Miskolc, Eper u. 41. sz.
Telefon : +3 620 I 260 - 5261)
Fax: +36461655-312

Az ellenorzdsi 6s ttfekoztatftsi, rzalamint a napl6vezetdsi kotelezettsdg, tovabbd a napl6vezetds
6s napl6bej egyzes szab|lyai tekintetdben az epitoipari kivitelezdsi tev6kenys6grol sz6l6
19112009. (IX.l5.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Etvr.) el6ir6sai azi.rinyadok.

I 0. A.tad6s-:ifv6teli elj 6rris

10.1. A mriszaki ffiadis-StveteJi elj6r6s magitbanfoglalja

a

- megtekintdst,
- szemldt,
- bej6r6st.
A mr"rnka akkor tekintheto teljesitettnek, ha V6llalkozo a ldtesitmdnyt az drvdnyes szabdlyok
szerint I. oszt. minosegben rendeltetdsszeru haszn|latra alkalmas, a terveknek ds
enged6lyeknek megfelelo 6llapotban adja 6t. Nem L oszt. minosdgben. tdrtdno teljesitds eset6n
a Megrendel6nek joga van cserdt kdmi, vagy 6rtdkcsokken6sben megdillapodni.
A mii szaki ffiadfls-fiv eteli elj ar6sr61 j egyz6kdnyvet kell felvenni.

10.2. Az eljftr5;s sor6n Yallalkozonak igazolnia kell, hogy a
- munka a szerzodes es annak melldkleteiben meghat6rozott kovetelmenyeknek,
engecldlyeknek es a hatos6gi eioir6soknak, valamint - esetleges rrrenetkdzben elrendelt -

megrendeloi modosit6soknak megfeleloen hi6ny- ds hibamentesen elkdszrilt;
- a felel6s mtiszaki vezetoi nyilatkozat rendelkezdsre 6ll.
A Vrillalkoz6nak term6kfelel6r;sdg-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie, az |ltala be6pitett
anyagok, munkareszek megfelelos6g6re, valamint az elvegzett munk6l< szakszenisegerc.
Jelen szeruodds teljesitds6t a sikr:res birtokbaad6si elj6r6s jelenti.

10.3. A Vdllalkozo az atad|s-|tveteli jegyzokonyv

al|iritsdval egyide.juleg kcjteles fitadni

Megrendelonek 3 pdld6ny 6tad6s;i dokumenraci6t.
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Az itadhs-tfiveteh dokument6cio tarlalmazza az iltadds-ifiveteli terve,t, azaz a letesitm6nyek
t6nylegesen megval6sult 6llapot6nak (megvalosul6si terv) dokument6ciojdt, amelynek
elk6szdttetdse 6s osszedllitdsaYilllalkozo kotelezettsdee. A mesval6sit6si tervekhez csatolni
kell az al5,bbi dokumentumokat:
- minosdgbiztositdsi j egyzokonyv,
- mdrdsi j egyzokonyvek,
- sziikseges minosdgvizsg6lati j egyzokonyvek,
- nem szabv6nyositott bedpitett anyagok mubizonylatai,
- tervezoi es kivitelezoi nyilatkozatok
- tfiadhs- |tvdteli terv,
- dpitdsi napl6k m6solatai,
- felelos mriszaki vezetoi nyrlatkozat
- a krjzremrikod6 alv6llalkoz6k list6ja a ldnyeges adatokkal,
- a j6t61l6si tev6kenysd get vegzo szervezetek list6ja (cdg neve, cime, el6rhetosdge).

A sikertelen 6tad6s-6tv6teli

elj 6rd sok koltsd gei a Y

11. T'eljesit6sre, k6sedelmes teljesit6sre 6s

|llalkozot terhelik.

a

szerz6d6s meghirisu16srira vonatkoz6

megfJllapoddsok

11.1. A V6llalkoz6 ftltal

v611alt teljesitdsi vdghat6rido

V6llalkoz6 hib6jdb6l bekovetkezo
trilldpr5se eset6n V6llalkoz6 kdsedelmi ki)tbdrt koteles fizetn| A k6sedelmi kotbdr a teljesit6si
hatdrirlo eredmdny'telen lej6rta ut6ni elso naptdl j6r, merldke az 6fa ndlktil sz6mitott nett6
v6llallcoz6i dij (vetitesi alap) lYo-a naponta, de maximum az tfa n61k{il sz6mitott nett6
v6llallcoz6i dij (vetitdsi alap) 20 Yo-a. A k6sedelmi kotbdr akkor v6lik esed6kess6, amikor a
kdsedelem megszunik, vagy a fizetendo kotbdr el6ri a maximum6t.

1l.2.I.Hibtis teljesftdsi kiitbdr: Abban az esetben, ha a V6llalkoz:o a szerzld€s szerinti
szavalossiigi, j6t6ll6si kotelezettsdgeit megsefii, a Megrendelo hib6s teljesit6si kdtbdrig6ny.t
drvdnlresithet. A hib6s teljesitdsi kotb6r mertdke az 6fa ndlktil sz6mitott nett6 v6llalkozoi dij
(vetitd:si alap) 5 oh-a, mrnden egyes hib6s teljesitdssel erintett munkardsz ut6n.
11.2.2. Abban az esetben, ha a rryertes ajdnlattevonek felr6hat6 okb6l a szetzodds teljesit6se
elmarad, kiilonosen, ha a Megrendelo a szerzodestol a V6llalkozo szerz6ddsszegdse miatt
el6ll, illetoleg azt emiatt felmorrdja, a szerz6des meghiirsultnak tekintendo, ds Megrendelo
meghtitisultisi kdtbdrigdnyt ervenyesithet. A meghirisul6si kotbdr mdrtdke az 6fa nelklil

szitmitott nett6

v6llalkoz6i dij

(vetitdsi alap)

30

oh-a.

11.3. A Vdllalkozo nem szankcion6lhat6 kotbdr kirov6sdval, vap;y a szeruodestol nem
teljesitds ok6n tortdno el6ll6ssal,ha a V6llalkozo kdsedelm6t a szerzodes teljesit6s6ben 6s m6s
szerza'des szerinti kotelezettsdgdnek elmulaszt6s6t vis major bekovetke,z6se okozta.
Vis majornak minositheto minden olyan esemdny, amely kiviil esil,: a V6llalkozo, yagy a
Megrendelo (a helyzettol fiiggoen) ellenorzdsdn, ds amely nem volt elkeri.ilheto az erintett
felek esszeru korriltekintdse ellen6re sem.
Felmeri.ildse esetdn ennek t6nydt a Megrendelovel igazoltatni kell.
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11.4. Megrendelo kotbdrig6nLydnek drvdnyesitdse nem jelenti a Megrendelo egydb
igdnyeinek elvesztesdt. Megrenrlel6 a kdtbdrt meghalad6 k6rft es a szerzodesszegesbol eredo
egydlr jogait is (k6rtdritds, j6t6116s, szavatoss6g stb.) drv6nyesitheti V6llalkozoval szemben.
Megrendelo a szeruod6sszegdssel okozott ktrtnak megt6rit6s6t akkor is kovetelheti, ha a
kotberig6nydt nem drv6nyesitette.
1.2.

K6resem6ny, 6s/vagy felel6iss6gbiztositis

12.1

A V6llalkoz6 felelossdggr:l tarlozik a

szerzodesben vdllalt munk6drt, a munkatenilet
mriszaki trtadds- itv eteh i gazolits kibo c s6tds6nak napj 6i g.
A Vallalkoz6 kciteles biztositarri a Megrendelot minden olyan vesztesdggel ds kdveteldssel
szemben, amely harmadik szenL6lynek okozott szem6lyi sdriil6sek 6s; dologi k6rok, valamint
az ezel<r e vi sszavezetheto vagyoni k6rok kovetkeztdben j e lentkeznek.
atadasat6 I a

12.2. Az elozoekben folsorolt kock6zatok csokkentdse drdekdben a V6llalkoz6 kijelenti, hogy
rendelkezik a teljes v6llalkoz6si szerzodes idotartamfra vonatkozo, legal6bb netto 5.000.000.-

Ftik6resemdny, 6s legal6bb netto 20.000.000.- Ftlklrev szerzoddses cisszegu, saj6t n6vre
sz6l6, dpit6si-szereldsi tevdkenys6gre vonatkoz6 teljes koni dpitdsi 6s 6ltal6nos felelossdg- 6s
vagyonbiztosit6ssal. A V6llalko:26 tevdkenysdgdvel osszefliggo, illetvr; a szeruodes idotartama
alatt keletkezo kdrol<ta a Megrendelo feleloss6get nem viilal ds nem nyrijt kiildn t6rit6st a
k6rok elhftrititsira.

A

felelossdgbiztosit6si kotvdny m6solatdt V6llalkoz6 koteles a jelen szerzodds
elv6iaszthatatlan melldkleteril a szerzodes al|irdsdval egyidejrileg csatolni. A biztosit6s
kdltsd:get aY6llalkozo viseli, a f,clyamatos dijfizetestrgazolmakell a I'zlegrendelo feld.

12.3.

13. Felmondfs,

eLillfs

13.1. Megrendelo a Ptk.-ban s;zabtiyozottakon tirlmenoen jogosult
hat6llyal felmondani az alabbi esetekben:

a szerzodest

azonnali

- A V6llalkoz.o a szerzodes a teljesitdsi vdghat6ridohdz kdpest - neki felr6hat6 okbol - 10
napot meghalado kdsedelembe esik;
- A V6llalkozo ttltal foglalkoztatott munkav6llalok nem rendelkeznek drvdnyes munkav6llal6i
engeddllyel, munkaszerzoddssel ;
- A V6llalkozo jogerosen felsz6mol6si elj6r6s al6 keri.ilt, vagy aYtilalkozo vegelszftmol6spt
hatirctzza el, avagy egydb olyan kortlmdny menil fel a V6llalkozir drdekkrir6ben, mely a
szerz6d6s telj esitdsdt meghiirsitj a;
- A V6llalkozo olyan m6don alakul 6t, vagy a tulajdonosi osszetdteleben (kivdve a teljes
jogutddl6st), vagyon6ban olyan jelentos vtiltozhs kcjvetkezik be, mely bizonyitottan a jelen
szerz6ddsben rneghat6rozott kotelezettsdgek teljesitdset veszdlyeztetik,
A felrnondds a szerzodest messztinteti.

73.2. Megrendelo a jelen szerzoddst a Ptk.-ban szabiiyozottakon tfln:Lenoen akkor is jogosult
15 nzLpos hat6ridovel, el6zetes ir6sbeli drtesitdst krivetoen felmondani, ha erre hatos6gi

,\
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-13kdnyszer (az epitkezdsnek hat6siig reszerol tortdno, a Megrendelo drdekkordn kiviil felmeriilo
ledllit6sa) kotelezi.
Szerz(idri Jblek:
13.3. A Kbt. 125. $ (4) bekezd6se szerinti felt6tel:
V6llalkozo a Kbt. 125. $ (4) bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6en

v6llalja, hogy nem fizet,
illetve sz6mol eI a szeruodds teljesft6sdvel dsszeftiggdsben olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt.
56. $ (1) bekezd6s k) ponda szerinti feltdteleknek nem megfelel5 t6rsas6g tekintet6ben
menilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek csokkentdsdre alkalmasak.
V6llalkozo v6llalja tov6bb6, hogy a szerzodes teljesitdsenek teljes idol.artama alatt tulajdonosi
szerke:zetdt a Megrendelo szlsmdra megismerhetovd teszi 6s az al6bbi iigyletekrol az
Megrendelot haladdktalanul erler;iti.
a) a V6llalkoz6i t6rsas6gban l,:ozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ctt meghalado tulajdoni
rdszesedest szerez valamely olyan jogi szemdly vagy joga szerint jog;k6pes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatttrozott feltdteleknek.
b) a V6llalkoz6 kozvetetten vag;r kozvetleni.il 25%o-ot meghalad6 tulaidoni r6szesedest szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy joga szerinti jogkdpes szervezet, iamely nem felel meg a
Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott feltdteleknek.
Megrendelo ezen esetekben jc,gosult es egyben koteles a szerz(tdest felmondani - ha
sztiksdges olyan hat6ridovel, a.mely lehetovd teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata
ell6t6s;6r61 gondoskodni tudjon. Felmond6s esetdn Yiilalkoz6 a szer:zodes megszrin6se el6tt
m6r teljesitett szolg6ltat6s szerzoddsszeru pdnzbeli ellendrtdkdre jogosult.

A Megrendelo el6ll6sa, illetve felmond6sa esetdn jogosult a Vdllalkozo 6ltal m6g el nem
vegzett munk6t harmadik szermdllyel elvdgeztetni, melynek ellen6rtdkdt a szfimlttbol
levonlrada. Az ezt meghalad6 eseddkes osszeget a V6llalkoz6 koteles 10 napon beliil a
13.4.

Megrendelonek 6tutalni.
13.5. Felmond6s eset6n aYtilall<ozo amhr elvegzett munk6j6nak megfelelo viilalkozoi dijra
jogosult.
14.

J6,t6ll s, szavatossdg

14.1.

.
.
.

14.2.

V6llalkoz6 garant|lja:
valamennyi, jelen szerzod6sben ds annak mell6kleteiben meghatfirozott paramdter ds
muszaki adat el6r6s6t,
a l6trehozott 6pitm6ny rnin6sdge, mind a felhasznftlt anyagok, mind a l6tesitmdny
szerkezet ds kivitel szempontj6bol 6rvdnyes magyar szabvdn.yoknak 6s eloir6soknak
megfelel, es aszerzoddses c6l el6rdsdt maradektalanul biztositja,
az dpit6si munk6k szakszeru 6s hibdtlan elvegzeset, a vonatllozo szabvinyoknak ds
eloir6soknak betar16s6t.

A V6llalkozonak

fent rdszletezett egysdges, teljes kdni j6t6llAsi kotelezettsege a
h6napr\ azaz tizennyolc h6nap,1a terjed ki. Ezen feltil

szerzod6s teljesit6sdtol sz6mftott 18

biztositja az epiletszerkezetek, berendezdsek, szakipari szerkezetek muszaki eloir6sokban,
valamint hat6lyo s j o gszabalyokb an eloirt kotel ezo szav alossdgi idej 6t.

14.3. Amennyiben a ldtesitm6ny, vagy ennek egy resze gatanciaido alatt, a Vdllalkozo
al6 tattozo hi6nyossagok miatt nem iizemel rendeltetesszeruen, az
elozoekben meghattnozott gararLciardo a ldtesftmenyt, illetve az edntett r6szt illetoen annyi
garan<;i61is kotelezettsege

I

u0

ilu
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idovel meghosszabbodik, &menLnli rdeig az a rendeltet6sszeni hasznitlatra alkalmass6 nem
v6lik
Szerzcidd

felek:

A

Vrillalkozo ganncidlis kotelezettsdge nem terjed ki azokra a hib6kra, amelyekrol a
V6llalkoz6 bebizonyida, hogy a hiba kiilso behatdsra. nem rendeltetdsszeni haszniiat
kdvetkezmenyekdnt 61lt elo.

14.4. A jot6ll6si id5n beltil a V6llalkoz6 a Megrendelo 6ltal jelezett hib6kat, azt kovetoen
pedig a kdtelez6 szavatoss6gi id6n behil - a Megrendelo altal biz,onyitottan a Yiilalkoz6
6rdekkdr6be taftozo - a hib6k krjavitilstrt, amennyiben az idojitras a javitLisi technologidt
lehet6vd teszi, 5 napt6ri napon behil megkezdi es a miiszakilag indokolt idotartam alatt
befejezi.
Amennyiben a V6llalkozo a sztiksdges intdzkedes6ket nem, vagy nem idoben teszi meg, vagy
ezen intezkedesek nem vezetnek megfelelo eredmdnyre, a Megrendelo jogosult a hibakat,
hi6nyoss6gokat a Vdllalkozo kookinatdra ds kciltsdgdre kikriszob<ilni els a garanci6kat igdnybe
venni.

14.5. Felek meg6llapodnak, hc,gy a teljes kori |tadtts-6tvdteltol a jStallas id6tartam6nak
lejdrttival uto fehilvizsgl,latot tartanak. Az eves feliilvizsg6latot a me:grendelo keszitr elo, ds
arra meghivja a V6llalkoz6t.
Az olr kiszitett jegyzokonyvben feltrintetett hibak kijavit6s6t, hi6ny,35sfgok megszi.inteteset
V6lla.[koz6nak 30 napon beli.il meg kell tennie.
14.6.J6lteljesitdsi biztositdk: Vlrllalkozo koteles Megrendelo sz6mfn'a felt6tel ndlkrili hib6s
teljesit6ssel kapcsolatos ig6nyek teljesit6sdre kikotott j6lteljesit6si biztositdkot nyrijtani /utal6s
aiitnlalteteli felhivds 16. pond6ra/ a jot6ll6si idoszakra, amelynek mdrtSke aszerzodes szerinti,
6fa nellktil szftmitott nett6 v6llalkozoi dij 5 o/o-a, amelyet legkdsobb a teljesitds (eredmdnyes
ttad6:;- 6tvdtel) idopontj6ban kell Megrendelo rendelkezes6re bocs6tani. Ennek elmulaszt6sa a
szerz6desnek a Megrendelo |ltali azonnali felmond6s6t vonja mag;a utdn. A biztositek a
teljesitds idopontjat6l a jotallasi ido veg6ig szdmitott idotartamra szol. A Yi:,llalkozo a

biztosit6kot teljesitheti
I 5.

a Kbt. 126. $ (6)

bekezddse

a) pontja

szerint.

Egyiittmiikiid6s, j ogvit:ik

15.1.';Szerzodo felek a jelen szerzodes teljesitdse kapcs6n kotelesek egyiittmukodni. Szerzodo
felek kdtelesek az egymds ko:zcitti valamennyi kozlest, drtesitdst, intezkeddst ds dontest
ir6sban ro gziteni, es egym6sh oz .laladektalanul elj uttatni.

6s V6llalhozonak mindent meg kell tennie arnnak drdekdben, hogy
kozvetlen t6rgyal6sokon, bdkds riton rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vit6t,
amely kdziittrik a jelen szerzoddssel kapcsolatban felmeriil.
15.2. Megrendel6nek

16. Egy6b kikiit6sek
16.1, llelek kijelentik, hogy a jden szerzodes teljesitdse sor6n egym6rsr6l, kiildnosen egym6s
mrikdr1esdrSl, szervezetdrol tudorn6sukra jutott inform6ciokatbizalmasan kezelik , azokat nem
hozzfi.k harmadik f-el ek tudom 6s6r a.

t*\
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-L5Kivdtelt kepez ez alol az az

eset., amikor valamelyik fdl jogszab illybaneloirt kotelezettseg6nek
teljesit6se 6rdekdben hozza nyilv6noss 6gra a fenti informaciOt< vaiamelyikdt.

16.2,Yallalkozo 6s Megrendeld a jelen szerzodds teljesftdse drdekeben tudom6sukra
adatokat ds inform6ciokat kizira'lagaszeruodesteljesftds6rehasznilhertj6k fel.

jutott

Szerzddri felek;

Jelen Szerz6dds egyik felet sern hataTmazza fel arra, hogy hirdetdsben, a nyilv6noss6g
el6tt,
prom6ci6s, marketing vagy egydb tev6kenysdge sor6n felh asznfija a m6sik
fel nev6t,
v6djegydt vagy egydb azonosit6.jeldt, kiv6v e, ha a felek errol frasban rn6skent rendelkeznek.

76.3' Szerzodo felek tudom6sul veszik, hogy jelen szerzod.est krilon jogszab6lyban
feljogositott szervek jogosultak ellenorizni. VaianozO villlalja" hog'y az esetllges vizsgtiat
esetdn az ellenbtzdst v6gzo szervek rcszere
- adott esetben a jelen szeruodes megszrindsdt

kdvetoen is - a kdrt felvil6gosit6st megadja, jelen szeruodes teljesitdsdvel kapcsolatos iratokat
bemutada, es sziiksdg esetdn m6r;olatban atadja.
1

6.

4.

Je

en szerzo dd s elv6l aszthatatl an r eszel kepezi :
I. Aj 6nlattdteli felhivds, a j 6nlattdteli dokument6ci6 ; mriszaki tervdokument6ci6
I

IL V6llalko z6 ajdnlata;
III. V6llalkoz6i felel6ssdgbiztosit6s;
1

6.5. Vonatkozo jogszab|lyok,

e

loir6sok

Jelen szetzoddsre 6s a szerzoddsben nem rendezett kdrddsek kapcs6n az ald,bbijogszab6lyok
vonatkoz6 rendelkezd sei az irdnyad6ak:

'az epitett kdrnyezet alakit6s6rol es v6delmdrol szol6 1997 . evi LXXVIII. torvdny,
'az epitoipari kivitelezdsi tevdkenysdgrol sz6l6 I 9112009. (lX.l5.) Korm. rendelet (Etvr.),
raz egyes dpitdsilgyi szakma gyakorl6si tevdkenysdgdrol szolo 26612013. (VII.11.)
Korm.
rendelet,

'az epitoipari tevdkenys6gre, i.letve kivitelezdsre kotelez6en alka,lm azand6 szabvdnyok,
tovdbb6 azok a szabv6nyok, amelyek a gondos kivitelez6i tevdkenys6g sor6n az epitlipari
ki vite I ezd s i tevdkenys d gr e titalth an ir6nyad6k, to v6bb6
.a Polg6ri Tdrvdnykonyv
. akoz:beszerzdsekr6l sz6l6 2011. dvi CVIII. torvdny
. 30612011. (XII.23.) Korm. rendelet.
16.6. A Felek kijelentik, hogy
- kello felhatalmaz6ssal ds jogkcirrel rendelkeznek jelen szerzldes alttiriistra6s teljesitdsdre;
- a jelen szerzodest a fdl nevdben al6ir6 szemdly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabitlyok 6ltal

megkf"'6nt regisztritlt alairasi joggal rendelkezik, fgy reszercl a szerzodes al6ir6sa ds
teljesitese nem eredmenyezi m6s, olyan szerzodes vagy egydb jognyilatkozat megszesesdt,
melyben fdlkent szerepel;
- nincs olyan fiiggoben ldvo kot,glezettsdge vagy drdekkOrdben levo rn6s kortilmdny, amely
kedvezotleniil hathat a jelen szerzodesben foglaltak drv6nyessdg6re, rteljesitds6re vagy saj6t
teljesitdsi kdszsdgdre, illetve kdpess6g6re.

16.7. A szerzodes mindkdt f6l r;dgszeni al6ir6silal jon ldtre. Jelen szeru6dds 6, egym6ssal
megegyezo p6lddnyban kdsziilt. amelybol 2 pelddnyt Y6llalkozq 4 pdldl6nyt Megrendelo kap.

rcl
I

zlu

Vf llalkozr{siszerz6d6s
1.

r6sz vonatkozhsfban

melyl6trejott egyrdszrolNy6kl6dh6zaY it os onko rm iny zata(3433Ny6kl6
I 5349064-00000
asz6m"11734004Banksz6ml
16.;Adoszim:15726023-2-05;
Megrendel6)
Urb6n S6ndorndpolg6rmester),mint Me grendelo(tov6bbiakban

iseli:Szilvdsi
Eper ft 51'
3400Mezdkiivesd,
SzilvfsiEpit6 Kft. (sz6khely:
m6srdszrol
mi t V6llalkozo
Andris iigyvezet6 cg.: 05-09-018416ad6sz6m: 14927393-2-05),
kovetkezo
(tov6bbiakbanVfllalkoz6) kozott az al6bb megjelolt helyen es idoben a
tartalommal.
I. El6zm6nyek:

(1 bek. alapj6n
Megrendeloa 2011. 6vi cvIIL torvdny (tov6bbiakbanKbt.) I221A'S
( nkormdnyzat
eljar6st folytatott le 2015' 6vben "Ny6klddhilza Yfros
kozbeszerzdsi

kiiz6piileteinek energetikai korszertisit6se'omegnevezessel.
t, igy a Kbt.
a V6llalkoz6
Az eljdrtts 1. rdsze vonatkoz6sitbana nyertes aj6nlattevo
teljesit6se erde ben az al6bbi
vonatkoz6 szakaszainakmegfeleloen a Felek a szolgiitatds
szerzoddstkotik.
(l) bek' 7' pontja
Megrendelo rogziti, hogy a 2013. dvi V' tv' 8:1'$
hatos6gnakminostil.

,16n szerzodo

Il,Aszerz6d6s tfrgYa
a fent megjeldlt ozbeszerzdsi
1. Megrendelomegrendeli,v6llalkozo pedig elv6llalja
ban) foglalt
eljai6s iratanyigilban (kiilonosgn kozbeszerz6si,:y,':?k: :yt:
eredmen lelossdggel

I az ottmegieldlt kivitelezdsimunk6latokell6t6s6t
tartalomma
72513.Hrsz.
(teljesit6scime 6s lrirr-u, 3433 Ny6kl6dh6za,Kossuth u. 5418.;
KossuthLajosAltal6nosIskola)
O{vOktaAhazi

-201s-s.7.0
betuhtnds a KE
Megrendelo tajekoztatia a Vdllalkozot, hogy a
konstrukci6
jelentos6gu 6piiletenergetikai,t?t":1t::,,KJzepiiletek kiemeli
kapcsolatos
I
ill' az
iceretebenval6sul meg' igy a megvalosult eredmenynek'
I felelnie a
stb' meg
minden kori.ilm6nyn&, nyilatkozatnak, szitmlinak'
feltdtelnek
T6mogat6si szerzoiesben6s annak mell6kleteibenfelsorolt
leir6s, az ttrazatlan lts6gvetes,a
2. V6llalkoz6 feladata a kozbeszetzesi miszaki
bleloen a
nataiyosjogszab6lyok,szabv6nyokes szakmai szokv6nyoknak iilt feladat a
hogy az elk
annakerdekeben,
megvalosii6sa
,ounkalutokleljeskoru

a
J.

sszeruhaszntiatra alkalmaslegyen'
rendeltet6
elvegezni.
hataridore kot
v6llalkoz6 a munk6t hi6ny- ds hibamentesen,
zonyitvtnnyal
alkalmass6gi
V6llalkozo a munkavegzes sor6:n csak eruenyes
^
fe Fentiek alatt
haszn6lhat
szerkezeteket
ferendezdseket,
rendelkezo anyagokat,
eloirt hi6nymelyek.a gyilrto il
olyan anyagokat7s szerkezeteket6rt Megrendelo'
db hibar6l,
6s minden
es hibamentes term6knek megfelel, tov6bb6 sertilds
hibamentes
hi6nyA
hi6nytol mentes 6s megfelel a jogszab6lyi eloir6soknak'
szok6soknak,
jogszab6lyoknak'
munk6latokkent Megiendelo a
.szakmai
drti'
szabvfnyoknakis megielelo,hi6ny- 6s hibamentesseget

rrl

szerkezetekminosegetrgazol6dokumentumokat
A bedpitettanyagok,berendezesek,
(ktilonosen:mubizonylat) a V6llalkozo az epitesitevekenysegsor6n a Megrendelo
elj6r6ssor6n6tadni'
k6pviseloj6nekkotelesbemutatnies az tfiad6s-6tv6teli
5 . V6llalkozo jogosult alv6llalkozo(k) (kozremukdd6(k)) ig6nybevetel6re. Az
a Kbt. 6s a jelen szerzod6smegkotesehezvezeto
alv6llalkozo ig6nybevetelen6l
kozbeszerz6si eljar6s rendelkez6sei ir6nyadoak. Az alv6llalkoz6kkal kotott
a Kbt., tov6bba a 30612011.(XI1.23.) Korm. rendelet szabfiyai
szerzoddsekre
ir6nyad6ak.
drtelemszerrien
6 . A V6llalkozo az ig{nybe vett alv6llalkozo6rt(kozremtikodo6rt)irgy felel, mtntha az
alv6llalkoz6i (kozremukdd6i) tiltal vegzettmunk6kat saj6t maga vegeztevolna el. A
jogosulatlanul igdnybe vett alv6llalkozok vonatkoz6s6ban azon h6tr6nyos
io'uetkermdnyekdrtii felel, amik ezen alviilalkozok (kozremrikodok)igdnybevetele
ndlkiil nem kovetkeztekvolna be.
7 . Felek rogzitik, hogy a szerzoddsttngyaitjogilag oszthatatlannakminositik'

A

T.

2. Vrlllalkoz6i dii 6s annak megfizetdse
teljesites6rtv6llalkozoi dijra jogosult.
1. V6llalkozo a szerzodes
2. A v6llalkoz6 dij m6rt6ke 80.941.130,-Ft + . AFA, azaz nyolcvanmillioki IencszdznegyvenegyezeFegy sz6zharmincforint + AFA'
kapcsolodo
3. Felek meg6llapodnak abban, hogy a fenti dij 6tal6nydij (mely a
jogi
termdszetdvel
is tartalmazzitk),amelynek
szolgdltat6iok,koltsdgek,stb. eg€,szdt
tov6bbi fizetdsi igdnl't Megrendelovel
alapjtn
ez
tiszt6ban vannak. V6llalkozo
szembensemmifelejogcimen nem t6maszthal,kiv6ve a kdsedelmikamatot'
tovttbb',
4. Felek r6gzitik, hogy a fenti v6llalkozoi dij tartalekkeretetnem tartalmaz,
hogy jelen szeizodes rendelkezesei vonatkozd:s6bana Felek tartaldkkeret
j ogint6zmdnydtnem alkalmazzdk.
a mindenkorhat6lyosAfa torv6ny rendelkezdseiaz
5. Az Afamert6k6re,elszdmol6s6ra
a V6llalkoz6t - j ogszab6lyikotelezetts6gdnek
-tdrgyat
ir6nyad6ak.Megrendelo tt$ekoztatja
kepezo kivitelezdsi munka nem epitdsi
eleget t6ve -, tiogy u szirzodes
engeddlykotelesmunka.
alapjdn a
6. Az 6tal6nydij a Megrendelo 6ltal szolgdltatott ixazatlan koltsdgvetds
v 6lIalkozo ko1ts6gvetdse alapj6n keri.iltme ghatfiroz6sa.
nem fogad el.EzzeIkapcsolatbanv6llalkozo mrnt
7 . Megrendelotdbbletmunkaigdny't
jogi szemdlya szerzodestirgyilal kapclolatbankello szakdrtelemmelrendelkezo
jelen szerzod€tr'abirhsival kijelenti, hogy a kozbeszerzdsi elj6rds alatt teljes
igy kijelenti,
m6rtdkbenmegismerte az elvegzendofeladatot6s annakkoriilmdnyeit,
kieldgitesdhez
hogy az anata megajanlott v6llalkoz6i dij valamennyi feltdtel
fedezetet
stb')
t6rgyra,
sziiksdgesmunk6ra \inyugru, berendezesies felszereldsi
ds
nelktil
nyujt, igy tobbletmunkaig6nyerol jelen szerzoddssel felt6tel
lemond.Ez kiterjed u ptt . 6:245. $ (1) bek. m6sodikmondat6ban
visszavonhatatlanul
foglalt koltsegekre is. V6llalkoro kiltl.nti, hogy az at, 6rfolyamv6ltozasokkal'
felmerte,6s
tov6bb6banki, adozitsikondiciokvtitozilstlal kapcsolatoskock6zatokat
a
eseten felek a Kbt'
affa avallalkoz6idij teljes mdrtdkbenfedezetetnyirjt. P6tmunka
muszaki
rendelkez6siszerinij6rnak el azzal,hogy potmunk6racsak a kozbeszerzesi
mint
ajdnlattevotol'
leir6s 6s melldkleteiben nem ,r.r"plo, az ajdnlatldtelkoraz
elv6rhato
hasonl6 tevekenyseget tizletszeruen vegzo gazdasdgr szereplotol
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gondossdggalelore nem l6that6 okb6l keriilhet sor. A p6tmunka elszdmol6saa
p6tmunk6ravonatkoz6elj6r6sbanfoglaltak szerinttdrtdnik.
8. Megrendelo a kifizetds sorfn az adozitsrendjdrol sz6lo 2003. dvi XCII. torvdny
361A.$-6banfoglaltakatteljes korben alkalmazza.
kiemelt
A beruh6z6spdnztigyi fedezetdt a KEOP-2O15-5.7.0,,Kozdpiiletek
jelentos6griepilletenergetikai
fejlesztdse"konstrukciokeret6benelnyert tdmogat6s
keretdben. A t6mogat6s mertdke a projekt
frnanszirozhs
biztositja sziilit6i
I 00,000000%-a.
osszkolts6genek
elsz6molhat6
g. V6llalkozo a 4l20ll. (1.28.)Korm. r. 571A.$ alapj6njogosult a jelen szetzodes
elsz6molhat6osszege30%-os mdrt6kdig sztilit6t eloleget igdnybe venni, melynek
feltetele a Korm6ny eur6pai uni6s forr6sok felhaszn6l6s6valkapcsolatosir6nyit6
hatos6gi feladatok ellititshra kijelolt tagSareszerenyirjtando eloleg-visszafizetdsi
biztositdk nyirjt6sa.Az eloleg kifizetdsdrealkalmazni kell a 30612011.(XII.23')
biztositdkbol a Korm6ny eur6pai unios
Korm. r. 12. $-6t. Az eloleg vrsszafrzetesi
forr6sok felhaszn6l6s6valkapcsolatosirdnyito hat6s6gi feladatok ellilttsita kijelolt
tagja kieldgitdst nyerhet, ha V6llalkozo az igdnybe vett eloleggel r6szben vagy
eg6szben szerzod6sszeriennem szfumol el. Az eloleggel tortdno elsz6mol6s
r eszletszab6ly ait a ko zponti ko ord i n6ci os szerv hattrrozza meg.
[j
is, ekkor azigenyeltelolegelszdmol6s6ig
10. Azelolegigdnyl6setort6nhetrdszletekben
egy
elolegigenylds
az
elolegigdnyles nem kertilhet benyfjt6sra. Amennyiben
osszegbentortdnik, az eloleg elsz6mol6saa szdmlitkban,egyenlo aritnybantortdnik.
Megrindelo eloleger a 30612011.(XIL23.) Korm. rendelet 12. $ (l) bekezddsds
41201L(I 28.) Korm. rendelet571A.$ (3) bekezddsszerintfizet. A2007. evi CXXVII'
torveny 59. $ (2) bekezd6se6rtelm6bena szilllitoi el6legnek a frzetendo6ltal6nos
forgalmi ado osszegdtis tartalmazniakell. A szdllitoi elolegetkozvetleni.ila t6mogat6
szervezeltolkell igtnyelni Megrendeloegyidejri 6rtesitdsemellett. A szilllitot eloleg
igenylds 6s kifizetes reszletes szabillyarta Kdzponti Koordin6cios szerv vonatkoz6
ritmutatoja hatdrozza meg. Az tilamhdztartdsr6l sz6l6 torvdny v6grehajt6s6rol sz6l6
V6llalkoz6a jelen
alapjfun
3681201i.6ff.31.) Korm. rendelet77. g (1a) bekezdese
k1zbeszerudsielj6r6s alapjin megkotott szerzodeselsz6molhat6osszegdnekI}Yo-a
ge alol'
erejeig mentesi.ila biztositdknyirjt6s kotelezetts6
ll. Azeloleg ig6nybev6tel6nekfeltdtelea fentiek szerint,a jelen szerzodeselsz6molhato
osszegenek 10oh-aes az ig6nyelt sziilit6r eloleg ktilonbtizetdrejut6 t6mogat6s
osszegenekmegfelelo mertdku, a Korm6ny europai uni6s forr6sok felhaszn6l6s6val
kapcsolatosir6nyito hat6s6gifeladatok ellltttsira kijelolt tagSaiavhraszo16biztositdk
nyrijt6sa.Abiztositdk nyrijthatoa Kbt. 126. $ (6) bekezddsa) pontjaszennt,illetve
.ifogudnutO a szillitoi eloteg biztositdkakdnt a gazdashgtt6rsas6g vagy nonprofit
jogosult vezetotisztsdgviseloj6nekvagy legal6bb
szervezetvtilalkozo cegJegyzesre
50%-os kozvetlen tulajdonrdsszel rendelkezo tulajdonos6nak, vagy egyi.ittesen
legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonrdsszelrendelkezo termdszetes szem6ly
6ltal vAllalt kezesseg,
vagy garanciaszervezet
tJajdonosainak kezessdgv6llaldsa,
is.
kezessdg
szerinti6llami
valamintaz Aht.92. $ (1) bekezddse
1.2.A szallit6ieloleget(elolegbekerodokumentumonkeresztiil)V6llalkozo kozvetlentila
T6mogatot6l ig?nyelheti Megrendelo egyideju 6rtesit6semellett. Megrendelo az
drtesit6stol sz6miiott 5 napon beli.il jelezheti a sziilit6t eloleggel kapcsolatos
fenntart6s6t. Ennek hianyiban a szallitoi eloleg-igenyldst Megrendelo reszetol
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelo koteles a V6llalkoz6 6ltal megkiildott
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eloleg-sz6ml6tannak bedrkezds6tkriveto 5 napon beliJl zitrad6kolnids a T6mogat6
rdszdremegktildeniidokozi kifizetdsiig6nyl6skereteben.
l3.Megrendelo reszszitmlinisi lehetosdgetbiztosit akk6nt, hogy V6llalkoz6nak a
teljesit6ssor6n egy rdszsz6mlads a sikeresmriszaki fnadds-t*vetelielj6r6s leztrhsa
ut6n egy vegszitmlabenyirjt6s6naklehet6sdgebiztositott az al6bbiakszerint:
. 1. r6szszitmlabenyrijt6s6naklehetosdge:a netto v6llalkozoi dii 50%6rtdk 5}o/o-tt elero
6nak megfelelo osszegrolaz AFA ndlktili szeruodeses
megval6sultteljesitdsesetdn;
. vdgsz6mlabenyirjtdsa:a nett6 vallalkozoi dij fennmarado S}oh-inak
megfelelo osszegrol az AFA nelkiili szerzoddses6rtdk l\\oh-il elero
megval6sult teljesitds esetdn,a teljes kivitelezds sikeres 6s eredm6nyes,
kovetoennyfjthat6 be.
hi6ny- ds hibamentesmuszaki6tad6s-6tvdteldt
ki6llitott
14.Megrendeloa v6llalkoz6dijat a fenti sz6ml6ztsirend figyelembevdteldvel
szdmlilk alapj6n a KEOP-2015-5.7.0 ,,Kozeptiletek kiemelt jelentosdgu
fejlesztdse"azonosit6szitmuprogram keret6benk6tott Tdmogat6si
dpi.iletenergetikai
szerzodds6s a kozponti koordindci6sszerv elj6r6srendjeszerint teljesiti - sz|llitoi
ftnansziroz6salkalmazfstxal - 6tutal6ssalaz alttbbiakszerint:
- alv6llalkozo igdnybevdtelenekhi6nya esetdn a Kbt' 130. $ (l)-(6)
szerint;
tov6bb6a Ptk. 6:130.$ (1)-(2)bekezddsei
bekezd6sei,
- alv6llalkozoigenybevdtele
esetdna30612011.(XII.23.) Korm. rendelet14.
szerint.
$ (1), (3) bekezdesei
75.A szerzodds,az elszdmol6ses a szitmlttzds,Iovitbbdakifizetes p6nzneme:HUF.
16.KfsedelmesfizetdsesetdnMegrendelo,mint szerzodohat6s6ga2013.6vi V. torv6ny
6:155. $ szerinti m6rtdku 6s a k6sedelemidotartamtthozigazodok6sedelmikamatot,
tov6bb6 ko ltsdg6talftnyt frzet.
- mely a szttmla(sz6ml6k)kdtelezomelldklete- aliirdsira Urb6n
17,A teljesitesigazoltts
j ogosult.
S6ndorndpolg6rmester
18.A szdmlilt ahatalyosjogszab6lyokds aThmogatitsiszerzod6sszerintkell ki6llitani.
3. Szerz6d6sibiztosit6kok
l . V6llalkozo kdsedelmikotbdr megfizet6s6rekoteles,ha olyan okbol, amidrt felelos a
szerzodesbenrogzitett vdghat6ridotelmulasztja.A kesedelmi kotber m6rtdke a netto
minden megkezdettnapt6ri napra,de
v6llalkozoi dij 0,5 Yo-alnap,azaz 404.705,-Ft/nap,
maxim6lis mdrteke 30 napi t6tel,
t6tel6nek
napi
maximum 15 %. A kdsedelmi kotb6r
felmondani.
melynektrill6p6seesetdna Megrendelojogosult a szeruod6st
2 . V6llalkoz6 meghirisul6si kotb6r megfizetes6rekoteles, ha olyan okbol, ami neki
felrohato a szerzodesteljesitesemeghiirsul. A meghirisul6sikotbdr mdrtdke a nett6
v6llalkozoidij 20 %-a.
a
kdtbdr igdnydtirdsbelifelsz6lit6sftj6n drvdnyesiti,melynek
J.
A Megrendeloaz esetleges
a V6llalkoz6 koteles 8 naptdri napon beltil maraddktalanuleleget tenni. Amennyiben a
V6llalkoz6 a fenti irat kezhezveteletkoveto 3 naponbeltil mag6t drdemi indokol6ssal6s
azt alifiitmaszt6bizonyitdkokkal nem menti ki, akkor a kotbdr elismertnek tekintendo. A
Kbt.-benfoglalt besz6mit6sifeltdtelektI30. $ (6) bekezddslteljesiildsekora kotb6r a
v6llalkozoi szttmllbabesz6mithat6.
\
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4 . V6llalkoz6 a szerzodeshib6tlan teljesit6senekbiztosit6s6ravalamennyibe6pitettdolog,
ill. elvdgzettmunka vonatkoz6sitban
24 h6nap 6ltal6nosj6t6ll6st v6llal. V6llalkozo
j6trill6si kotelezettsdge- az erintett hib6val kapcsolatban- megszinik, ha a hiba a
teljesit6stktivetoenkeletkezett,krilonosen:
- rendeltetdselIenes vagy szakszeritlen haszniiat,
- sz6nddkosrong6l6svagy eroszakosbehat6s,
- elemicsap6s.
- szakszerutlen
szerelovagyjavit6 jellegti beavatkozfs,
- a sziiksdgeskarbantart6shi6nya
miatt kovetkezettbe.

5 . V6llalkozo a j6t6ll6si kotelezettsegealatt a hiba bejelentds6tolsz6mitott 3 munkanapon
beltil koteles az ig6ny teljesitds6telkezdeni 6s megfelelo szemdlyi 6llom6nnyal annak
befejezdsdigfolyamatosan munktrt vegezni. A hiba kijavit6s6nak vdgso hat6rideje a
bejelentdstkoveto 8 nap. Amennyiben technol6giailag a fenti ido nem tarthat6, a
mtiszaki eIlenor 6ltal meghatdrozott i dotartam az ir itnyado.
jogokat
6 . A j6tAll6si kotelezettsdgnem 6rinti a Megrendelotmegilleto kelldkszavatoss6gi
ds azok drv6nyesithetos6gdt.
kapcsolatosana neki
v6llal jelen szerzod6ssel
7 . V6llalkozo teljes k6rt6rit6sikotelezettsdget
felr6hat6 k6rok6rt, fiiggetlentil att6l, hogy az a Megrendelore vagy harmadik
szemdlyekrehdramlik.Harmadik szemelyekreh6raml6kdr esetdna V6llalkoz6 koteles
az enol val6 tudomisszerzeslkoveto 3 munkanaponbeltil a Megrendelotteljes koruen
mentesitenia k6rt6ritesiigdnyek al6l, illetve amennyibenMegrendeloa k6rtdrit6siigdnyt
teljesitette, koteles a fenti hatdridoben a Megrendelo itltal teljesitett osszegeket
megt6riteni.
8 . Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6sdvelkapcsolatbanper indul, Vdllalkozo Megrendelo
oldal6n koteles a perbe bel6pni es minden intezkeddst megtenni Megrendelo
eset6naz elozopont rendelkezdseimegfeleloen
pernyertess6ge
6rdek6ben.Pervesztess6g
alkalmazandoak.
9 . V6llalkozo krjteles a j6t6ll6si kotelezettsegekbol eredo Megrendeloi igdnyek
teljesit6s6nekbiztosit6stnaa nettSv6llalkozoi dij 3%-anakmegfelelojot6ll6si biztositdk
szolgtitatdsra a Kbt. 1,26. $ (6) bekezdds a) pontja szerint. Ezen kotelezettsdg
teljesitds6nekidopontja a j6t6ll6si kotelezetts6gkezdo idopontja (sikeres A1'adils-tri-vetel
napja).A j6t6ll6si biaositdknaka megaj6nlottj6t6ll6si id6szakotkoveto 30 napig kell
lehivhatonaklennie.
10.Amennyibena fenti biztositdknem 6vaddkkdntkeriil szolgtitatttsra,a Vfllalkozo koteles
a biztosit6ki jogviszony fenn6ll6sdtigazolo eredeti okiratot a fenti hat6ridoig ttadni a
Megrendelo rcszere.Megrendelo csak olyan okiratot fogad el, melyben a Kotelezett
vtilalja, hogy a Megrendelo,mint Jogosultelso felsz6litdsitraa biztositdk szerzoddsben
rogzitettmdrtdkdiga bejelentdstkoveto 3 banki naponbeltil az alapjogviszonyvizsgdlata
ndlktil a Megrendelo banksz6mlajarateljes korben fizetest teljesit azzal, hogy a
Kdtelezett a szolg6ltat6st nem vitada, lemond a szolgtitatds visszautasitdstra,
visszatart6sira, annak vitatlstra vagy beszdmittsdravonatkoz6 valamennyi jog6r6l,
tov6bb6 arr6l is, hogy V6llalkozonak a jelen szerzoddsbolvagy azzal kapcsolatban,
illetve m6s jogviszonyb6l eredo, a Megrendelovelszembenik<jveteleseiterv6nyesitse,
vagy egyebekbena kifizetendodsszegetcsokkentse.
11. Ovaddkkdnt tortdno teljesitds esetdn az 1sszeg az alitbbi szttmlaszdmra utaland6:
1173 4004- | 5349064-00000000
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4. Teljesit6sihatirid6

1 . Jelen szerzoddsV6llalkoz6 6ltali vegso teljesit6si hatdrideje 2015. okt6ber 30. Felek
rogzitrk, hogy a fenti hat6rido rin. szigoru (fix) hat6rido, melynek V6llalkozo iitali
elmulaszt6saa Megrendelo 6rdekmril6s6t,minden tov6bbi intdzked6s es ok nelkiil,
onmag6banme galapozza.
2. A teljesitdsi hat6ridobe (vdghat6rido) az |tadts 6tveteli elj6r6s legfeljebb 15 napos
idotartama belesz6mit. tehdt V6llalkoz6 a fentiek szerint koteles a munkavegzesl
szervezni.
a
J .
Minden, a szeruodesteljesit6setakad6lyoz6,el nem h6rithato kiilso kdrtilmdny (vis
maior) a befejezesihat6rido m6dosit6s6tvonhatja maga ut6n, kivdve, ha b6rmilyen
munkaszervez6si (tobb munkavdllal6 alkalmazhsa, munkaszervezes megv6ltoztalasa,
stb.) elj6r6ssalmegoldhat6lett volna a hatdridobetart6sa.A hat6rido m6dosul6shhozaz
ok (ds annakfenn6ll6s6nakidotartama)dpitdsinaplobaval6 bejegyzeseds a Megrendelo
jov6hagy6sasztiksdges.
V6llalkozokijelenti,hogy a rendelkezdsdre
mriszakiellenordnek
figyelembe v6ve az evszakokkal kapcsolatban felmeriilo
6116teljesit6si idoszak
el6gs6ges a szerzodes
munkav6gzfst iltatthan akadillyozo kortilm6nyeket is
hat6ridobentortdnohi6ny- ds hibamentesteljesitds6re.
4 . Nem eredmenyezia teljesitesihat6ridom6dosul6sifiaz elhirithat6, illetve a V6llalkozo
6ltal kello gondoss6ggalelore l6thatookok miatt bekovetkezettkesedelem.
5 . V6llalkozo kijelenti, hogy tiszt6banvan azzal,hogy a szerzodeskozvetetttitrgyittkepezo
feldpitm6ny kozc6lokat szol96l, igy fenti hat6ridoben ds tartalommal, valamint
minosdgbenval6 t$adisa a Megrendelokiilonosenfontos erdeke.
5" A munkateriilet 6taddsa,munkav6gzds
l. A munkatertileteta Megrendelo a szerzodeshat6lybal6pds6tkoveto 15 munkanapon
beltil adja 6t a V6llalkoz6nak.
2. V6llalkoz6 a kivitelezds megkezd6sekor6pit6si napl6t nyit meg es azt a vonatkoz6
(I9112009.(1X.15.)Korm. rendelet).
szerintnaprakdszenvezeti
rendelkez6sek
vonatkoz6s6bana munkateri'ilet
3. Felek meg6llapitj6k, hogy a munkatertilel tLtadtLs-ifivdtele
megfelelo, ha a munkavegzes helydre az anyag szallithsa gepi vagy k6zi erovel
megoldhat6es a munkavegzesa tenylegesmunkav6gzdshelydn megkezdheto'
4. A V6llalkozo energiaigdny6tsaj6t maga koteles biztositani, arra Megrendelo nem
koteles.
5. A munkaterulet tLtadilsiltkovetoen a szemely-, vagyon-, 6s munkabiztonsdgr6l,a
kornyezetv6delmiszab6lyokbetartdstrola V6llalkoz6 koteles gondoskodni.V6llalkozo
azok vagyontdrgyaiban,
felel a Megrendel6, ill. harmadik szemdlyekvonatkoz6:sitban
elet6ben, testi 6psdg6ben,ill. egdszsdgdbena neki felr6hat6 m6don keletkezett
hi6nyokdrt,ill. k6rosod6sokdrt'
6. V6llalkozo koteles azepitkezes(kivitelez6s)trizvddelmifeladatainakell|titsitra.
7. V6llalkoz6 koteles a tenyleges munkavegzdssel6rintett munkatertiletet megfeleloen
elkeriteni.
A teliesitdshelye:
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3433 Nyekl6dh6za,Kossuth u. 541P..;72513.Hrsz. Q'Jy6kl6dh6ziKossuth Lajos
AltaldnosIskola);
ds
Vdllalkozokotelesa keletkezetthulladekota jogszab6lyoknakmegfeleloengyujteni
hivataloshullad6klerako-helyreszilllitani,valamint ezt aMegrendelo feld megfeleloen
igazolni.
g. Az eltakarirsra
kertilo munkareszekeltakar6saelott a muszakiellenort kozvetleni.il,ill. az
dpit6si naplon kereszti.ilmegfelelo idoben (6rtve ez alatt a legal6bb I hetet) drtesitenie
kell a Vallalkozonak. Ennek elmulaszt6saeset6na Megrendelokdvetelheti,hogy tittjitk
fel az eltakartmunkardszeket,melynekkoltsegei aYtilalkoz6t terhelik.
g. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelo celszerutlen vagy
szakszerutlenutasitd:stad, aV6llalkozo kotelesot erre figyelmeztetni.Ha a Megrendelo
vagy a
a figyelmeztetesellendreutasit6sdtfenntartja,a V6llalkozo a szetzoddstolel6llhat
A
feladatot a Megrendelo utasit6sai szerint, a Megrendelo kock6zattra ell6thatja'
jogszab6ly
V6llalkozo kotel-esmegtagadniaz utasitttsteljesites6t,ha annak vegrehajt6sa
szemdly6t
vagy hatosiryi hattrozut ..gt.rtesehez vezetne,vagy vesz6lyeztetnem6sok
m6dona
m6s
ha
uugyuugyonat.e felmond6sivagy el6ll6sijog csakakkor gyakorolhat6,
szerzo desszertitelj esit6s nem biztosithato.
biztositani' hogy
10. Mivel a munkavdgzdslakoteriiletentortdnik, igy a V6llalkozo kdteles
6rdekdben
Ennek
ge az ott tut ot nyugalm6t sziiksdgteleniilne zavaqa.
tevdkenysd
ktilonosen:
a. V6llalkozo munkat kizfuolagmunkanapokon7 ordtol 17 oriig vdgezhet'
j6r6 munk6k csak munkanapokon8 oratol
b. Fokozott zaiial,vagy porkepzod6ssel
15 or6iglehetv6gezni'
j6v6hagy6s,tanirsitdssziiksdgesa
11. Felek rogzitik, hogy amennyibenb6rmilyen enged6ly,
hat6ridon beliil a
rendeltetdsszeri haszniiathoz, annak beszerz6sea fenti teljesit6si
V6llalkozo feladata6s kolts6ge'
12. V6llalkozo kotelesegytittmukodni azerdekeltszervekkel,kozszolgttltatokkal'
CE vagy azzal
13.A VAllalkozo a beepitdsrekeriilo anyagokr6l vagy termdkekrol
kotelesadni' Ezt
egyenert6kqhazaiH4inOsitoIntezer6ltal kiadott minosdgitanusitv6nlt
Amennyiben a
adni.
kell
a tanirsitvanyt a be6pit6s elott a muszaki ellenornek 6t
gyarto a v6llalkozonak
felhaszn6landoanyagokrol 6s termdkekrola harmadik szemdly
vonatkoz6
beepithetosdgre
ilyen tanfsitv6nyt nem allit ki, rigy a v6llalkoz6 a
alkalmass6grolkotelesir6sbannyilatkozni'
(kotelezoalkalmassagi)idon
14.A Vallalkozo az ot terheloj6t6ll6si, kell6kszavatossagi
esetere szerzod6ssel
beliili b6rmilyen jogcimen torteno jogutod ndlkiili megszrindse
.e
kapcsolatban
ezi ai a-iv6llalkoz6it(k"oziemukodoi| a ttrgyi beruh6z6ssal
engedm6ny
jogokat'
Az 6tsztiI6s
terhelo j6t6ll6s, kelldkszavatoss6galapjan drvdnyesithetoosszes
drdekdbena
napja a jogutod n6lkiili megszunesnupju.Ezen igenyek ervenyesithetosege
koteles igenybevett
V6llalkozo a szerzodessor6n (de legk6sobb a teljesit6sig)
6s szekhely6t, adoszttmtfi Megrendelonek megadni'
alvdllalkozoinak c6gnev6t
-u
V6llalkoz6 a szerzodesteljesitdse tot?n Y alv6llalkoz6i
ko,.t.,
Ug;;;il;
elozoekrol v6llalkozo
valtoz6sokata Megrendelonek ir6sban tudom6s6rahozni. Lz
koteles alv6llalkoz6j6t ir6sbandrtesiteni'
tgy a v6llalkozo
15.Amennyiben a szerzodesb6rmilyen okbol teljesitdselott megszunne,
munk6katfelmerni' ds
haladdktalanul8 napon beliil kotelesa megszun6snapj6ig vegzetl
haiad6ktalanula Megrendelonekvisszaadni.
a munkateri.iletet

l
l
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kozteriileten'vagy
teljesit6sesor6n,b6rmilyen6llv6nyon,segdd6piileten,
16.A szerzod6s
az
b6rmilyenideiglenes
epitmenyen'
odakinyirlo,a V6llalkozo 6ltalldtesitettideiglenes
cellat
a Vdllalkozocsakakkorhelyezhetel rekl6m
do szerkezeten
kapcsol6
dpitkez6shez
kiilon irasbanhozz|iittult'
szolg6lotfrgyat,feliratot, vagytabl6t,ha ehheza Megrendelo
terheli'
eei aV6llalkozotk6rteritesifeleloss6g
megszeges
Az ezenel6ir6s
megsdrtese sirlyos
17.Jelen fejezetben foglalt kotelezettsdgekb6rmelyikdnek
gesnekminosiil'
dessze
szeruo
6. Kapcsolattartds, j ognyilatk ozat tfltel
jutott iizleti titkot megorzik'
1 . Felekkijelentik, hogy a tevdkenys6giiksor6na tudom6sukra
jelen
szerzoddskereteinbeltil a
mely
Uzleti titokkdnt defini6lnak minden olyan adatot,
ez al6.l azon adatok
jut. fivOtelt
m6sik fdllel kapcsolatban a tudom6sukra
.kepez
minosiil'
adatnak
amely a Kbt. vagy m6sjogszab6lyokszerintnyilv6nos
osszess6ge,
k6r6rt az ezert felelo f6l k6rtdrit6si
/.. A titoktartasi kotelezettsegmegszegds6boleredo
tartozik.
kdtelezettsdggel
valamely polg6ri jogi
a
Felek titoktartasi kotelezettsdgekiterjed a munkav6llal0ikra, jogviszony alapjttna
J.
jogviszony, vagy m6s
szerz6d6salapj6n munkavdgzesreir6nyulo
a
is. Eze2 szem6lyek maga+'3rt6;sfierI
fdllel kapcsolatban l6vo .gveb szemdlyelre
felel'
mint saj6tmagatart6s6drt
titoktart6sikdtelezetts6gvisionylatthan aL erintettf6l,
vagy inform6ci6' amelyet jogszab6ly
4 . Nem minosiilhet i.izleti titoknak mindazon adat
titok kordbolkizar'
illetve egy6bdokumentumaz :'Jrzlett
jogosurt szemelyekaz
5 . Jeren szerzoddsselkapcsolatbanjoghat6ryos nyilatkozatteterre idej6t igazol6 m6don
irisban, az itrv€tel
al6bbiak, akik jogn;iiuir.oru,uL i {irartiug
ill' az e-mail tizenetekv6lt6s6t'ha
tehetik meg 6rvdny"r.n. Felek ez alattdrtik a telefax,
napl6ba az alIa jogosult 6ltal tett
annak 6tv6tele igazolhato, valamint az €pit{si
bejegyzdstis:
Megrendeloresz6rol:
Ndrr beosztds:Urb6n Sdndornepolg6rmester
utca 16'
El6rhetosdgei(tevacim, tel, faxj: :+:: Nyetlildhhza'Vasirt
tel.: 461391-450,fax 461591-285
Jognyilatkozatkorl6toz6sa:nincs
V6llalkozo reszetol"
Ndv, beoszt6s:Szilv6siAndr6s,iigyvezeto
51' tel: 491312-626"fax
(lev6lcim,tel, fax): 3400 Mezokovesd,Eper u'
Eldrhetosdgei

v998-0347

: nincs
Jognyilatkozatkorltfiozdsa
(lx'15') Korm' r' 16'$ (1) b) pontja alapjana teljesitdst
6 . A Megrendeloa 19112009'
ellenorzi.A muszakiellenoradata\:
muszakiellenorig6nybevdtelivel
a. C6gn6v:SzolnokiAdrienn EV
SzentIstv6nu' 18'
b. Szekhely:3720 Borsodiv6nka,

+367013179671

c'elj6romuszakiellenorneve,el6rhetos6ge:SzolnokiJ6zseftel.:
1005
d. nyilv6ntartdsiazonosito:ME-E-II-05-5

t /
w
,

j6r el.
7. A muszakiellenora Megrendelokdpviseleteben
teljesitdsesor6nkotelesekegytittmukodni.
8. Szerzodofelek jelen szerzodes
g. Megrendelo ds V6llalkoz6 egym6s ir6sbeli megkeresdseireazok kdzhezvdteldtol
sz6mitva2munkanaponbeli.ilir6sbandrdeminyilatkozatotkotelesektenni'
10.Megrendelok6pviselojejogosult a kivitelez6ssor6nb6rmikor a munka ttllilsittellenorizni
eszkozolni.
ds ezekeredm6ny6rclaz e-6pit6sinaplobabejegyzeseket
ll. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a V6llalkozot nem mentesiti a hib6s teljesitds
jogkovetkezmenyeal6l, ha a Megrendelo ellenorzdsikotelezettsegelnem, vagy nem
megfeleloenteljesitette.
7. Aszerz6d6steljesit6s6velkapcsolatosftadfs 6fv6teli elj:lrr{s
l . Az i*adis-6tvdteli elj6r6smegkezd6sdrolV6llalkozo Megrendelotkoteles keszrejelentes

form6j6ban ir6sban, a hat6lyos jogszabiiyi rendelkezdseknekmegfeleloen drtesiteni.
elj6r6st5 munkanaponbeliil megkezdeni6s a Kbt.
Megrendelokotelesaz ifiadils-tttv6teli
130. $ (2) bekezd{s szerint lefolytatni, az ott meghatirozottjogkovetkezm6nyekterhe
mellett.
2 . Az eljtr1sona felek k6pviseloi megvizsgdlj6ka teljesit6st,jegyzokdnyvet vesznekfel,
melyben felvezetik az esetlegeshib6k ds hi6nyok list6j6t. A V6llalkoz6 koteles a
jegyzokonyvbe nyilatkozni u triUat kijavit6s6nakhat6rnapj6r6l,mely nem haladhatja

az 5 munkanapot.
meg osszess6gdben
elj6r6s lezirdsitig aYallalkoz6 koteles a gdpeit, anyagait,a keletkezett
Az 1radas-tLtv6teli
hullad6kot,tov6bb6 a felvonul6si 6piileteket6s felszereldseitteljes kdruen elsz6llitani.
Ennekmegtortdnteaz tttvetelfeltdtele.
A
Az i*adits-6tv6telielj6r6son a V6llalkozo itadja a jot6ll6si jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 4 pld-Lan a megval6sul6si dokument6ci6t es megadja a beepitett
szerkezetek,berendezdsi6s felsierelesi tirgyak haszndlaties karbantartdsiutasit6sait,
valamint jelen szerzoddsbends jogszab6lyban rogzitett egy6b iratokat, stb. Ennek
teljesitdsfeltdtele.
hi6nytalan telj esit6sea szerzodesszerti
5 . A fentiek alapjan elvegzett hi6nypotl6sokr6l, ill. javit6sokrol a V6llalkozo ir6sban
ttlekoztatjaa Megrend.ldt, uki atirgyi munk6t megfelelos6gesetdn ttveszi'
6 . Felek kifejezettenrogzitik, hogy Megrendelocsak hi6ny- ds hibamentesteljesftestvesz

a
J.

at.
Az
V6llalkoz6 az ut6feliilvizsg6lati eljdr6sban koteles kozremukodni.
jot6ll6si
a
havonta
l2
ut6feltilvizsg6latota Megrendelohivja osszea teljesitdstkoveto
6s a
ido veg6ig.Az utofeltilvizsg6latielj6r6sbana Felek a teljesites szerzodesszertisdgdt
jegyzokonyvben
6s
vizsgiiiik
hib6s/hiAnyosteljesitdsboleredo hib6kat/hi6nyoss6gokat
rogzitik. V6llalkoz6 a jegyzokonyvbennyilatkozik a hib6k kijavit6s6nakhat6ridejerol'
nem lehettobb,mint 15 nap'
mely osszess6gdben

7. A

8. Vegyes6sz616rendelkez6sek
a V6llalkoz6
1. Felek meg6llapodnakabban,hogy a jelen szerzoddsalapj6n adott esetben
Megrendelo
6ltal k6szitendo,szerzoijogi v6dilem alatt 6llo alkot6sokvonatkozdsdbana
idoben,
(t6rben,
a reszeret6rteno 6tadAssalteljes, ltruhtzhato 6s korl6tozdsmentes

krl

2.

3.
4.

5.

felhasznillilsim6dban) felhaszn6l6sijogot szerez.A felhaszn6l6sijog ellendrt6kdta
v6llalkoz6i dij tartalmazza.
Felek meg6llapodnakabban,hogy a Megrendeloa rendelkezesjogffi jelen szerzoddssel
kikoti, igy a V6llalkozo a szellemi alkot6st csak saj6t belso tevdkenysegehez
haszn6lhatjafel, nyilv6nossdgranem hozhatja,harmadikszemdllyelnem kozolheti; ilyen
esetbena szellemialkot6ssala Megrendeloszabadonrendelkezik.
a Ptk. v6llalkoz6si (ill. kivitelez6si)
A szerzod6steljesitds elotti megszrintet6sdre
vonatkoz6 szabl,lyaiir6nyad6k azalihbiak figyelembev6televel:
szerzodesre
ill. azt felmondani a m6sik fdl
A s6relmetszenvedettfel jogosult el6llni a szerzodestol,
sirlyos
esetdn,ha nem 6ll drdekdbena teljesites.A jelen szerzoddsben
szerzodesszegdse
megjelolt b6rmely magatart6s vagy mulasztds tanirsit6sa az
szerzodesszegdskdnt
drdekmirl6sbekdvetkezdsdtonmag6banmegalapozza.
minosi.ilVdllalkozo reszerol
Stilyosszerzoddsszeg6snek
akk6ntszegimeg,
b6tmely kotelezettsdget
kapcsolatos
a. V6llalkozo a teljesitessel
val6szinu;
nem
val6
teljesites
hat6ridore
vagy
hogy azeloirt minosdgben
b. V6llalkozo alaposok n6lktil munkav6gz6stfelftiggeszti(legal6bb3 napra);
c. a V6llalkoz6 ellen az illet6kes biros6g jogeros vdgz6se alapi|n felsz6mol6si
elj6r6sindul;
d. a V6llalkozo vegelsz6moldsir6nti k6relme (amennyiben gazdasdgit6rsas6gr6l
van sz6) a c6gbir6s6gn6lbenyirjt6srakertilt;
e. a V6llalkozoval szembenaz illetekes c6gbiros6g elott megszuntet6si,torldsi
elj6r6sindul;
megjelolt bdrmely hat6ridot 30 napot
a V6llalkozo a V6llalkozdsi Szeruod6sben
meghaladoanelmulaszt;
g. V6llalkozo a Szerzodesbenfoglalt b6rmely egy6b kotelezetts6gdneknem tesz
eleget,6s emiatt a Szerzodesfeljogosida a Megrendelota felmonddsravagy az

f.

el6ll6sra;
megszegi;
kotelezettsdg6t
h. Yallalkoz6 kornyezetv6delmi,hulladdkkeze16si
- annak jelen szenoddsbenfoglalt hatiiya alatt r. az eloirt felelossegbiztosit6s
b6rmely okb6l megszunik6s a megszun6snapj6valazonostartalommal tjabb az
eloir6soknakmegfelelo biztosit6sijogviszony nem 6ll fenn azzal, hogy ez csak
elott keletkezettk6rokra is
akkor elfogadhat-6,haaz rij biztosit6shat6lybal6p6se
g
siteslehetos6 ;
s i gdnydrvdnye
bi ztosftott az er edmenye
j
V6llalkozo nem tart b6rmely olyan kotelezettsdget,mely a munkavegzesre
vonatkozik;
jelen
k. V6llalkoz6 olyan tevdkenys6gettanusit vagy mulaszlitstkovet el, mely a
azI
vagy
szerzddessel 6rintett t6mogat6sok teljes felhaszn6l6s6t kizdria,
j elentosenmegneheziti;
l. Megrendelonekvagy harmadikszemdlynekk6rt okoz;
m. Jogszab6lyonalapul6egy6bfelmonddsivagy el6ll6siokok fenn6llnak.
6. A V6llalko zonakilyen esetbencsak a mdr elvdgzettmunk6k elsz6mol6s6ralehetigdnye.
7. Megrendelojogosult 6s egyben koteles a szerzodestfelmondani ha sziiksdges,olyan
hat6ridovel, ariely lehetovd teszi, hogy a szerzodesseldrintett feladata ell6t6s6rol
gondoskodnitudjon - ha
a. a V6llalko zoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalado tulajdoni
joga szerint
r{szeseddstszerezvalamely olyan jogi szemely vagy szemelyes

l\Lt,^ I
I
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jogk6pes szervezet,amely tekintetdbenfenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6sk)
pontj6banmeghat6rozottvalamelyfeltetel.
b. a V6llalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
reszeseddstszerezvalamely olyan jogi szem6lybenvagy szemdlyesjoga szerint
jogkepes szervezetben,amely tekintet6benfenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezddsk)
pontj 6banme ghatdrozott valamely felt6tel.
elott
A jelen pont szerintifelmond6seset6na V6llalkoz6 a szerzoddsmegszunese
jogosult.
pdnzbeliellendrtdk6re
m6r teljesitettszolg6ltathsszerzoddsszeni
ha
valo el6ll6sra,ill. a szerzoddsfelmondds6ra,
8. A V6llalkozojogosultjelen Szerzod6stol
Megrendelo neki felrohat6an
a, a munkatertilet iLtadt$i kdtelezetts6gdt a kdvetkezmdnyekre torl6no
figyelmeztetds ellen6re, a felszolit6s 6tvdtel6tol szdmitva is 15 napot
meghaladoanelmulasztja,
b. a szttmli*- felszolit6sellen6re- sem fizeti meg, vagy
lehetetlenn6teszi'
c. egy6bkdntV6llalkoz6 tev6kenys6g6t
g. Jelen szerzodesal6ir6s6tkozvetleniil megelozoenV6llalkozo bemutatta a 30612011.
(XIL23.) Korm. rend. 9. $-6ban 6s az ajtnlati felhiv6sban meghat6rozott
ieleloss6gbiztosit6sravonatkoz6 kotv6nyt. V6llalkoz6 nyllatkozza, hogy a biztosit6s
hatalyat a j elen szerzo destelj esit6seig fenntartja.
nem szab6lyozottk6rddsekbena Ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6rendelkezdsei
10.E szerzoddsben
az ir6nyadok.
11.Felekmeg6llapodnakabban,hogy a V6llalkoz6nem fizet, illetve sz6molel a szerzodds
olyan koltsdgeket,melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezddsk)
teljesitdsdvelosszefiiggesben
pontja szerinti felt6telekneknem megfelelot6rsas6gtekintetdbenmeri.ilnekfel 6s melyek
alkalmasak'
a V6llalkozo adokdtelesjovedelm6nekcsdkkentes6re
12.Felek meg6llapodnakabban, hogy a szeruodesteljesitdsenekteljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetetVdllalkoz6 a Megrendelo szttmtra megismerhetov6teszi ds a
drtesiti'
Kbt. 125.$ (5) bekezddsszerintiiigyletekrola Megrendelothaladdktalanul
13.Amennyiben v6llalkozo kiilfrldi ad6illetosdgti, irgy koteles a szerzodeshezana
vonatkozomeghatalmazhstcsatolni,hogy az illetosdgeszerinti ad6hatos6gt6la magyar
adohatos6g kozvetleniil beszerezheta V6llalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok
kozotti jogseg6lyig6nybevdtelen6lkiil.
14. Felek ir.1l.g.r- uit6r- tigy.iket egyeztet6sirtj6n rendezik, ennek eredmdnl'telensdge
- hat6skortolftiggoen- kikotik a Megrendelosz6khelye
eset6na;ogvitat eldontdsdre
zek kizinolagos illetdkessegdt.Felek rogzitik, hogy sem
szerinti J6r6sbiros6g/Torvdnys
sem medi6torielj6rdstnem vesznekigenybe.
v6lasztottbir6s6gi,
csaka Kbt. 132.$ alapj6nmodosithat6'
15.Jelenszeruodes
16. Felek meg6llapodnakabban,hogy amennyibenjelen szeruodesbdrmely pontja k6gens
jogszab6lyba iitkozne, vagy a kozbeszerzesielifrds kotelezo 6rv6nyu dokumentum6nak
ellent6teslenne,akkor jelen szerzoddsfentieketsertorendelkezdsehely6be
]p1rtalm1val
a
minden tov6bbi jogcselekmeny, igy ki.ilonosena szerzodesm6dosft6san6lktil
dokumentumi
megs6rtettkoteleiolrvdnyti jogszab6lyi rendelkezdsvagy kozbeszetzdsi
rendelkezeskertil. Fentieket kell megfeleloen alkalmazni, ha valamely k6gens
jogszabtilyakkdnt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6sea szerzodesrdsze es azt
irou.grraruen a szerzodesnem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szetzodesresz6t
kdoezi).
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17.Jelen szerz6ddshat megegyezo,eredetip6ld6nybankesziilt el, elv6laszthatatlanrcszel
kepezi (Megrendelo pdld6nyithoz kapcsolva) a kozbeszerzesielj6r6s iratanyaga.A
szerzodds a mindket fel alitirt-sra ds kotelezettsegv6llaldsrajogosult vezelo
ti szts6gvi seIoj enek (V 6lIalkozonitl cegszeri) aliir ilsaeset6n6rvenyes.
18. Felek rogzitrk, hogy jelen szerzodeselozmdnyek6ntMegrendelokozbeszerzdsielj6r6st
folltatott le, mely kozbeszerz6sieljar6s a Kbt. 40. $ (3)-(4) bekezdesealapj6n kertilt
megindit6sra.Megrendel6 a kozbeszerzdsielj6r6sbantttjekoztattaaz aj6nlattevoket,hogy
t6mogat6sra ir6nyul6 ig6nyt (p6lyhzatot) fog benyirjtani a KEOP-2015-5.7.0
,,Kdzdptiletekkiemelt jelentos6gu6ptiletenergetikaifejleszt6se"pttlydzalikonstrukci6ra'
Felek a negativ tartalmir vagy csdkkentettdsszegu palyhzati dontest jelen szerzodds
bont6 felt6telek6nt hatitrozzttk meg.
19. Jelen szerzodesaz aliirdsiwal l6p hat6lyba.
Felek a szerzod6st,mint akaratukkal mindenben megegyezot,elolvas6s6s ettelmez6sut6n,
helybenhagy6Iag alairjak.

Kelt: Ny6kl6dhdza,20l 5. augusztus3 l .
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V6llalkoz6

