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VALLALKOZASI SZERZODES 

amely JetrejoU 

egyreszrol: 

a Lcgfiib b Ogycszseg (1 055 Budapest, Marko u.16.) 

masreszr61: 

Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000 
Ad6szam: 153001 48-2Al 
KSH azonosito: 15300148-8423-31 1-01, 

mint Mcgrcndelo, 

a LATEREX Epito Zrt. (1095 Budapest, Hidepito u. 1-12.) 
Cegjegyzekszam: 01-10-048291 

es 

Bankszam laszam :11500092-11083360-00000000 
TAKSz6v Bank E lectronic Banking flak 
Ad6szam: 25098367-2-43 

a FEHEREP Kft. (8000 Szekesfehervar, Szigct u. 13.) 
Cegjegyzekszam: 07-09-006554 
Bankszamlaszarn: 10102952-50882700-01000009 
Ad6szarn: 11800756-2-07 

mint Vallalkozok 

k6l6tt "Szeged, Gyertytimos u. 13. sz. alatti epiilet atalakilasollak is Jellljillistlllak 
kiviteiezese" targyban lebonyolitott nemzeti nyilt kozbeszerzesi e1jaras aJapjan. A Vallal
kozak altai h!trehozott konzorcium (hisd. 4. 5Z. melleklet) a nevezett eljarason 2015. junius 

16. keltii ajan laHivai elnyerte annak jogat, hogy a kivitelezesi tervdokumentaci6 alapjat 
atalakitsa es felujitsa a Szegedi, Gyertyiunos u. 13. sz. alatti eptiletet. 

1. A szerzlfdis a/apadalai 

1.1 A Megrendel6 megrendeli , a VaJ ialkoz6k altai h!trehozott konzorcium (tovabbiakban 
Vallalkoz6) elvaJlaija a Szeged, Gyertyamos u. 13. sz. alatti eptilet atalakitasanak es 
felujitasanak kiviteiezcset a tervdokumentaci6 szerint, az osszes jarulekos munkaval 
egyGtt. 

1.2 A Megrendel6 megbizasab61 telj cs megrendel6i jogk6rrel a (kesobb megnevezesre 
kerGlo) muszaki ellenor jar el. (A Megrendelo es a muszaki ellenor egymas k6zotti 

jogviszonyat kUlOn szerz6des rendezi , am ely tcljes koruen szabalyozza es biztosftja a 
muszaki clJenor c szerzodesre vonatkoz6 jogosultsagat.) 

1.3 A szerz6d6 Felek a szerz6dCs targyat kepezo munkak cllenerteket az alabbiak szerint 

hatarozzak meg egyosszegii, a befejezesi hatarid6 figyelembevetelevel kialakitott vegle
ges versenyaron: 
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Netto 

AFA 27 % 

Osszescn: 

417.879.000,- Ft 

112.827.330.- Ft 

530.706.330,- Ft, 

azaz otszazhannincmilti6 - !ul tszazhatezer - haromszazhanninc. rorint, 3mclyb6! 

a) Neua 

AFA27% 

Osszcscn: 

397.980.000,- Ft 

107.454.600,- Ft 

505.434.600,- Ft, 

2 

az ajfmlat alapjat kepez6 miiszaki leiHis tartalman alapu16, a 2. 1 es 2.2 pontban resz

ietezell fcladatok elvegzeset is tartalmaz6 atalanyar es 

b) az elare nem h'ilhat6 fe ladatokra az atalanyar 5 %-a merteku tartaiekkcret 

Netto 

AFA27% 

Osszesen: 

19.899.000,- Ft 

5.372.7lQ.- Ft 

25.271.730,- Ft, 

amelynek terhere - a Megrendel6 jnlsbeli inh~zkedesere - a tenylegesen elvegzett pOt
munk6.k - megrendel6i (vagy miiszaki ellenori) - igazolasa alapjan, tt~ lelesen, a 

vegszamlahan szamolha16k el. 

A forgalmi adot a 2007. "vi CXXVII. tOrveny 142. § ertelm"ben a Megrendclii fizeti. 

A fizetesi felteteleket jeten szerzodes 5. pontja tartalmazza. 

1.4 Hataridiik 

A munkatertilet atadas-atvetel tervezett idopontja:: 2015. 09. 01. 

Befejezesi hatilridii: 2016. 08. 31. 

Amennyiben Megrendelo a munkaterOiet atadasara kcsobbi idopontot jeWI meg, ugy a 

befcjezcsi hatarido annyi nappal tol6dik. ahany nappal a munkateriilet atadasa csuszik. 

Az egyes reszhataridoket a szerz6dcs 1. es 2. szfunu melh.~klete, a penziigyi cs cpitesi 

iilemterv tartalmazza. 

2. A vollaltis terjedelme, a vtillaltis; tir tlIrtlIlma 

2.1 A vallalkozasi szerzodes az alabbiakra terjed ki: A Szeged, Gyertyamos u. 13. sz. alatti 

epii lct atalakit<isanak es fehijitasanak kivitelezcset a tervdokumentaci6 szcrint, az osszes 

ja.rulekos munkaval egyiitt a k6zbeszerLcsi elj aras soran a jelen szerzOdes letrejotteig 

kclctkezett es atadott osszcs irat, doku mcntaci6. lovabba az egyeztctclt es elfogadott 

VI / 



3 

vall alkoz6 i aj{mlat szerint, atadaS-3tveteli cljanls befejezese, be- es probaOzcmeicsck 
ulan, a szOkscgcs hat6sagi enged6iyekkcl dokumenta it, rendeltctesszerll haszmilatra a l

kalmas allapot dokumentalt igazolasaval. 

2.2 A vallalasi af az alflbbi teljesitesek ellcilerteket foglalja magaban: 

kivitelci tervek szerinti a tcljes kivitelezesi epitesi. az cpiteshez szUkseges bonulsi 
munkak, az epitesi engedelybcn e1oirtak, tovabba a megvalosit3shoz szlikseges 
osszes tcvekenyseg - a kozbeszerzesi eljara.s SOfall e szcrzodes lt~trej 6l1e i g 

kcletkezett es aladon osszes iral, dokumentaci6, az egyeztetctt es elfogadott val
la lkoz6i aj ftn lat, valamint az ajfmlati 65 teljessegi nyilatkozat szerinti - hia.ny- cs 
hibamcntcs lelj esites va lamennyi koltseget; 

az eset legcsen szukseges hatosagi, szakhalosagi, kozmu- cs egyeb engedelye k meg
szerzesehez szukseges dokumcntaci6k e.s iratok elkcszitese.nek ugyintezeset es 
Ogyintezesenek koitsegeit (Mcgrendel6 a szOkseges mertekig kozremGkodik); 

a teljes korU megval6sitashoz, a hasznalatbaveteli eljarashoz szilkseges valamcnnyi 
koltscget es pOllekot (pI. az esct lcgcsen hianyzo tervek, resztervek - beleertvc a 
szakagi ellgedelyes terveket cs az esetleges tervmodositasokat - ko itseget, amelyek 
barmeiy okbol sztiksegesek, vagy amelyeket a muszaki eilcilor e1rendel; ado-, ill e
tek, fclvonulasi. epitesi energia es kozmukiepites, merohely-kialakftas es fogyasz
tasi, komyezet-megovasi , orzesi, vagyon- es balesetvedelmi stb. koltsegeket ; a 
segcdszcrkezetek, a segedanyagok. ideiglenes letesitmenyek. irodak. szociaJis 
helyisegek. energiak, tclefon. stb. crteh~t,); 

az organizaci6s terv keszitesenek es engedeJyeztetesenek koitsegeit, a helyi 
onkonnanyzat altai kir6tt kozterillet-foglaJasi dijat, a koztcrtiletek eredeti aJlapotura 
torteno visszaalHtasat; 

az epitesi ido tartamara esetlegesen sztikseges kerites, ved6tet6 stb. keszitesenek, 
teiepitcsenek, visszabontasanak es elszallftasanak valamcnnyi koltseget; 

az epftesse l erintett, valamint azzal szomszedos terilletcn (beleertve minden kozmG
vezeteket es berendezest) az esetlegesen keletkezo karok helyreallilasi es rekultiva
cios koltsegeit; 

ket p6ldfmy, a tcrvez6 altai keszitett rnegvalosuJasi tervdokumentaci6 keszilesenek 
koJtsegeit, es OENY rendszerbe torten6 feltolteset. 

a tcrvezoi muvezetes koltscgeit, amelynek igenybeveleJere a Vallalkoz6, a 
Megrendel6 6s a muszaki eHenor egyarant j ogosult; 

a szakhatosagi, kozm u- es egycb engedeJyek beszerzescnek es az abban lett kikot6-
sek vegrehaj tasanak k6ltsegeit; 

garancial is k6 ltsegeket; 

az 6pitkczes tcljes korG epitesi es felelossegbiztositasanak koltsegeit; 

a megvalositott letes itmellyek muszaki atadas-atvetelehez es haszmilatbavctclchez 
sztiks6ges meresek, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyzokonyvek es dokumentumok 
beszerzescnek es eloallitasanak koltsegct. 

A kozmuellatas kiepiteset me lybo l a racsatlakozasok koltsegeibol a kozmufejleszlesi 
hozzaj arulasokat a kozmuvall alatok reszere a Megrende lo fizeti. 

2.3 Esetleges potmunkak elszamolasa 
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A kivitelezes folyaman kizar61ag a Megrendel6 altai elrendelt muszaki tartalmi val~ 
toztatasok - p6tmunkak - teleles elszil.lTIohisa lehetseges az ajimlathoz csatolt arkt~p
zesi adatok, brutto rezsi6radij~ az EMIR szerinli nonmik aiapjilll, az uj es az elmara
do mUllkak azonos arszinten Wrh~n6 osszevetesevel. 
A Vallalkoz6 az eset leges potmunkakra kotcles a kiviteiei tervek aJapjan bearazott 

ko[tsegcvetes fOosszegenek 5 %-a mert6k6ig tartal6kkeretet kepezni. 

A Vallalkozo az e1ozoekben reszletezett aron feW I scmmilyen tObbJetk61tseget nem 
ervenyesithct. Ez vonatkozik az infhici6s arvfl.ltozasokra is. 

3. A k6/csollos egyiittmiikiides feltetelei 

3.1 A munkaterOlctct munkavegzesre alkalmas allapotban az elc"---tronikus epftesi naplo 

megnyitasaval a Megrendel6 kepvisel6je adja at a Vallalkoz6nak. A Vallalkoz6 az 

elektronikus epitesi napl6t folyamatosan vezeti. 

3.2 A Megrendel6 a jogeros es vegrehajthat6 bontasi es ep itesi engcdelyt, tovabba a 

kivitelezesi tervdokumentaci6t papir aJapon 2 peldanyban, tovftbbft elektronikus 

valtozatban (CD adathordoz6n) 1 pcldanyban a jelen szerz6des alairasat megelozoen 

atadta; a Vallalkoz6 a szerliSdes ahiirftsaval ennck atvetclet clismeri. 

3.3 Az alvallalkozoi es azok alvallalkoz6inak szerzodeseit clozetesen a Megrendelovel j6va 

kell hagyatni. A munkatertileten kiuir61ag a Megrendel6 altai e16zetesen j6vahagyott 

koztartozasmcntes alvallalkoz6k es azok alvallalkoz6i dolgozhatnak. A Vallalkoz6nak 

es alvallalkoz6inak bUntetlcn eloeietu, es a jogszaba.lyi eloirasoknak megfelei6en 

alkalmazott munkatarsai tart6zkodhatnak, vegezhetnek munkat, a Megrendelo el6zetes 

j6vahagyasaval. A Vallalkoz6 a teljesiteshez igenybevett kozremuk5d6k (alvallalkoz6k) 

magatartasaert, munkavegzeseert ugy feiei, mintha maga jart volna eL A Feleket a 

kozremukod6kkel kotott szerzodesek megkotesenel es fenmillasa soran egylittmukodesi 

es tajekoztatasi kotelezettseg terheli. Az alvallalkoz6i szerz6desekben meghatarozott 

pcnzligyi es muszaki Utemezest a generftlkivitelez6 penzligyi es muszaki litemtervevel 

keU osszehangolni . ValameIUlyi alvallalkoz6i (szubalvallalkoz6i) szerz6des masolatat 

annak megkOtese utan 72 onin beWI ajanlatkero muszaki ellen6renek at keU adni. 

3.4 A Vallalkoz6 gondoskodik az atvett munkaterlileten szlikseges allagmeg6vasr61, 6ezfs· 

rol, a munka· es ttizvedelmi el6irasok betartasar61 es betartatasftr61. 

3.5 A Vallalkoz6 a kivitelczcsi munkakat csak a Megrendel6 altai Jepecsetelt, j6vahagyott 
kivitelezesi tervek alapjan vegezheti. 

3.6 A Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a kivitelezes soran esetleg fe lmeriil6 vitak 

(muszaki, crtelmezesi stb.) nem kesleltethetik a letes itmeny megval6sitasat, nem adhat

nak alapot a befejezesi hatarido m6dositasara. Ezeket a szew5d6 Felek kivitelezes k6z· 

ben, vagy atadas utan megegyezessel, vagy jogi uton rendezik. 

, ' 
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3.7 AmelUlyiben - a Megrcndel6 altai kezdemenyezett - elteresek, illctve potteljesitesek 

valnak sziiksegesse, arra vonatkozoan a Vallalkaze. javasialot, ill etve p6tajanlatot ad, 

amelynek Megrendelo reslcro l tOrteno elfogadasat kovetoen lehel a munkat elkezden i. 

3.8 A mliszaki lefrasban, a kivitclezesi tervdokumentaci6ban e.s az clfogadott ajfmlatban 

foglaltakl61 cheri) muszaki mego Jd ast a Valtalkoz6 csak a Megrendclo el6zetes inisbeJi 

j6vfthagyasavaJ alkalmazhat, fi gyeJcmbe veve az ajanlatteteli dokumentaci6ban 
foglaltakat is. A tervez6 alta i a kivitelezesi tervdokumentaci6ban megjeioit epites i 

termck helyen a mcgadottal azonos vagy annal j obb teljesitmenyerteku hclycttesit6 

epftesi term6k kivalasztasa a tervez6 j6vahagyasaval es az epitteto egyetertesevel, inisos 

elozetes j6vahagyasaval lehetseges. A m6dositasokat naplomellek letkent rogzitcni , az 

atadasi dokumelltaci6ban atvezetni sztiksegcs. 

3.9 A Vall alkoz6 koteles a munkftt a munkaterOlet atadasat61 szamitott, legkes6bb 5 napon 

beWI elkezdeni, es a muszaki Utemezes szerint vegczni . A muszaki Utemezestol vale 

tizenat napos eimaradas szerzodesszegesnek minosiil, annak minden kovetkezmenyovcl 
egyi.itt. 

3. JO A Valla lkozo a ITIunkavegzes sorim a kivitclczessei asszefUggo zaj, rezges, por stb. 

szelU1yezesekre vonatkozo el6i rasok betartasarol gondoskod ik, a munkaterlileten kelet

kezett szennyezest, tOrmeleket, hulladekot foiyamatosan e1tavoli~a, a munkaterOletet -

ideertve a kazlekedesi es anyagsza ll itasi utvonalakat is - ti sztan tartja. Amennyiben e 

kotelezettseget felszolitas ell cnere sem leijesiti, azl a Megrendei6 a Vallalkoz6 
koltsegere elvegezteti. 

3.11 A Vitllalkoz6 tevekenysegevel asszeftigg6, a szerzodes id6tartarna alatt keletkezo ka

rokert a Megrendel6 felel6sseget nem vall a} es kaltsegeit nem viseli. A karok elharf

tasara a Vallalkozo sajeit neverc os fclelossegere, az ajanlati arral mcgegyez6 osszegG, a 

beruhazasra vonatkozo epitesi- es felel6ssegbizlosi last ket, amelynek masolatat tartozik 

a szerzodes alairasaig a Megrendelo reszere atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

9.§J. 

3.12 A kivitelezes sonin csak a hatalyos epitesi el6irasok es szabvanyok szerinti minositessel, 

EMl tanusitvalU1yai rendelkezo, r. osztalyu minoscgnek megfelel6 anyagok, szerke

zelek, berendezesek hasznalhatok fe l, cpi thetok be, amelyek alkalmassagat a Va ll alkoz6 
szavatolja. 

3. 13 EI6zetesen bejeientett Megrendel6i igeny szerint a beepiteni kivant tennekek 

gyartmanyismertetojet, minoscgi tanllsitvanyat a Vallalkozo bemutatja. Csak a 

Megrendel0 altai elfogadott temlek epitheto be. 

3.14 A Vallalkozo az eltakanisra kerU16 munkareszek ellenorzesi lehet6seget biztositja, az 

eltakarasi idopontot 3 nappal mege i6zo inisbeli ertesitesseL Ha a Megrendel6 ezen id6-

szak alatt az ellenorzesi ketelezcnsegenek nem lesz elegct, a Vallalkozo jogosult a mUI1-

karesz befedesere vagy eltakanisara, de az eltakart munkareszckert is teljes felel6sseg-
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gel tartozik. A Vallalkozo a szabv<inyokban eloirt ellen6rzeseket folyamatosan elvegzi 

es azok jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrende lo rendelkezesere bocscitja. 

3.15 A teljesitesi es a j6lteljesilcsi biztositekot a Vallalkoz6 a szerz6des 7.5 es 7.6 pontjaiban 

foglaltak szerint, a 3.1 1 pont szerinti biztosft<isi kotvenyek masolatat pedig a jelen 

szerz6dcs megk6teseig atadja a Megrendel6nek. 

3.16 A vallalkozasi szerz6deshen szerepl6 iralok - teljesitesi, j6lteljesftesi es el6leg
visszatizetcs i biztositekok stb. - kesedclmes fttadasa szerz6desszegesnek minosiil, 

annak minden kovetkezmenyevel egyOtt. 

4. Atados - atvile! 

4.1 A Vallalkozo koteles a kiirasban meghatarozott, a rendeltetesszenl hasznalatot biztosit6, 

teljes kerfl, biztonsagos haszmilatra alkalmas allapotban es a magyar szabvany szerinti I. 
osztalyu minosegben a vallalt befejezesi hataridore teljesiteni. Aho l a minoscgre vonatM 

koz6 eloirasok nincsenek szabvanyokban rogzitve, ott a szerzodo felek elozetesen megM 

hatarozzak a sztikseges cs cJcgseges kovetelmenyeket. 

4.2 Az iigyeszsegi irodahaz kivitelezeset az atadasMatveteli eJjan'ts kezdetet megelozo 15 

nappal korabban a Vallalkoz6 keszre jelenti, es a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. 

evi V. torveny ertelmeben a szerzodeses munkflk teljesiteset k6veloen a muszaki illadasM 

atveteli eljaras idopontjat kituzi a teljesitesi hataridon belUli idopontra, vagy a teljesitesi 

hataridokent kituzott hatamapra. 

4.3 A Vallalkoz6 a muszaki atadasMatveteli eljanison a Megrendelo rendelkezesere bocsatja 

a kovetkezoket: 

2 pld. a tervezo altai ellenjegyzett megvaJ6sitasi dokumentaci6 ("D" tcrv), 
Mubizonylatok, 
Gepkonyvek, minosegi bizonylatok, garancialevelek, j6tallasi jegyek, 
Az egyes gepeszeti es elektromos berendezesek kezelesi, karbantartasi utasitasa, 
A kezeloszemelyzet tajekoztatasal es kioktatasat igazol6 jegyz6kenyv, 
Erintesvedelmi, foldelesmeresi jegyz6konyv, 
Elektromos szabvanyossagi es villamvedelmi men!si jegyzokonyv, 
Negativ vizminta eredmeny 
A vallalkozas targycit kepezo gepeszeli , elektromos stb. rendszerek es berendezesek 
pr6baiizemerol, beszabalyozasar61, cloiI1 parametereinek ellenorzeserol keszlilt 
jegyzokonyvek, egyeb dokumentumok, a hasznalatbaveteli enged61y kiadilsahoz 
sziikseges feltetelek igazolas3.val (zajM, teljesitmenYM, kornyezetvedelmi meresek 
sIb.) 
Minden olyan egyeb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendclo 
(epftteto) szamara a haszmilatbaveteli engedeiy megkeresehez sztikseges. 

4.4 Az atadasMatveteli eljaras csak a Megrende lo (vagy muszaki ellenore) hibaM es 

hianymentesseget igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhat6le. 

~1 r; , , 
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5. Szamhizas,fizeles 

5.1 Vall al kozo a Kbt. 131. § (I) bekezdeseben foglaltaknak megfe\el6cn a nett6 ajfmlati ar-

tarta lekkeret es AFA nelkal sZ{l.1nitott - nett6 osszegenek 5 %-anak megfclclo osszegii, 
de legfeljebb 68.000.000,. Ft, azaz Hatvannyolcmilli6 forin t osszegG cloleg kifizetcset 
kerheti. 

5.2 Vallalkoz6 elolegre vonatkoz6 igenye eseten a Megrendel6 az elo leg osszcget a 
Munkatertilet {nadasat kovcto 15 napon beliil koteles kifizctn i. Az eloleg ki fi zetesenek 
elofeltctcie lIgyanakkor az eloleg-visszafizetesi biztositck Megrendelo reszerc vale 

atadasa. 

5.3 Az eloleg osszege a Vegsz.i.mla osszegebe beszfunit. 

5.4 A Vallalkozo negy reszszamla, tovitbbit vegszamla benyujtasarajogosllit. A konkret tar

talmu - a mGszaki tcljcsiteshez kOlOll - penzligyi iitemezes a szerzodcs 1. sz. mcl
leklelc. A penzOgyi litemezesben a tartalekkcret el6irfmyzatkenl szerepcl, amelynek 
terhere a tt~nylegcs tcljcsitcsnek megfelelo elszamo i<is a vegszamifiban crvenyesitheto. 

A tartalekkcret tcrhere vcgzendo munkara a Vallal kozo el6zetesen ajanlatot ad, annak 
megrendeloi (vagy mGszaki ellenori) clfogadasa utan a Megrendelo intt.~zkcdesere 

vegezheto, cs a vegszanl laban szamolhato eJ. 

Minden szamla ket kOlan szamlab61 all, melybOl az elso az alvallalkozoi teljesitcsck 

ellenerh~ket. mig a masodik a Vallalkoz6i sajattcljesites ertcket tartalmazza. (pI. lIa cs 

lib szfunlak, melyek osszege az els6 reszszamla) 

5.5 Szamhlt (vegszamlat) csak a szerz6des igazolt, hjany- es hibamcntes 
(n!sz)teljesiteset kovet6cn Ichet benyujtani. 

A resztcljesiteshez rendelt id6pont cgyUttaJ reszhatarid6; a reszhatarid6re vallalt 
reszteljesites kesedelme eseten a rcszteljesites ellenerteke csak a kovetkezo szamh\ban 

ervenyesitheto. 

A vegszamla benyujtasanak feltetele a hiba- es hianymentes teljesft6st igazol6 jegyz6-
konyv meglete es a vallalt futamidejii es osszegii teljesitesi biztosih~k Megrendelo 

reszere 16l"teno atadasa. a letesltmeny rendeltetesszenl hasznaIatra alkalmas allapota. 
Ezek hianyaban a vegszamla nem cgyenlithcto ki. A vegszamla nem lehel kevesebb. 
mint a vallalasi ar 30 %-a. 

5.6 A szamhik kifizelesenek lovabbi feltetcle az ad6zas rendjero) szolo 2003. evi XCII. tor
veny 36/A. §-aban foglaltak teljesitese. A szamlak (reszszamlak) benyujtasa es 

kifizctese az epitcsi beruJuizasok kozbeszerzesenek reszlcles szabalyair61 szol6 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a e!oinisanak megfeleloen t6rtenhet. A 
Vallalkozo eloteljesites eseten e1oszamlazasrajogosult abban az esetben, ha erre vonat
kozo igenyet 10 nappal a Icljesites elon a Megrendelonek inisbanjelzi. 

\) /- , ,. 
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5.7 A Vall alkoz6 ncm fizet , illetve sz{uno] el a szerz6des teljesitesevel osszefiiggesben 
olyan koltscgekct, melyek a Kbt. 56. § ( I) bckezdes k) ponlja szerinti fe l h~teleknek nCIl1 
mcgfelclo tarsasag tekinteteben mcrOinek fel, cs mclyek a Valla lkozo ad6 kolcles 
jovedelmcnck csokkentescre alka lmasak. 

5.8 A Valla lkozo kotclcs a szcr.lodes leijesitcsenek teljes id6tartama alau tulajdonosi 

szerkezctet a Megrendel6 szanuira mcgismcrhet6ve lenni es a Kbt. 125. § (5) bekezdcs 

szerinti ugy lctckr61 a megrendel6t haladek'lalanul ertesiteni. 

5.9 A Megrendcl6 jogosult es egyben koteles a szerz6dest fclmondani ~ ha szUkseges olyan 
hataridovel, amely lehetove leszi, hogy a szerzodessel erintett fe ladata elhitasar61 
gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vallalkozaban kozvetellcn vagy kozvetienOi 25 %-ot meghalad6 

tulajdoni reszesedest szercz valamely olyan jogi szemcly vagy szemclycs 

joga szennti jogkepcs szervezet, amely tekintetebcn fenmill a Kbt. 56. § (1) 
bekezdes k) pontjaban meghatarozou valamely feltctel. 

b) a Vallalkoz6 k6zvetetlen vagy k6zvetlentil 25 %-ot meghalad6 tulajdon i 

reszesedcst szerez valamcly o lyan jogi szemclyben vagy szemclyes joga 

szerint jogkepes szervezetbcll, amely tekinteteben fcnm'tll a Kbt. 56. § (I) 

bekezdes k) ponljaban meghatArozott valamely feltctel. 

6. Kolbe, 

6.1 A befejezesi hatArid6 kOtberterhes. 

6.2 A Vallaikoz6 aitai vallait kotberfajtak: 

Kescdclmes teljesites eseten fizetend6 k61ber 

Meghiusulas eseten fizetend6 k6tbcr 

A k6tber velitesi alapja a Vallalkoz6 altai kcrt teljes ellenszolgaltatas netta erteke. 

6.3 A kotber merteke; 

Kescdelmes teljesites eseten a Vallalkoz6 napi 5% kOtber merteket valla}. 
A rneghit'isuJasi kOtber merteke 20 %. 

6.4 A kOtberigeny az arra okot ad6 esemeny bek6vctkezesekor keletkezik. A k6tber esedc

kesse valik: 

Kesedelcm esetcn akkor, amikor a kesedelem megszunik, 
A Megrendcl6 a vallah teljesitesi hatarid6 napjat kovet6 30 napot meghalad6 
kesedelcm esctcn egyoldalu nyilatkozattal megallapfthatja a telj esites meghiusu lasat. 
A meghiusulasi kOlber a teljesites I11cghiusulasat megallapit6 cgyoldaJu nyilatkozat 
k6zlesevei valik esedckesse, 
A Megrendel6 a kcsedelem mcrtekc. vagy a meghillsulas aJapjcin a fentiekben 
megallapitou kotbCrt a Vallalkoz6nak leszamlazza. A kesedelmes teljesitest 
k6vct6en benyujtott vallalkoz6i szimlat a Megrendel6 csak a kOtberszamla 
kiegyenliteset koveto 15 naptari Ilapon beltil egyenlfti ki. 

6.5 A Vallalkoz6 a Megrendelonek a kClbert meghaJad6 karail - igy ktilonosen a vagyoni 

ertekvesztest, az clmaradt hasznokal - is kctcles teljes osszcgOkben megteriteni . 

'( '"; 
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7. Gartwcill is Jelelifsstfg 

7.1 A Va llalkozo koteles a szabvanyok altai elOirt ellenorzesckct (mintavetcl , t6morsegi 

vizsgalat stb.) fo lyamatosan eJvegezni, a megallapitott hiftnyossagokat haladektalanul 

megszUntetni. Az intezkcdescket az c1cktronikus epitesi napi6ban kell rogziteni. A 

bizonylatok az epitesi napJ6 me1l6k!etekent kezelendok, azokr61 folyamatosan jegyzcket 

kell vczetni. 

7.2 A jelentkezo kafok cszleJcse cseten a Vallalkoz6 koleics haladektalanul megkezdeni a 
hibaelharitasi tcvckenysegel, a karok enyhitesere vonatkoz6 intezkedescket megtenni, a 

Megrendel6t ertesiteni . valamint a vOllatkozo bcjegyzcst az epitesi napl6ban meglenni. 

7.3 A Vallalkoz6 60 h61lap j6ta ll asi idol valla l. A j6tall<is es a szavatossagi hatarid6k kezd6 

id6pontja az elvegzett fclujitasi munkak l11uszaki atadas-atvctelenek (4.4 pont) lezanisa. 

7.4 Amennyiben a kivitelezes sonin, ilJetve a j6tallasi ida alau o lyan hianyossagok derUlnek 

ki, amclyek szakszenltlen munkavegzesrc, vagy csokkcnt crteku anyagok beepitesere, 

felhasznalilsafa vezethetok vissza. akkof ezeket a Vallalkoz6 a Megrendelo felsz6litasa

fa azonnal, teritesmentesen es egeszeben koteles megszuntctni es kijavftani. Amennyi

ben Vallalkozo ennek nem tesz eleget, a Megrendelonek joga van a munkat a Vallal

koz6 koltsegefe massal elvegeztelni. 

7.5 A szefz6des teliesitesenek elmaradasava l kapcsolatos igenyek biztositeka ([eljesitesi 
hizlOsilek) 

A Vallalkoz6 a kivitelezes biztositekftul a szerzodes szerinti tartalekkerct es {tfa nelkOi 

szamitOtl ellenszolgaltaUis 5 %-anak megfclel6 osszegu teljesitesi biztositck nyujtasara 

koteles. A teljesitesi biztositek meghiusulfts eseten a meghiusulasi kotbCr ft!szbeni 

fedezetet kcpezi. 

A teljesitesi biztositek nyujtasanak modja: A Vallalkoz6 a szerzodeskotesig atutalja a 

Megrendelo szamlajara a biztositek osszeget, vagy atadja a LegfObb Ogyeszseg reszere 

kiallitott megfelelo bankgaranciat vagy banki keszfizeto kezessegvallalast, vagy 

biztositasi szerzOdes aJapjan kiallftott - keszfizeto kezessegvalialAst tartalmaz6 -

kotelezvenyt a Megrendelonek. 

A teljesitesi bankgarancia akkor megfelel6, ha: 

• a Legtobb Ogyeszseg (1055 Budapest, Marko u. 16.) reszere sz61, 
• elso osztalyu bank nyujtja, 
• korl<itozas nelklili es visszavonhatatlan, 
• a felszolitastol sz{unitott 5 banki nap alatt igenybe vehcto, 
• futamideje a hiba- es hianymentes teljesitest igazol6 cltadas-atveteli eljaras lezara

silt koveto 30. banki napig tart. 

• A fentieken tulmenoen a bankgarancia-levelnek tartalmaznia kell a bank 
kotclezettsegvallalasat, hogy a Megrendelo elso frasbe li felszolftftsara - a 
Vallalkoz6 eset leges kifogasohlsat figyclmen kivul hagyva -, a jogviszony 

\ " ,\ /' .. 
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vizsgalala nelkiil a bank s<tiftt kotelezettsege alapjan azonnal kifizeti a 
Megrendelonek a megje lolt osszeget. 

A biztositasi szerzodes alapjan kiftllitott kOtelezveny akkor mcgfelelo, ha a biztosit6 a 

teljesftesi biztositek osszege erejeig keszfizeto kczesseget vallal. 

7.6 A szerz6des hibas teljesitesevel kapcsolatos igenvek bizlositeka (J611eljesifesi 

hiztosilek) 

A j6tallasi id6szakban feimerU16 csctleges hi bak elharitasanak fcdczctckent a Valla lko
z6 a szerz6dcs szerinti tarlal6kkcrct cs Ma nclklil szamitott ell enszolga ltatas 5 %-anak 

megfclclo 6sszegu j6lteljesitcsi biztositekot vallaL A j61teljcsitesi biztositek a 
garanciaJ is kotelezettsegek mas va ll alkoz6val tOrten6 elvegeztctesenek koltsegeit, es az 

czzel osszefliggesben felrnerOlo karok fedezetet kepezi. 

A j6ltelj esi{(~s i biztositek nyujta.sanak m6dja: A Va.llalkoz6 az eredmenyes mfiszaki at

adas~atvetelt kovetoen ki<illitasra kertilo szamla benyujtasaval egyid6ben a 

MegrendcJonek alutalja a szerz6des szerintij6lteljesitesi bizlosilck osszegct, vagy Madja 

a LegfObb Ogyeszseg reszere kiallitou megfelel6 bankganmciM vagy banki keszfizeto 

kezessegva llahlst, vagy biztositasi szerz6des alapjan kiallitott - keszfi zet6 

kezessegvaltalast tartalmaz6 - kotelczvcnyt. 

A j6lteljesilcs i bankgarancia akko r megfelel6, ha 

• a Legflibb Ugyeszseg (1055 Budapest, Marko u. 16.) reszere szol, 
• e1s6 osztalyU bank nyUj~a, 

• korla.tozas nelkUli es visszavonhatatlan, 
• a fe lsz6litast61 szamftott 5 banki nap alatt igenybe vehet6, 
• fu tamideje a j6taJiasi id6 lejartat kovet6 60. naptari napig tart. 

A fentieken tulmenoen a bankgarancia-Ievelnek tartalmaznia kell a bank kotelezettseg

valJa1<isat, hogy a Megrendelo elso lrasbeli felsz6Htasara - a Vallalkoz6 esetleges 

kifogasolasat figyelmen kivul hagyva -, a jogviszony vizsgalata nelktil a bank sajat 

kotelezettsege alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelOlt osszeget. 

Aj6ltelj esitesi bankgarancia felszabaditasahoz a Megrendel6 irasbeli nyilatkozata szuk

seges. 

A biztositasi szerzodcs alapjan kiallitott kotelezveny akkor megfe1eI6, ha a biztosit6 a 

leljesih~si bizlosilek esszege erejeig kcszfizet6 kezessegct vallal. 

A Vallalkoz6 a garanciaval nem fedezett karok, koitsegek cs elmaradt hasznok megterf

lesere is keteles. 

7.7 EJ61cg-v isszafIzctesi biztositek 

7.7.1 Vallalkoz6 - amennyiben el61eg kifi zetcscre tart igenyt - ugy kOleies a Megrcndel6 

reszere eloicg~visszafizetes i bizlosilckot adni, legkes6bb a MunkalerOlet atadasat61 

\1 /; 
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szamitoH 5. napig. A Vallalkoz6 ludonulsul veszi, hogy az eloleg-visszafizetesi 
biztositek az elolcg kifizctesenek feltete let kepezi. 

7.7.2 Az el6leg-visszafizctcsi biztositek merteke az el61eg osszegevel azonos. A biztosiH!:k 

mindcnnemu k6ltsegel a Va llalkoz6 viseli . 

7.7.3 Az el61eg-visszafizctesi bizlositek a Kbt. 126. § (6) bckezdesenek a) ponlja alapjan a 

VftIJatkoz6 v<iiaszulsa szeri nt nYllj that6 ovadekkent az elairt penzosszegnek a 
Megrcndcl6 fizetesi sz.:,l.llllajara 16rteno bcfizetesevel (atutalasaval), bank vagy biztosit6 
altai vallalt garancia vagy banki keszfizet6 kezesscg biztositasaval, vagy biztosfHisi 
szerzodes aJapjan kiaJlitott - kesz.fizeto kczessegvallahlst tartalmaz6 - kotelezvennyel. A 
Valla lkoz6 az eloleg-visszafizetesi bizlositck nyujtasa elOIt 5 (ot) nappal koteles jeJezni 
Megrcndelo rele, hogy milyen modon teljesit. 

7.7.4 Az eloleg-visszafizetesi biztositeknak biztositasi szerzodes alapjan kiallitolt - keszfizeto 
kezessegvallalast tartalmazo kotelezvennyel - vagy bankgarancia nyujtasaval !Ortena 
teljesitcse eseten a kovetkezo felteteleknek kell megfelclnie: 

I. osztalyu bank vagy bizlosit6 intezct kotelezeuseg-vallalasaval ker01 kiallitasra; 

visszavonhalatlal1; 

felretlelliil es azol1f1al igenybe vehet6; 
futamideje (ervenyessege) a BeruJuizGs hianyralall miiszaki clradascir, az 
Ingallannak a Megrendel5 birfokciba adasclr kOl'ef5 60 (hatvan) napig. 

7.7.5 A bankgarancia-Ievclnck vagy a biztosftasi szerzodes alapjan kiallitott kotelczvenynek 
tartalmaznia kell a banklbiztosit6intezet feltctlcn es visszavonhatatlan 
koteJezetlsegvallahisat arra az esetre, ha a Vallalkoz6 az el61eg visszafizetesere 
vonatkoz6 kotelezettsegenek !rasbeli felsz6lftasra a megadott hataridon belill nem vagy 
nem szerzodesszeriien tesz eleget, akkor a banklbiztositointezet sajat kotclezettsege 
alapjfm azonnal kifizeti a Mcgrcndelo reszcre a Megrendelo altai megjelolt osszeget, az 
e101eg-visszafizetesi biztositek ertekhataniig. 

7.7.6 Amennyiben a Vallalkozo - szamara felrohat6 okb61 - az elolegge1 erintett feladatra 
vonatkoz6 Vegszamlat nem nyujtja be a szerzodes szerinti hatarid6ben, iHetve a 
benyujtott szfunla az el61cg nem rcndeltetesenek megfelel6 hasznalatat bizonyitja, a 
vallalkoz6 koteles visszafizetni az el61cget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdes szerinti kamattal 
novel ten a Megrendelo reszere. A visszafizetesig a Vallalkoz6 Vegszamla kifizetesere 
nem jogosult. 

7.7.7.Az eloleg-visszafizetesi biztositek a Beruhazas hianytalan miiszaki atadasat az 
Ingat lannak a MegrendeJ6 birtokaba adasat k6veto 60 (hatvan) napon belOl 
~vall al koz6nak visszajar. 

l 

\;1 ') 



12 

8. Millosegbiztosilas, m;Iloseglallllsillis 

8. I A Vallalkoz6 a berendezcsek, anyagok beepitcscnek, illetve beszerelesenek 

dokumentumait, tovabba a pr6baOzcmi e1lenorzesckrol keszlilt dokumcntumokat 

egyseges szerkezctben kotclcs folyamutosan vezetni es dokumentaI ni. A McgrcndeJ6 

nem koteles elfogadni olyan teijesitesl , amely az r. osztalyu munka vagy az elozetesen 

irasban rogzilett kriteriumoknak ncm fclel meg. 

9. Megrelllleliii szolgll/tallisok 

9.1 A Megrendcl6 (vagy miiszaki ellenore) a letesitmeny kivitclezeset annak teljcs idotarta

rna alan Jegahibb nyolcnaponkent ellcnorli. 

9.2 A Mcgrendclo az eltakarasra kerGl6 munkan!szeket a Vallalkoz6 ertesitese alapjan 

ellenorzi. megfelclosege eselen az eltakanisi engedeiyt - az elcktronikus epitesi 

napl6ban rogzitve - mcgadja. 

9.3 PenzOgyi fedezet biztositasa: A Megrendelo kijelenti, hogy a vallaiasi ar az elore meg

adott, a szerzodesben rogzitett Otemezesnek megfelel6en rendelkezesre all. 

10. KapcsofallartOs, if/effikesseg 

A Mcgrcndel6 reszeroi : 

- a szerzOdest erinto Ogyekben: 

Dr. Polt Peter legfObb Ugyesz 

- a te1jesitest erint6 Ogyckben: 

alt.lanosan: Horvath Nandor gazdasagi fOigazgat6 (telefon: 1/3010-501) 

Janoshegyi Istvan miiszaki igazgat6 (telefon: In69-2843) 

epuletgepesz szakagban: Rcmenyi Zoltan muszaki ugyintez6 

NO) szam: 704505171 

(telcfon: 1/332-593011 0 I, 30/456-4189) 

eptiletvillamos szakagban: Bogar Petemc muszaki Ogyintezo 

(tc lcfon: 1/332-593011 06, 30/932-2856) 

- A Megrendei6 elerhetosegei: 

levelezcsi dm: 1372 Budapest, PL 438. 

telcfax: 1/30 I 0-500 

e-mail: Gazdasagi@mku.hu 

r 1- ') 



A Vallalkoz6 reszerol: 

- a szcrz6dest crinto iigyckbcn: 

nev: 
telcfon: 
tclcfax: 
c-mail: 

NUl szam: 

nev: 
telefon: 
tcJefax: 
c-mai l: 

NO] szam: 

Domotor Csaba tenneles i igazgat6 
+36 I 3470010 
+36 I 34700 11 
domotorcs@laterex.hu 

836023259 

Sipos Tamas 
+3622 503-505 
+3622 340-332 
fehcrcp@fcherep.hu 

137443000 

- a teljesitesl erinto egyeb ugyckbcn: 

ncv: 
telefon: 
lelefax: 
e-mail: 

NUl szam: 

ncv: 
telefon: 
telefax: 
e-mail: 

NO] szam: 

jogosult cljami. 

Folytan AttiJ a ffimcmok 
+36 I 3470010 
+36 I 3470011 
fo lytana@laterex.hu 

141547260 

T6th Erno lermelesi igazgat6 
+36307604415 
+22340332 
fehercp@feherep.hu 

663752896 

1 
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11. Teljes kiJrii meglillapot/lis 
A jclen vitllalas tcljes k6rii, azaz kiterjed minden o lyan kerdes vagy reszfcladat 

megoldasara, amely az ajanlauctel id6szakaban felmcriilt , vagy az ajan latteteli 

dokumentaci6 es a hclyszini bejaras alapjan megisrnerheto vo lt, fUggetlenOI aU61, hogy 
a rendelkezesre bocsatott tervdokumentaci6ban, ml'lszaki Jeinl.sban, vagy az ajanlattetel 

id6szakaban ez reszletesen kimunkal<isra kcrOIt-e, vagy scm. 

12. A szerz6deskoteskor barmcJy okb61, elore nem l<'ithato vis maior helyzet eseten a szer

z6des esetleges m6dosiHlsara a Polgari T6rvenykonyv rendelkezesei az ininyadok. 

13. A szerz6d6 FeIck mcgallapodnak abban, hogy szerzodeses jogvita eseten ahivetik 

magukat a tertiletileg illetekes birosag kizaroiagos haHiskorenek es illetckessegcnek. 

A jelen szerzodes btinnilyen magyarazata, erteimezese, modosftasa vagy kiegeszitese 

k iuir61ag kozos megegyezesscl, inisban tOrtenhet. 

14. A szerzodes mellek letci: 

1. sz. me1l6klet: penzGgyi iitemterv; 

2. sz. melleklet: epitesi titemterv 

3. 5Z. mellekiet: Felelossegbiztositasi kotveny masolata 

4. 5Z. melleklet: Egytittmiikode5i Megallapodas 

Budapest, 20 15 .. x:?'5 ... )6. : .. 

/~ 
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Dr. Polt Peter 
legfObb tigyesz 

Megrende16 

! 
Ellenjegyzem: ! 

.. ............ ~ ........ . 

Horvath Nandor 

gazdasagi fOigazgat6 , 
2015 .. I .. ~ ....... I.' ~ •. 
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vezerigazgato 

LATEREX Epiw1t,~erex Epito Zrt. 
Ad6szam: 25098367_2 • .?{-allalkozo 
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FEHEREP Kft. 
Vallalkoz6 
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EGYUrrMUKODESI MEGALLAPODAS 

Alulirott Ajanlattevok - mint tarsult fclck megaJlapodnak, hogy 

Konzorciumot (a tovabbi.kban KODZorcium) hoznak !eire a LegfObb Ogyoszsog (1055 
Budapest, Marko u. 16.), mint AjanJatkero Altai kOzzetett 

"Szeged, Gyertyamos u. 13.sz. aJatti ~pfilet atalakitasanak is felujiti5Donak kivitelezese" 

tArgyll kozbeszerzesi eljAnis sonin, a k6z0s reszveteli jelentkezes is aj8.nlat kidolgozasa es 
benylijtisa, valamint - a Konzorciwn nyertessege eseten - a feoli epitesi beruhazas 
megvalosillisa celjabal. 

Felek rBgzitik, hogy a K6zbeszerzesek Tamlcsa 2010. I J. 30. nopjOn kozzetett 
ligyelemfelhivaslira tekintettel- Konzorcium nem rendelkezik anAl I. jogi szemelyiseggel • a 
Konzorciumi Tagok az ajanJatteteli eljarasban Kozos AjanJauev6kentj!rnak el 

1. A KONZORClUM t02jai [a lovabbjakban KONZORClUMl tagCok)), szekhelye, 
kepviseioje: 

LF-SZEGED 2015. Konzortium 

• LATEREX Epltii Z8rtkoriieD Miiklid6 ReszveDytirsasag (Cg. o J.I 0-048291) 
Szekhelye: 1095 Budapest, Hideplto utea 1·12. 
Kepvisei5: Sztankov Attila vezerigazgat6 

• FEHEREP Epltiiipari es Kereskedelmi F6vAlIalkoz6 Korlatolt Feleliissegii 
Tarsas8g (Cg. 07·09-006554) 
Szekhelye: 8000 SzekesfebeTVar, Sziget u. 13. 
Kepvisel5: Sipos Tamas Csaba vezet6 tisztsegvisei6 

2. A KONZORCIUM vezeto neve, szekheiye. kepviseloie: 

2.1. LATEREX Epito Z8rtkijrueD Miikijd6 Re.zvenytirsasAg 
Szekhelye: 1095 Budapes~ Hidepito utea I· I 2. 
Kepviselo: Sztankov AttHa vezerigazgat6 

2.2. A KONZORCIUM vezeta kifejezetten nyilatkozik arr6l, hogy a jeten Konzorciumi 
Megallapodasban megh.,arozoU KONZORCIUM vezeteset elfogadja. 

3. A KONZORCIUM jogallas. 

3.1 A KONZORCIUM a KONZORCIUMI lagok kozotl Ielrejott olyan egyiittmukodes, 
melynek kozBs vagyona, • KONZORCIUMI lagoket61 elkulOnalt jogi szemelyisege, 
on8.\16 jogaianyisaga nines, celja a jelen megatlapodas preambulumaban 
beazonosithat6 m6don korullrt kozbeszerzesi eljanis elnyerese, es a Konzorciumi 
tagok, mint KozOs Ajaruattev6k, ervenyes ajlinlattetelt kovetoen K020s Ajaolattev6k 
nyertessege eselen a toirgyi projekl megvalositasa. 

3.2 A KONZORCIUM vezeto jogosult az Ajinlatkerovel vala kapcsolattartasra, tovubbu 
jogosult korhitozas nelkUl a KONZORCIUM valamennyi lagjat teljes jogkorrel 

, 0 

H .... . ) 



kepviselni az. Ajanlatkerovel szemben a targyban szereplo kOzbeszerzesi eljaras soran. 
az Ajllnlatker6 alltll az Ajllnlattev6k, iIIetve az Ajllnlattev6k IiItai az Ajllnlatker6 rele 
megteendo, iIIetve megteheto jognyilatkozatokban. A kepvisel6 felel ax 
Ajeinlalkerovel val6 kapcsolattartasert, a kOzbeszerzesi eUaras eredmenyekent 
megktHendo szenOdes Konzorciumon belilJi koordimilasert es Konzorcium altali 
vegrehajtasaert. 

33 A KONZORCIUM tagiai a kolbeszerze,i eljllnis eredmenyekent megkotend6 
szerzOdes vegrehajtasaert. az alvallalkoz6k fele tOrten6 kifizeteseket is beleertve az 
ahibbi %-05 arlinyban felelnek, iIIetve ax elvegzendo feladatokat es az azok utan jato 
vallalkozasi dijat az alcibbi 0/..-05 aranyban osztjak meg: 

LATEREX Epitil Zrt. 

FEHER[P Kft. 

SO ./., azaz lin-en szizaIek 

so 0/., azaz otveo szazalck 

Az egyes Felek a 5zerz6des teljeslteseben vsl6 reszvetelakb51 szarmaz6 vesztesegeket 
es a nyereseget olyan aranyban viselik, illetve eivezik, tovabba a vallalkozasi dijMl 
olyan mertekben reszesednek, amilyen aninyban reszt vesznek a Konzorciumban. 
A Megrendel5nek benyujtand6 esedekes szamlakat a Konzorciumi Tagok a fent 
reszletezett reszveleli aninyuk aJapjao alHtjak ki. Az {gy Osszeallitott 
szamladokumentaci6kat a Konzorciumi Tagok kUlonMkOltin nyujtjak be a vallalkozasi 
5zerlo<tes alapjan es eloinisainak megfelelon a Megbfz6nak. 

LATEREX Epit. Zrl. sZlimlaszama: 
Takarcksz6vctke:zc/i B.nk Zrt. 1I500092·11083360·VOOOOOOO 

FEH[REP Kit. szaml.s28ma: 
OTP Baok Nyrt. 10102952-50882700-01000009 

A beszerzes wgyanak megvalosit8sa soran felmerulo feladatokat egymas k6zoU az 
alabbiak szerint osztjuk fel: 

LATEREX [pltil Zrl. 
reladatkfireben 

Bontasi munkak. 
Szerkezetepitesi munkik 
Epiteszeti munkak 
EpU!etelektromos munkak 
Gepeszeti munkak. 
Napelem~rendszer telepites 
Szakipari munkik 
Kertepitesi, tereprendezesi es utepilesi munklik 
Egyeb munk.k 

FEHEREP Kit. 
feladatkoreben 

Bonttisi munkak 
Szerkezetepitesi munkcik 
Eplteszeti munkitk 
EpUletelektromos munkak 
GCpCszeti munkak 
Napelem-rendszer telepites 

50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

50% 
50"10 
50% 
50% 
50% 
50% n 2 4 



Szakipari munkik 
Kertepitesi, tereprendezesi es utepftesi munkAk 
Egyeb munkal< 

50% 
50% 
50% 

A KONZORCIUMI lagok a feladatkOriikbe tartoza bArmely mun.\aresz telieshesebe 
jogosultak killon-kiil6n. vagy egyUttesen alvatlalkozot bevonni. a vonatkozo 
jogszabalyi rendelkezeseknek megfeleloen. 

A KOzOs Ajanlattevok megAIlapodnak abban, hogy a KONZORCIUM neveben az 
AjAniatot, ~ eseUeges Hianypatlils(ok)at es Indokolils(ok)at a konzorciumvezeto -
LA TEREX Epito Zrt .• neveben alAiro termeszetes .zemoly: 

Simon Andrea (Anyja neve: Lippai Iren, Lakclme: I 078 Budapes~ Istvan u. 
4o.lV. em. 2.) 
beosztasa: vallalkozasi igazgato 
telefon: +36 I 347 DOlO 
telefax: +36 I 347 DO I I 

KOzOs Ajaruattev6k a LATEREX Epit6 Zrt-t mint Konzortiumot kepviselO tagot 
feljogosItjak am., hogy a kOzbeszerzesi eljB.nis soran neVOkben nyilatkozatot tegyen. 
ktitelezettseget vlillaljon, a csatoland6 dokumentumokat helyett1lk es nevUkben alaJ'rja 
(nyertesseg esetln kOtendo szenodes es az egyOttm6k6desi megAIlapodils kivetelevel). 

3.4 A szerzOdeses katelezettsegek teijesileseert - melyek magukba foglaljak a 
ktizbeszerzesi eUarast. a szerzOdes megkOteset es a szerzooes teljesiteset . felek 
egyetemlegesen felelnek, meJynek ertelmeben az AjAnIatkero barmely 
KONZORCIUMI taggal szemben jogosult teJjes mertekben ervenyesfteni a 
SzerzooesbOl eredo jogosultsagait. 

3.5 Jelen Konzorciumi MegaUapodils megszUnik abban az esetben, ha a KONZORCIUM 
a birgyi munkat nem nyeri meg. a VaIlalkozAsi SzerzOdesnek a tender nyertesevel 
tortena megkotesenek napjan, 

vagy a ProjeIct megvalasulasavaJ az aJAbbi feltetelek egyOttes bekovetkezeset 
kovetoen: 

• A VaJ.la1kozasi SzerzOdesben meghatarozott valamennyi kOlelezetlseg 
teljesitesre kerillt, beleertve a garanciaJis es szavatossagi kotelezettsegeket is. 

• A munkakra vonatkoz6an az AjanIatkeravel az elszamohls veglegesen es teljes 
kiiruen a KONZORClUM reszerol megtMent. 

• A munkilia vonatkozaan az Ajiinlatkero es KONZORCIUM k6ziiU minden 
jogvita rendezest oyert. 

• A SzerzOda Felek kOzOtti vegleges es teljes kOni elszamolas megtortent. 
• A SzerzOda Feick k6zotti valamennyijogvita rendezest nyert 

3.6 Jelen Konzorciumi MegaUapodas az ajanJat beny1.ijtasanak napjan ervenyes es 
hatalyos, es hatalya, teljesitese, alkalmazhat6saga vagy vegrehajthatosaga nem rugg 
felftlggeszto (hat!lyba lopteta), iIIetve bonta feltetelto!. 

3.7 Jelen Konzorciumi mcga\\apodils minden 
• felmggesztD (hatalyba IOpteto), iIIetve bonte fehetel nelkOl; 
• a szerz6des hatalya belillUinak vagy megszuntcnek valamely id6ponthoz koles!! 

m~lkOl, tovabba hannadik szemely beleegyezesehez, illetve ~al6s3g 
. 
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j6vahagyis:ilioz '\,aI6 kl.ste5e m~lkQl a kGzos Ajanlattevok ahiinisaval hatalyba 
lep. 

Felek • jelen KONZORCIUMI meg.Uapodilst, mint akaratukkal mind.nbcn megegyezot 
ceg5zeruen irtak ala. 

MeUeklet 
- Meghatalmazils 

Budapest, 2015. ev jlinius h6 16. nap 
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