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m6sr6szr6l:
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Banksz{mlasz6m: MAK 10032000-0148101 t-00000000
Ad6sz6m: 15300148-2-41

KSH azonosit6: I 5300 i 48-8423-31 i-0 1.

mint Megrendel6,

Cim 7621. P6cs, Timin u.23.
C6gi eryz6k sz6ma: 02- 1 0-060059

Bankszlmla szitma: | 02000 l2-24A 17 B 4-00000000

Ad6sz6m: | 1004400-2-02

mint Villalkoz6
egyi,ittesen, mint Felek k6z6tt

,r4 Budapest V. ken, Belgrdd rkp. 5. sz alatti i@dszsigi irodahriz homtokzati kflburkolatdnak is
Iapostettiienek fehrtjftdsa" thrglrban lebonyolitott Kbt. 115.g-a szerinti nemzeti nyilt kcizbeszerzlsi
elj6r6s alapjrin.

A V6llalkoz6 a nevezett eljr{r6son 2016. auguszfus 18. keltii aj6nlatdval elnyerte annak jog6t, hogy a
kivitelez6si tervdokumentr{.ci6 a t6r gyi kivitel i munk6t elv |gezze.

1.

1.1.

A szerzddds alapadatai

A Megrendel6 megrendeli, a Vfllalkoz6 elv6llalja a Budapest, V. ker. Belgr6d rkp. 5. sz.
(hrsz.: 23821) alatti iiry6szs6gi irodahriz homlokzati burkolatrinak ds lapostet6jEnek u i"t,ilituri
munk6it az 6tadott tervdokument6ci6 szerinti tartalommal, ? teljes k6rii v6llalds
kovete lm6nyeinek megfelel6en, az dsszes j 6rul6kos munk6val egyiitt.

A Megrendelfl megbizhs6b6l teljes megrendel6i jogkcinel Juh6sz-So6s M6rn6k Iroda Kft.
(2030 Erd, Iparos utca 120., Cg. l3-09-133592), mint miiszaki ellen6r j6r el. (A Megrendel6 6s
a miiszaki ellen6r egym6s kcizdtti jogviszony6t kiilcin szerz6dds rendezi, amely teljes k6nien
szabillyozza 6s biztosftja a mtiszaki ellen6r e szerz<id6sben foglalt tev6kenys6gre vonatkoz6
jogosults6g6t.)

A Felek a szerz6d6s tilrgyht k6pez6 munk6k ellendrt6k6t az alilbbiak szerint hathrozzhk meg
egydsszegri, a befejez6si hatarid6 figyelembev6tel6vel kialakitott vdgleges verseny6ron:

1.2.

1.3.

Nett6

AFA27 %

83.715.258,- Ft
22.603.120.-Ft

Osszesen: 106.318.378 ,- Ft

azazEgyszlzhatmilli6-h6romszitztizennyolcezer-hilromszinhefrennyolc forint, amelyb6l

Oldal: 1/ 9



a) Nett6

Are.zl yo

79.728.817,-Ft

2t.526.781.-Ft

|.4.

Osszesen: 101.255.598,- Ft

az ajfinlat alapjbtk6pez6 tervdokumentaci6 tartalm6n alapul6, a 2.1 6s 2.2 potrtban rdszletezeti

feladatok elv6gzes6t is tartalmaz6 6tal6ny5r 6s

b) az el6re nem l6that6 feladatokra az ltalinyfur 5 o/o-a mertekii tartal6kkeret

Nett6 3.986.441,- Ft

Arl.zt yo t.o%.lzg.-rt

Osszesen: 5.062.780,- Ft

amelynek terh6re - a Megrendel6 irisbeli int6zked6s6re - a tdnylegesen elvlgzetl p6tmunk6k -
megrendel6i (vagy mtszaki ellen6ri) igazol5sa alapjSn, t6telesen, a v6gszfml6ban

sz6irolhat6k el, inyertes aj6nlat rdszekdnt benyfijtott tdteles kdltsdgvet6s erys6gilrai, illetve

annak 6rk6pz6se alaPjan.

A fizetdsi feltdteleket jelen szerz6d6s 5. pontja tartalmazza.

Hat6rid6k

A munkateriilet 6tad6s-6tv6tel tervezett id6pontja: 2016. szepternber 28.

Befejez6si hatarid6: A munkateriilet 6tadisit6l sz.4mitott 60. naptfri nap.

Az egyes r6szhat6rid6ketaszerzldds 1. 6s 2. szhmfi mell6klete, a pdnztigyi 6s miiszaki iltemterv

tartalmazza.

A vt1tlatds terjedelme, a vdllaldsi dr tartalmn

A v1llalkozitsi szerz6d6s a Budapest, Belgrid rkp. 5. sz. (hrsz.: 23821) alatti firy6szs6gi

irodahin homlokzati k6burkolatinak 6s lapostet6j6nek a helyre6llit6si munkiira terjed ki, a

tervdokumentaci6 szerinti tartalommal, az dsszes j6rul6kos munk6val egyiitt, a kcizbeszerz6si

elj6r6s keret6ben t6rt6nt pontositisokkal 6s kieg6szit6sekkel a v6llalkoz6i aj6nlatban foglalt

tartalommal.

A v6llal6si 6r az alibbiteljesit6sek ellen6rt6k6t foglalja mag6ban:

kivitelei tervek szerinti kivitelez6si, 6pitesi 6s a sziiksdges bontr{si munkrilg a telep0l6sk6pi

igazol6sban el6irtak, tov6bb6 a teljes kdrii megval6sitishoz sziiksdges <isszes tev6kenys6g, a

tJfotytatott k1zbeszendsi elj6r6stan elfogadott v6llalkoz6i aj6nlat, valamint az aiinlati

teljess6gi nyilatkozat szerinti hiriny- 6s hibamentes teljesiGs valamennyi kcilts6g6t;

az esetlegesen szi.iks6ges hat6s6gi enged6lyek megszerz6s6hez sziiksdges dokument6ci6k 6s

iratok elkdszites6nek*i.igyintdzeJgt es iigyintdzdsdnek kdlts6geit (Megrendel6 a sziiksdges

m6rt6kig kdzremiikdd ik) ;

a teljes korii megval6sit6shoz, a hasznilatbavdteli eljrir6shoz sziiksdges valamennyi

k6ltsEget 6s p6tl6kot (ad6-, illet6k, felvonul6si, 6pit6si energia 6s kdzmiiki6pit6s, m6r6hely-

kialakit6s 6s fogyaszt6si, kdrnyezet-meg6viisi, 6rzasi, vagJon- 6s b{e9e{6delmi stb'

k6lts6geket; u.ei6dsre.kezetek-aseg6danyagok, ideiglenes l6tesitm€nyek, irodik, szoci6lis

helyis6gek, energi6k, telefon, stb. 6rtek6t,);

az organiztcr6s terv k6szit6s6nek 6s engedelyeztetesdnek kolts6geit, a helyi onkormrinyzat

6ltal kir6tt k6zteriilet-foglal6si dijat, a kdzteriiletek eredeti 6llapotura tdrt6n6 visszaillitSsat;

az 6pit6si id6 tartam6ra esetlegesen sziiks6ges kerit6s, v6d6tet6 stb. k6szitds6nek,

telepit6s6nek, vi sszabont6s6nak 6s elsz6llit6s6nak valamennyi kdlts6gdt;

az 6pit6ssel 6rintett, valamint azzal szomsz6dos teriileten (bele6rtve minden kdzmiivezet6ket

6s blrendez 6st) azesetlegesen keletkez6 k6rok helyreilllititsi 6s rekultiv6ci6s k6lts6geit;

garanci6lis kdlts6geket; I

,
2.1.

2.2.
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2.5-

a munk6latok teljes kcini 6pit6si 6s felel6ss6gbiztositris6nak kdltsdgeit;
a helyre6llitasi munka mffszaki 6tad6s-6tvetel6hez sziiksdges mdr6sek, vizsg6latok
lefolytat6s6nak, dokumentil6sanak k<ilts6geit.

Esetleges p6tmunk6k elsz6mol6sa

A kivitelez6s folyam6n kizin6lag a Megrendel6 6ltal elrendelt mtiszaki tartalmi
vfiltoilathsok --elmarad6 6s p6tmunk6k- lehetsdgesek, az tj 6s az elmarad6 munkSk azonos
6rszinten tort6n6 dsszevetdsdvel, az ajr{nlatban elfogadott egys6g6rak, ill. a Villalkoz6
brutt6 rezsi6radija es az ElzttR szerinti norm6k alapjrin szimfthat6 ktildnbcjzeti tobbletnek -
az l -3b. pontban meg6llapitott tartal6kkeret 6sszeg6nek terh6re 6s m6rtdk6ig tdrt6n6- tdteles
elszSmol6s6val. V6llalkoz6 brutt6 rezsi6radija a 2016.6vi minim6lis 6pit6ipari rezsi6radij
2.5 50,- F t a 27 /20 1 6. (IX. 1 4.) MvM rendelet alapj 6n.

A V6llatkoz6 az el6z6eken feliil semmilyen tobbletkdltsdget nem 6rvdnyesithet. Ez
vonatkozik az infl6ci6s rirv6ltoz6sokra is.

A kdlcsdnils egt iittmlikildds feltdtelei
A munkateriiletet munkav6gz6sre alkalmas illapotban az 6pit6si napl6 megnyit6s6val a
Megrendel6 k6pvisel6je adja 6t a Vrillalkozfinak. A Vitlalkoz6 az lpitdsi napl6t folyamatosan
vezeti.

A Megrendeld a joger6s telepiildsk6pi igazoldst, tovdbbd a kivitelez6si tervdokument6ci6t papir
alapon 1 p6ld6nyban, tov6bb6 elektronikus villtozatban(CD adathordoz6n) I p6ld6nyban ajelen
szerz6dds alilirhsht megel6z6en ittadta; a Vfllalkoz| a szerz6dds alfuirhshval ennek 6tv6tel6t
elismeri.

Az alv6llalkozoi 6s azok alviilalkoz6inak szerz6d6seit el6zetesen a Megrendeldvel j6vd kell
hagyatni. A munkateri.ileten kizfir6lag a Megrendeld 6ltal el6zetesen j6vShagyott
kiirtaftozismentes alv6llalkoz6k 6s azok alv6llalkoz6i dolgozhatnak. A Villalkoz6nak 6s
alv6llalkoz6inak biintetlen el66letii, 6s a jogszabdlyi el6irr{soknak megfelel6en alkalmazott
munkat6rsai tart6zkodhatnak, v6gezhetnek munk6t. A Villalkoz6 a teljesit6shez ig6nybevett
kdzremiikod6k (alv5llalkoz6k) munkafegyelmddrt, munkav6gz6s66rt mint saj6tj66rt tartozik
felel6ss6ggel. Az kdzremtikod6kkel kdtend6 szerz6d6sek tervezetflt, kiilcindsen azok miiszaki ds
p6nziigyi iitemterv6t a szerz6d6sek megkdt6se el6tt A V6llalkoz6 a Megrendel6nek bemutatni
kdteles. Az alv6llalkoz6i szerz6d6sek plnzdrgyi 6s miiszaki iitemez6se a Vfllalkoz6
szerz6d6s6nek p6nziigyi 6s mtiszaki iitemterv6hez igazi*ahatiirozhat6 meg.

A ldtrejdtt alv6llalkoz6i (szub-alv5llalkoz6i) szerzdd6seket, a V6llalkoz6 azok megkdt6s6t
kdvet6 72 6rhn beltil a Megrendeld miiszaki ellen6r6nek bemutatja.

A Vdllalkoz6 gondoskodik az 6tvett munkatertileten sztiks6ges 6llagmeg6v6sr6l, 6rz6sr6l, a
munka- 6s tfizv6delmi el6frSsok betartds6r6l 6s betartatr{s6r6l.

A Vfllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a kivitelez6s sor6n esetleg felmeriil6 vitr{k (miiszaki,
6rtelmezdsi stb.) nem k6sleltethetik a l6tesitm6ny megval6sit6s6t, nem adhatnak alapot a
befejez6si hat6rid6 m6dositilsrira . Ezpket a szerzbdl Felek kivitelezds krizben, vagy ritadr{s utan
megegyez6ssel, vagy jogi riton rendezik.

Amennyiben a Megrendeld 6ltal elrendelt p6tmunka sztiksdgess6 v6lik, arra a Vdllatkoz6
p6tajr{nlatot ad, amely csak a Megrendeld r6szdr6l tdrtdnt elfogad6sa ut6n vdgezhet6 el.

A kivitelezdsi tervdokument6ci6ban 6s az elfogadott aj6nlatban foglaltakt6l elt6r6 mtiszaki
megold6st a Vfllalkoz6 csak a Megrendeld el6zetes frdsbeli j6v6hagy6s6val alkalmazhat,
figyelembe vdve az aj6nlatt6teli dokument6ci6ban foglaltakat is. A tervez6 6ltal a kivitelezdsi
tervdokumentdci6ban megiel<ilt 6pit6si term6k helyett a megadottal azonos vagy annril jobb
teljesitm6ny6rtdkti helyettesit6 6pit6si term6k kiv5laszk{sa a tewezl j6vithagyhshval 6s az
6pittet6 egyet6rt6s6vel, irSsos el6zetes j6vihary6s6val lehets6ges. A m6dositdsokat
napl6mell6kletk6nt rdgziteni, az 6tad6si dokument6ci6ban futvezetni sziiks6ees.

J.J.

3.

3.1.

3.2.

3.6.

J.t-

3.4.

3.5.
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3.8. A Villatkoz6 ktiteles a munkit a munkateriilet 6tad6s6t6l sz6mitott, legk6s6bb 5 napon beltil
elkezdeni, 6s a miiszaki titemez6s szerint v6gezni. A miiszaki titemez6st6l val6 tizenrit napos
elmaradis szerz6d6sszeg6snek min6siil, annak minden kovetkezm6ny6vel erytitt.

3.9. A Villalkoz6 a munkav6gzds sor6n a kivitelez6ssel dsszefiigg6 zaj, rezg6s, por stb.
szennyez6sekre vonatkoz6 el6irSsok betart6s6r6l gondoskodik, a munkaterlileten keletkezett
szennyez6st, tdrmel6ket, hullad6kot folyamatosan eltiivolida, a munkatertiletet - ide6rtve a
k6zleked6si 6s anyagsz6llit6si ritvonalakat is - tisztSn tartja. Figyelemmel arr4 hogy a
kivitelezdssel 6rintett 6piiletben a hivatali (i.igy6szs6gi) tev6kenys6g az epitlsi munk6k idej6n is
folyamatos, ezilrt a Vdllalkoz6 a v6llalt munk6j6t figy v6gzi, hogy azzal a hivatali munk6ban
fennakad5st nem okoz. Amennyiben e kdtelezetts6gdt felsz6lit6s ellen6re sem teljesiti, azt a
Megrendeld a Vrillalkoz6 ktilts6g6re elv6gezteti.

3.10. A Villalkoz6 tevdkenysdgdvel 6sszefiigg6, a szerz6d6s id6tartama alatt esetlegesen keletkez6
k6rok€rt a Megrendel6 felel6ss6get nem v6llal 6s kdlts6geit nem viseli. A Vr{llalkoz6 kijelenti,
hogy az esetlegesen keletkez6 k6rok elhiritdsr{ra a sajht nev6re sz6l6, 6s legalAbb az ajfinlati
6rral megegyez6 dsszegii felel6ss6gbiztosit6ssal rendelkezik, melyet jelen szerz6ddsben foglalt
munk6ra is kiterjesztve a munkateriilet 6tv6tel6ig a Megrendel6 rlszfire m6solatban ritadni

132212015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. $l kiiteles.

3.11. A kivitelezds sor6n csak ahat6lyos 6p(t6si el6irisok 6s szabv6nyok szerinti min6sit6ssel, EMI
tanirsitvSnnyal rendelkez6, I. oszt6lyri min6s6gnek megfelel6 anyagok, szerkezetek,
berendez6sek haszn6lhat6k fel, 6pithet6k be, amelyek alkalmassdgit a Vdllalkozfi szavatolja.

3.12. El6zetesen bejelentett megrendel6i ig6ny szerint a be6piteni kivant termdkek
gySrtm6nyismertet6j6t, min6s6gi tanfsitviny6t a V6llalkoz6 bemutatja. Tervt6l elt6r6en csak a
Megrendelil 6ltal el6zetesen elfogadott term6k 6pithet6 be.

3.13. A Vdllalkoz6 az eltakarisra keriil6 munkardszek ellencirzdsi lehet6sdg6t biztositja, az eltakar6si
id6pontot 3 nappal megel6z6 ir6sbeli 6rtesit6ssel. Ha a Megrendel6 ezen id6szak alatt az
ellen6rz6si k6telezetts6g6nek nem tesz eleget, a Villalkoz6 jogosult a munkar6sz befeddsdre
vagy eltakarSsira" de az eltakart munkar6szek6rt is teljes felel6ss6ggel tartozik. A Villalkoz6 a

szabvinyokban el6irt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gzi 6s azok jegyz6kdnyveit, bizonylatait
a Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6tja.

3.14. A v6llalkozasi szerz6d6sben szerepl6 iratok - teljesitdsi, j6teljesit6si biaosit6kok stb. -
k6sedelmes 6tad sa szerzldlsszeg6snek min6siil, annak minden kdvetkezmdnydvel egyiitt.

4. tkadtis - titvitel

4.1. A Vdllalkozil a vfillalt befejez6si hat6rid6re a maryar szabvfuny szerinti I. oszt6lyf min6s6gben
teljesit. Azon r6szeken, ahol a min6s6get szabvdnyi el6ir6sok nem hat6rozzitk meg, ott a X'elek

el6zetesen egyeztetik a sztiksdges 6s el6gsdges kd,vetelmdnyeket.

4.2. Az tigy6szs6gi irodahriz homlokzati k6burkolatinak, valamint lapostet6j6nek helyre6llitrisi
munkiit az 6tadbs-6w6teli elj6r6s kezdet6t megel6z6 15 nappal koribban a V6llalkoz6 k6szre
jelenti, 6s a Polg6ri Torv6nyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. ttirv6ny 6rtelmdben a szerz6d6ses

munk6k teljesit6s6t kdvet6en a miiszaki etad6s-atvdteli eljrirSs id6pontjat kittizi a teljesit6si
hatririd6n beli.ili iddpontra, vagy a teljesitdsi hat5rid6kdnt kittizdtt hat6rnapra.

4.3. A Vrillalkoz6 a mtiszaki 6tad6s-6tv6teli eljarison a Megrendeld rendelkezds6re bocsStja a
k6vetkez6ket:

2 pld. a tervez6 Sltal ellenjegyzett papir alapri 6s 1 pld. digiuilis adathordoz6ra rogzitett
megval6sitrisi dokument6ci6 (,,D" terv),

telj esitmdny-nyilatkozatok,

mindsdgi bizonylatok,

villSmv6delmi m6r6si jeryz6kdnyv,
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4.4.

J.

5.1.

5.2.

5.3.

5.7.

5.4.

5.5.

5.6.

minden olyan egy6b dokumentumot 6s igazol6st, amely a Megrendelil szhmira a
szeru6dilsszerii teljesit6st bizonyitja.

Az 6tad6s-6tvdteli elj6r6s csak a Megrendel6 (vagy mtiszaki ellen6re) hiba- 6s
hi6nymentess6get igazolo nyilatkozata birtok6ban zilrhat6 le.

Szdmldzds,Jizetis

A Vrillalkoz6 el6leget nem k6r.

A Vrillalkozil egy rfiszszdmla, tov6bb6 vdgszrimla benyrijtris6ra jogosult. A konkr6t tartalmri - a
mriszaki teljesit6shez kdtdtt - plnz:Jgyi iitemez6s a szerzodes l. sz. mell6klete. A plnzngyi
i.itemezdsben a tartal6kkeret el1irdnyzatkdnt szerepel, amelynek terhdre a t6nyleges teljesit6snek
megfeleld elsz6mol6s av6gsz6ml6ban 6rv6nyesfthet6. A tartaldkkeret terh6re vdgzendl munk6ra
a V6llalkoz6 el6zetesen ajhnlatot ad, annak megrendel6i (vagy mflszaki ellen6ri) elfogad6sa
ut6n a Megrendel6 intdzked6serevegezhet6, 6s a v6gsz6ml6ban sz6molhat6 el.

Minden szitmla kdt ki.il6n sziml6b6l 6ll, melyb6l az els6 az alvilllalkoz6i teljesit6sek
ellen6n€k6t, mig a m6sodik a Vrillalkoz6i saj6tteljesft6s 6rtdk6t tartalmazza. (pl. l/a 6s l/b
szitmlilk, melyek <isszege a r lszszhmla)
A r6szteljesit6shez rendelt id6pont egylittal r6szhatdrid6, a r6szhatiirid6re v6llalt
r6szteljesit6s k6sedelme esetdn a r6szteljesit6s ellen6rtdke csak a k6vetkez6 szhmlhban
6rvdnyesithet6.

A v6gszamla benytjtdsrlnak feltdtele a kivitelezds teljes kdrii (komplex, kulcsrak6sz) befejez6se,
a hiba- 6s hirinymentes teljesit6st igazol6 mflszaki 6tadis-6tv6teli jegyz6k6nyv, 6s az Atadfusi
dokument6ci6 hi6nytalan megl6te, tov6bbS a szprzldes szerinti j6teljesitdsi biaosit6k
dsszegdnek Megrendelil rdsz6re tdrt6n6 6tutal6sa, vary a villlalt futamidejii 6s <isszegii
j6teljesit6si biztositdk Megrendeld r6szdre t<irtdn6 futadfusq a l6tesitm6ny rlndeltetdsszerii
haszniiatra alkalmas rillapota. Ezekhi6ny6ban a v€gszimla nem egyenlithet6 ki. A v6gsz6mla
nem lehet kevesebb, mint a tartal6kkeret n6lki.ili 6taliny6r 30 %;o-a. izanirat (v6gszAmht) csak a
szerz6d6s igazolt, hi6ny- 6s hibamentes teljesitdsdt k6,vet6en lehet benyrijtani.

A szfimlhk kifizet6s6nek tov6bbi feltdtele az ad6z5s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. t6rv6ny
361.4.. $-6ban foglaltak teljesitdse. A szimlilk (r1szszAml6k) benyrijt6sa 6s kifizet6se az 6pitdii
beruhrizisok kdzbeszerzis6nek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32. $-a el6fr6s6nak megfelel6en tort6nhet. A V6llatkoz6 el6teljesit6s eset6n ellszimlir,fusra
jogosult abban az esetben, ha erre vonatkoz6 ig6ny6t 10 nappal a teljesit6s el6tt a
Megrendel6nek ir6sban j elzi.

A Vdllatkozil - a Kbt. 136.$ (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem sz6mol el a szerz6d6s
teljesit6sdvel <isszefliggdsben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt. 62. g (l) bekezd6s k) pont ka)-
kb) alpontjai szerinti feltdteleknek nem megfelel6 trirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6i melyek
a vdllalkoz6 ad6kdteles jdvedelm6nek j ogellenes cs6kkent6s6re szolg6lnak.

A Vfllalkoz6 k6,teles a szerz6d6s teljesitdsdnek teljes idbtattama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendel6 szirmira megismerhet6v6 tenni 6s a Kbt. 143. g (3) bekezdds szerinti iigyletekr6l a
Megrendel6t halad6ktalanul drtesiteni.

A Megrendeld jogosult 6s egyben k6,teles a szerzoddst felmondani -olyan hat6rid6vel, amely
lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Vdllalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerinti jogk6pes szervezet,
amely tekintet6ben fennrill a Kbt. 62. $ (l) bekezdls k) pont kb) alpontjiban
meghatrirozott valamely feltdtel.

b) a Vdllalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vary szemdlyes joga szerint jogkdpes
szsrvezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. g (l) bekezdls k) pont kb)
alpontj6ban meghatrirozott valamely felt6tel.

,
4llI z I
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6.

6.1.

6.2.

Kiitbdr

A befejez6si hatirid6 kdtb6rterhes.

A Villalkoz6 6ltal v6llalt kdtb6rfajtak:

K6sedelmes teljesitds eset6n fizetend6 kdtb6r

Meghirisul6s eset6n fi zetend6 kotb6r

A kdtb6r vetit6si alapjaa Vdllalkozil 6ltal kdrt teljes ellenszolg6ltal'is nett6 6rt6ke.

A kdtb6r m6rt6ke:

Kdsedelmes teljesit6s eset6n a Villalkoz6 a minddsszesen nett6 v6llal6si 6r napi I o/o-6nak

megfele 16 dsszegii k6sedelmi k<itb6r megfizet6s6t villalj a.

A meghirisul6si kdtb6r m6rt6ke l0 %.

A kdtb6rig6ny az ana okot ad6 esem6ny bekdvetkez6sekor keletkezik. A kotb6r megfizetdse

esed6kess6 v6lik:

kdsedelem eset6n akkor, amikor a k6sedelem megszfinilq

a Megrendeld a v6llalt teljesit6si hatrlrid6 napj6t kdvet6 30 napot meghalad6 k6sedelem

eset6n egyoldahi nyilatkozattal meg6llapithatja a teljesit6s meghiirsulds6t. A meghirisul6si

k0tb6r a teljesitds meghitsul6s6t meg6llapit6 egyoldahi nyilatkozat kozlesdvel v6lik
eseddkess6,

a Megrendel6 a k6sedelem m6rt6ke, v&gy a meghirisulAs alapjrin a fentiekben megillapitott
k6tb6rt a Vrillatkoz6nak t""ril^lAzra. A kdsedelmes teljesit6st kdvet6en benyftjtott
v6llalkoz6i szhmlilt a Megrendel6 csak a kdtb6rszamla kiegyenlit6s6t kovet6 15 naptari

napon beliil egrenliti ki.

A Villalkoz6 a Megrendeldnek a kotb6rt meghalad6 karait - igy kiildndsen a vagyoni

6rt6kveszt6st, az elmaradt hasznokat - is kdteles teljes d,sszegiikben megtdriteni.

Garancia 6sfelelfissig

A V6ltalkoz6 koteles a szabv6nyok 6ltal el6irt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gezri, a

meg{llapitott hi6nyossigokat haladdktalanul megsziintetni. Az intflzked6seket az 6pit6si

napl6ban kciteles rdgziteni. A bizonylatok az 6pit6si napl6 mell6kletek6nt kezelend6k, azokr6l

folyamatosan jegyzlket kell vezetni.

Az esetlegesen keletkez6 kSrok 6szlel6se eset6n azok okainak megsziintet6s6re a Vrlllalkoz6
halad{ktalanul int6zkedik, err6l a Megrendel6t 6rtesiti, valamint a vonatkoz6 bejegyzilst az

6pit6si napl6ban megleszi.

A V6llalkoz6 5 6v j6tilll6si id6t v6llal. A jot6ll6s 6s a szavatoss6gi hatr{rid6k kezd6 id6pontja az

elvdgzettfehijft6si munkak miiszaki iiadfus-futv'teli eljSrSs (4.4 pont) eredm6nyes lezhrilsa.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve a j6t6ll6si id6 alatt olyan hi6nyoss6gok deriilnek ki,

amelyek szakszerfitlen munkavdgzdsre, vagy csdkkent 6rtekii anyagok be6pitds6re,

felhaszn6l6s6ra vezethet6k vissza, akkor ezeket a Villalkoz6 a Megrendel6 felsz6lftasrlra

azonnal, t6rit6smentesen 6s eg6sz6ben kdteles megsziintetni 6s kijavitani. Amennyiben

Vfllalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendet6 jogosult a munkit a V6llalkoz6 k6lts6gdre

m6ssal elvdgeztetni.

A szerz6d6s teljesit6s6nek elmaradis6val kapcsolatos ig6nyek bizosit6ka (Teljesitdsi biztosit6k)

A V6llalkoz6 a kivitelez6s biztosit6k6ul a szerz6d6s szerinti tartal6kkeret 6s Lfa ndlkiil sz6mitott

ellenszolgSltat6s 5 Yo-inak megfelel6 dsszegii teljesit6si biAosit6k nyrijt6sara k6teles. A
teljesit6sibiztosit6k meghirisul6s eset6n a meghirisulisi kdtb6r r6szbeni fedezet6t k6pezi.

A teljesit6si biztosit6k nyrijtas6nak m6dja: A Vdllalkoz6 a munkatertilet 6tadris-ritvdtel napj6t

kO,vei6 l0 napon beltil 6tutalja a Megrendeld szaml6j6ra a biaosit6k dsszeg6t, vagy iltadia a

6.3.

6.4.

7.4.

6.5.

7

7.1.

7.2.

7 .5.
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7.6.

Legf6bb Ury6szs6g rdsz6re ki6llitott megfelel6 bankgaranciAt vae$z banki k6szfizet6
kezess6gv6llal6st, yd5! biaosftasi szerz6d6s alapjr{n ki6llftott - k6szfizet6 kezessdgvillal6st
tartalmaz6 - kdtelezvdnyt a Megrendel6nek.

A teljesit6si bankgarancia akkor megfelel6, ha:

a Legf6bb Ugy6szsdg (1055 Budapest, Mark6 u. 16.) rdsz6re sz6l,

els6 oszt6lyri bank nyujtja
korl6tozis ndlkiili 6s visszavonhatatlan,

a felsz6lftdst6l sz6mftott 5 banki nap alatt ig6nybe vehet6,

futamideje a hiba- 6s hirinymentes teljesitdst igazol6 futadils-futvlteli elj6r6s lezhrisinak
napj6ig tart.

A fentieken tulmen6en a bankgarancia-lev6lnek taftalmaznia kell a bank
kcitelezetts6gv6llal6sSt, hogy a Megrendel6 els6 fnisbeli felsz6lit6sara - a Vdllalkoz6
esetleges kifog6sol6s6t figyelmen kfvtil hagyvd -, d jogviszony vizsgillata ndlkiil a bank
saj6t kdtelezetts6ge alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt dsszeget.

A biztosftrisi szerz6d6s alapj6n ki6llitott kcitelezv6ny akkor megfelel6, ha a biztosit6 a teljesit6si
biztositdk dsszege erej6ig k6szfizet6 kezess6get v6llal.

A szerz6d6s hib6s teljesit6sdvel kapcsolatos ig6nyek bizosit6ka (J6teljesit6si biztosit6k)

A j6t6ll6si id6szakban felmeriil6 esetleges hibrik elhririt6s6nak fedezetek6nt a Vdllalkoz6 a
kivitelez6s teljes nett6 dsszege 5 Yo-6nak megfelel6 dsszegii j6teljesit6si biztosit6kot v6llal. A
j6teljesit6si biaosit6k a garanci6lis kritelezettsdgek m6s v6llalkoz6val tdrt6n6 elvdgeztet6sdnek
kdltsdgeit, 6s az ezzeld,sszefiiggdsben felmeri.il6 kr{rok fedezetetkfipezi.

A j6teljesit6si biaosft6k nyrijtris6nak m6dja: A Vrillalkozf az eredmdnyes miiszaki 6tad6s-
6tv6telt k<ivet6en ki6llit6sra kertil6 sz6mla benyfjt6sdval egyid6ben a Megrendeldnek fintalja a
szerz6d6s szerinti j6teljesit6si biaosit6k 6sszeg6t, vagy futadja a Legfbbb Ugy6szs6g rlszdre
ki6llitott megfelel6 bankgaranciifi vagy banki k6szfizet6 kezess6gv6llal6s! vagy biztosit6si
szerz6d6s alapj6n kiillitott - k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 - kdtelezvdnyt.

A j6teljesit6si bankgarancia akkor megfelel6, ha

a Legf6bb Ugy6szsdg (1055 Budapest, Mark6 u. 16.) r6sz6re sz6l,

els6 oszt6lyri bank nyrijtja,

korl6toz6s n6lkiili 6s visszavonhatatlan,

a felsz6lit6st6l szimftott 5 banki nap alatt ig6nybe vehet6,

futamideje aj6tell6si id6lejirtat kdvet6 60. naptiri napig tart.

A fentieken tulmen6en a bankgarancia-lev6lnek tartalmaznia kell a bank kdtelezetts6gtiilIalfusifi,
hogy a Megrendel6 els6 frisbeli felsz6litdsrira - a Vitlalkoz6 esetleges kifog6sol6s6t figyelmen
kiviil hagyvd -, d jogviszony vizsgillata n6lki.il a bank saj6t kotelezettsdge alapjdn azonnal
kifizeti a Megrendeldnek a megjeldlt dsszeget.

A biaositiisi szerz6d6s alapjdn ki6llitott kcitelezvdny akkor megfelel6, ha a bizosit6 a teljesit6si
biaosft6k dsszege erej6ig klszfizetl kezessdget v6llal.

A Villalkozf a garanci6val nem fedezett k6rok, k6lts6gek 6s elmaradt hasznok megt6ritds6re is
kdteles.

A Villalkoz6 kd,teles a Megrendel6 6szrev6teleit azonnal kivizsg6lni, 6ll6spontjrir6l 6s
int6zked6seir6 I a Megrendel6t halad6ktalanul t6j 6koztatni.

Megrendelfli s zo lg dlt at ds o k

A Megrendel6 (vagy miiszaki ellen6re) a l6tesitm6ny kivitelezesdt annak teljes id6tartama alatt
legalibb nyolcnaponk6nt ellen6rzi.

8.

8.1.
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8.2. A Megrendelfl az eltakar6sra kertil6 munkar6szeket a Vrillalkoz6 6rtesit6se alapj6n ellen6rzi,
megfelel6s6ge eset6n az eltakar6si engeddlyt - az 6pit6si napl6ban rogzitve - megadja.

8.3. Pdnzi.igyi fedezet biztositasa: A Megrendeld kijelenti, hogy a v6llal6si 6r az el6re megadott, a
szerz6d6sben rdgzitett iitemez6snek megfelel6en rendelkez6sre 6ll.

9, Kapcsolattartds, illetdkessdg

A Megrendel6 r6sz6r6l:

a szerzbdlst 6rint6 iigyekben: dr. Polt P6ter legf6bb iiry6sz

a teljesit6st 6rint6 iigyekben: Varga Tibornd pdnziigyi igazgat6

Stelczer P6ter mb. miiszaki igazgat6

(tel: 1 1269-2667, 30/ 830 -7 624)
E-mail : Stelczer.Peter@mku.hu

aktu6lis i.igyekben: Endr6sz G6bor miiszaki iigyint6z6
NUJ sz6m:458555105
(tel:11332-5930i 103)
E-mail : Endresz.Gabor@mku.hu

A Megrendel6 el6rhet6s6gei: levelezdsi cim: 7372 Budapest, Pf.: 438.

fax: 1/3010-500

e-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Villalkozil r€sz6r6l:

a szerz6d6st 6rint6 iigyekben:
Dr. Fodor Zsuzsanna Yezfrigazgat6
PET ZRt lgazgatSsilg tagtra
(tel: 7 2 I 227 -3 | l, 20 /9263 -5 02)
e-mail : titkarsag.tatarozo@t-online.hu

iltal6nos 0gyekben:

W6ber Arp6d fbm6rndk

(tel:2019215-981)

fax:721215-291

e-mail : titkarsag.tatarozo@t-online.hu

NUJ sz6m: 681167690

aktu6lis tigyekben:

Nagy L5szl6 6pit6svezet6

(tel: 7 21 227 -3 1 l, 599 -6643)

e-mail : petrt@t-online.hu

jogosult elj6rni.

10. Teljes k6rfi megdllaPodds

A jelen v6llal6s teljes kdrii, azaz kiterjed minden olyan kdrd6s vagy r6szfeladat megold6s6ra,

u**ty az ajhnlattltel id6szakiban felmeriilt, vagy az ajfunlattdteli dokument6ci6 6s a helyszini

bej6r6s alapjdn megismerhet6 volt, fiiggetleniil att6l, hogy a rendelkez6sre bocs6tott
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11.

12.

13.

tervdokumentfci6ban, mtiszaki leir6sban, vary az ajrinlattdtel id6szakrlban ez r6szletesen
kimunk6l6sra keriilt-e, vagy sem.

A szerzildeskdtdskor b6rmely okb61, el6re nem lfithatS vis maior helyzet eset6n a szerzldls
esetleges m6dosit6srira a Polgiri Ttirvdnykdnyv rendelkezdsei az irrinyad6k.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy szerzild6ses jogvita eset6n al6vetik magukat a teri.iletileg
illet6kes birosSg kizar6lagos hataskdr6nek 6s illet6kess6g6nek.

A jelen szerz6d6s b6rmilyen magyarilzata, drtelmez6se, m6dositSsa vagy kieg6szft6se kizir6lag
kcizds megegyez6ssel, ir6sban tdrt6nhet.

A szerz6d6s mell6kletei:

l. sz. melldklet: Pdnztigyi i.itemterv

2. sz. mell6klet: Mffszaki iitemterv

A jelen szerz6d6s 9 oldalb6l 6iI, magyar nyelven, 5
Felek elolvas6s, 6s egybehangzo eftelmez6s ut6n, 6s
helybenhagy6lag irtak al6.

?i1!i ,r. 
,.,

Budapest, 2016. szeptember .....

eredeti p6ldanyban k6sziilt, amelyet a
mint akaratukkal mindenben egyez6t,

Pecs, 201 6. szeptember . A'

dr. Polt
legf6bb
Megrendel6

Megrendel6 r6szdr6l ellenjegyeztem:

Budapest, 2076. szeptembe. ..1..

Pecsi Epit6 6s iatarozd Zrt.,l1j f&,:IT_t u.23. 71

, .,tstii: ri"iiJ#dil:; S

vezirigazgat6
V6llalkoz6
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Rdsz-Telj s itds kimutat6s

PENZUGYI

l sz r6szszhmlilhoz

UTEMTERV

mriszaki titemezds szerint

l. sz. mell6klet

Munkanem megnevez6se Anyag iisszege Dij dsszege K6sziilts6g 7o-a
(A+D) lsz r6sz

l.sz. r6sz 2.sz.v6g

Felvonul6si l€tesitmdnyek

Zsaluz6s 6s 6llviinyozris
Krilts6gt6ritdsek

Irtds, fttld- 6s sziklamunka
Helyszini beton ds vasbeton munka

Falazds 6s egydb k6mfvesmunka

Hideg- ds melegburkolatok kdszitdse,

aljzat el6kdszit6s
Bridogoz6s

Fa- 6s miianyag szerkezet elhelyezdse

F6m nyiliszdr6 6s 6piiletlakatos-
szerkezet elhelyez6se

Feliiletk€pz€s
Szigetel€s

ROgzitdsek, tomitesek

l.sz. r6szsz6mla 2016.10.27 .:

2.s2. v d,esz{mla 20 1 6.1 1.26. :

Mtiszaki tartalom kiegdszitds 588 200 251 800 0,007o 0 100,00% 840 000
Osszesen: 49 1E6 567 30 542 250 5l,l47o 40 772 5ll 48,867o 38 956 306

0

| 738 470
0

3 770 000

35 960
62200

t9 698276

2 695 284
165 000

667 8s6

65 451

1l 733 870

7 966 000

40 772 stl
38 956 306

888 000
| 428 640
3 682 000

I 153 960

140 156

60 425

13 380 022

1 284 2t4
69 514

384 580

40 447

6839 642
938 8s0

50,007o
76,730
54,07o

100,007o
100'007o
100,007o

41,97o

r,77Vo
100,0070

40,00o/o

0'00o/o

62,59o/o

s0,00%

444 000

2 430 273

I 991 000
4 923 960

176 tl6
r22 625

13 88r 323

'10 440

234 514
420 974

0

rt 624 861

4 452 425

50,00%
23,270/o

45,930/"

0,00%
0,00vo
0,000/o

58,03%

98,230

0,000/o

60,00%

r00,0070
37,4lo/o
50,00%

444 000
736 838

I 691 000

0

0

0
19 196 975

3 909 058

0

631 462

105 898

6 948 651
4 452 425

Mindcisszesen:

P€cs 2016.09.21

79 728 8t7

P6cEi Epftd 6s Tatmoz6 Zrt
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Rdsz-Telj s it6s kimutat6s

PBNZUGYI

l sz rdszs zhmlilhoz

Urnmrnnv
mtiszaki iitemez6s szerint

1. sz. mell6klet

Munkanem megnevez6se Anyag iisszege Dij iisszege K6sziilts6g 7o-a l.sz. r6sz 2.sz.v6g
A+D) lsz r€sz

Felvonul6si l€tesitm6nyek

Zsahnhs ds 6llv6nyoz6s

K6ltsdgt€ritdsek
Irt6s, fttld- 6s sziklamunka
Helyszini beton 6s vasbeton munka

Falazris 6s erydb k6mflvesmunka

Hideg- 6s melegburkolatok k6szit6se,

aljzat ekikdszit6s
B6dogoz6s

Fa- 6s miianyag szerkezet elhelyezdse

F6m nyiliisziir6 ds 6piiletlakatos-
szerkezet elhelyezdse

Feliiletk6pz€s

Szigetel6s

Rdgzit6sek, tiimitdsek

0

| 738 470

0

3 770 000

35 960

62200
t9 698 276

2 695 284
165 000
667 856

65 451

I I 733 870

7 966 000

888 000

| 428 640

3 682 000

I 153 960
140 156

60 425

l3 380 022

| 284214
69 514

384 580

40 447

6839 642
938 850

50,007o
76,13oh

54,07"/o

100,00o/o

100'009/o

100,00o/o

41,97o

l,77oh
100'007"

40,00o/o

0,0070
62,59o

50'00o/o

444 000
2 430 273

I 991 000
4923 960

t76 lt6
122 625

l3 881 323

70 440
234 5t4
420 974

0

rr 624 86r
4 452 425

50,000/o

23,27%

4s,93%
0,00vo

0,000/0

0,00vo

58,030/o

98,23%
0,00v"

60,00v,

r00,00%
37,4lYo
50,000/o

444 000

736 838

l 691 000
0

0

0

t9 196 975

3 909 058

0

63t 462

105 898

6 948 651

4 452 425

840 000Mriszaki tartalom ki 588 200 251 800 0

49 186 567 250 51.140 40 772 stl

l.sz. r€szszdrynla 201 6.1 0.27 . :

2.s2. v 6esz6mla 20 1 6. | 1 .26. :

40 772 5rr
38 9s6 306

79 728 8t7

Pdcst Ep{td 6s Tltroz6 Zrt

Mindtisszesen:

P6cs 2016.09.21
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