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k6zbeszerzasekr6l sz6l6 2015.
(1) bekezd6s alapiin lefolytatott tirgyalisos kdzbeszerzdsi eljdtis

A VAlhkozd a lefolytatott kcjzbeszerz€si eljiris credm6nyek6nt a 2020. mlgus 21. napjin kelt
r'6gleges ajanlativa] clnyerte annak jogrit, hogy a K.M.L.V Csoport Kft.6ltal 2019. iriniusban
k6szitett kivitelezisi tervdokumentici6 alapjin jclcn szerz6d6sben irt kivireli munkit clv€gczze. A
Felek a Kbt. 131. \ (1) bckczdisdrc figyclcmmel a krjzbeszerz6si eljirasban kdzdlt fclt6telck, a
szerz6d6stervezer ds ajinlat tartalrninak mcgfclcl6en az alibbi szerz6d6sr k6tik:

1. ASZEPJZ6DeSAI-APADATAI

A Megtendel6 megrcndeli, a Vrillalkozri clvalalja a Sikl6si Jitrisi Ugy€szs6g rij 6piilet6nek
kivitelez6s€t (7800 Sikl6s, l{ossuth t6r 9. - hrsz,r 664) az atadott kivit€leztsi tcwdokumentrci6
szennti miszaki tatalommal, a teljes kcifli v6llalls kriveteLn6nyeinek megfelcl6en, az cisszes
jirul6kos munkival cgyiitt a hriszaki riternteffnck 6s az aj|datban irtaknak megfelel6er l.
osztillt min6s6gben.

1.2. A Megtendel6 megbizisib6l teljes megrendcl6i iogkdnel a k6s6bb mcgnevez6sre keriil5
mrlszaki ellen6r jir el. A Megendel6 6s a m'jszaki ellen6r egymis k<;z<;tti jogviszonyit
kiilrin szerz6d€s tendezi, amcly tclj€s kdnlen sz bAyozzz 6s biztositja a miszaki ellen6r c
szerztid6sben foglalt tev€kenys€gre vonatkoz6 jogait €s kcitelezetts6geit. Megrendel6
kotclezcrtsiget vd)lal arra, hogv a mriszaki ellen6ri tev6kenys6g v6gz6s€re irinyul6 szerz6d6s
mcgkcit€s€vel egyidejnlcg a miszakr ellen6r szem6ly€r6l Velalkoz6t halad6ktalanut, a

megjekilt kapcsolattart6 itjan rii6koztatia.

1.3. -\ Felek a szcrz6dis tirg)it k6pez6 munkik cllen6rt6k6t az alibbiak szcrint hacirozzik meg
a befejez6si hatlrid5 figlelembew€tcldvcl kialakirott v€glcges ajinJati 6ron:

neft6 307.855.555, Ft
AFA 27 % 83.121.000.- Ft
6sszesen: 390.976.555,- Ft,

^z^z Hdromszizkilencvenmilli6-kilencszAzhewetrhatezer-iitsziziitvenait
amc\'b6I

forint,



")
ncrt6 298.888.888,- Ft
AFA 27 % 8o.7oo.ooo.- Ft
dBazesen: J?9.588.888,- Fr

a.966.667,- Ft

^z ^i nl^t 
^l^pi 

r kapez6, ^z irazadan kiilts6g'-et6st is tartalmaz6 tervdokumcnticro

tartalman elapul6, a 2.1 ts 2.2 Pontban rEszletezett feladatok elv696s6t is tartalmaz6

6tal6ny6r, 6s

b) az cl6re nem l6that6 feladatokta az AtalAnyAr 37o-a m€rt6hi tattal€kkeiet

Av^2i % 2.421.000-- Ft
oSszes€ni 11.387.667,- Ft,

6s bejelent6s6nek kdlts6geit, a helyi
di'at, a kozteriiletek credeti 6llapotuta

ahelynek terh6rc Megendel6 ft6sbeli int€zked6s6te t€nyleg€sen elv6gzett, Megrendel6

vagy mfszaki cllen6re iltal igazolt p6tmunkik szimolhat6k el a v6gszimliban, jelen

szctz6d€s rendelkez€sei szcrint.
A fizct6si felt6telekct jelen szerz6d6s 6. pontj^ t.Jrt^bt\azza.

1.,+. Hat6rid6kl

,\ kir.itelez6s v6rhat6 kezd6sc (munkatcdilct itadis iw[tele): 2020. lirltiws 29.

llefejez6si haririd6: 2021. limius 14-

Vallalkoz6nak a munkateriilet itadis-6w6t€l6t6l szAmltott 15 napon beliil meg kell
kezdcnie a kivitelez6si tev6kenys€gct. -r\mennyiben Villalkoz6 czen kotelezetts6g6nek

ncm tesz elegct, rigy az sril.vos szerz6d€sszeg6snek min6snl

2 A VTI,LLAIiSI AR TERJEDELME, TARTALMA

2.1. A villalkozisi szen6d6s t,,Sikl6si Jdttsi Ugy6szs6g ti 6Piilet6nek (7800 Sikl6s'
Kossuth t6t 9., hrsz.: 664) kivitelez6s€re, illet6leg ez €pit6si munkikat megel6z6en

a megl€v6 €piileuesz bont6si munk6ita terjed ki, a kivitelez€si tervdokumentici6

val^^ilt a lef<rlyt"tott titgyalisos k6zbcszerz6si eljir6s ketet6ben tdrt€nt 
's 

dokuhentilt
egtcztetasek alapjin benvtijtott ajdnlat szerinti tattalommal, az osszes jirul6kos munkival

egltin, u te"d"lt"t6ssteni hasznilatra alkalmas i apot igzzd6siwal'

2.2. A'rillalisr i.t az alibbi teljesit6sek cllen6nik€t foglal,a ma#ban:

- kiviteli tcrvek szerinu bontisi !s krvitelez6si, 6pit6si munk6k, rcvAbbi a telies kdlli
mcgrakisitishoz sziiks6gcs dsszcs tev6kenvs6g, a lefolytatott kcizbeszetz6si eli6risban

elGadott VAllalkoz6i aiinlat, r'alamint az aiinlati tcliess6gi nytlatkozat szcrinti hiiny-

€s hibamcntcs teliesit6s valamennyi ktilts6g6r;

- a teljes kdr0 megvat6sitishoz sziiks6gcs valamennyi kotts6gct 6s p6d6kot (ad6-, illet6k,

felvonulisi, lpitesi enctga 6s kcizmikr€pit€s, mir6hely-kralaLitis is fogyasztisi,

k<irnyezct-meg6visi, 6c6si, r'agyon- 6s balesew6delmi -.stb kdlts6gekec a

s.g6dsretk"z"tek, u seg6danyagok, ideigleoes l6tesitrn€nyek, irod6k, szociilis helyGegck'

energr:ik, telefon, stb. k<ilts6g6t,);

- az esctlegcs organizici6s tefl k6s2it6s6nek

cinkorminyzat iltal kit6tt koztedlct foghbsr
t6ft€n6 visszaa[itisit;

- a munkav6g'z6s id6tatamita esetlegcsen sziiks6gcs kerites' v€d6tet6. stb k6szit6s€nek'

releoit6s6nci,'isszabontisinak 6s elszillit6sinak valamennyi kdlts6g6t;



- a mur.av6gz6ssel €rintett, valamint ezzal szomsztdos teri.lleten @ele6rtve minden
krizmrivezet6ket 6s berendez6st) az esedegesen keletkez6 kirok he\teillitisi 6s

rekultivici6s kdlts€geit;

k6t p6ldiny megval6sulisi dokurnentici6 k6szit6s6nek kdlts6g6t,

- a szakhat6sigi, kozmri- €s egy6b enged6lyek beszerz6s€nek, 6s az abbar meghalirozott
felt6telek teljcsit6s6nek k6lts6g6t Megreodel6 a sziiks€ges m6rt6kig k6ziern,:kddik, a

k<;zmri- 6s hil6zatfejleszt€si dijaka!, k6lrs€geket a Megreodel6 fized.),

- garancillis kolts6geket, a kdlts6gek kdza nem bele6rtve 
^ 

guAnctAhoz sziiks€ges - a a
jogosultsnggal tendelkez5 szervezetek iltali - tcrv szetini €sh^gy id6szakoqk6nti
karbantarrisok is feliilvizsgilatok k6hs€g€t;

- a munkilatok teljes kdni €pit6si 6s fel€l6ss6gbiztositisinak k<ilts6gciq

- a megval6sitott l6tesitnenyek miszaki itadis atv6tel6hez 6s hasznilatbav6tel6hez
sziiks6ges m€r6sek, vizsgtlatok lefolytatis6nak 6s dokumentil6s6nak, kdlts6geit.

-minden olyan miszakilag sznks€ges feladat kdlts6#t is, amely a kiadott dokumentlci6
birmely r6sz6b6l hegi[apithat6an, vagy a jelen szetz6d6s teljesit6s6hez, 

^ miszaUi
itadrs 6tv6telhez, iizembe belyczishez sziiks6ges, fiiggedeniil att6l, hogy az adotr
fcladat, illetve munkaflem a kiadott k6lts6gvet6sbcn vagy miszaki tartalorn
kieg€szit6sben t€telcscn szercpcl-c, vagl sern

-az 6pit6ipari kivitelcz6si tev6kenys€gr6l sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korhinyreodelet
(tovibbiakban: 191/2009. KotiJr,. rendelct) 3. $ (5) bekezdtse szeinti, kiildn nem
nevesitert diiat 6s k6lts6pt6relt.

2,3, yall^lkoz6 a szcrz6d6sben irtakon nil, tov;bbA a Pdr 6: 244. S iletv€ 61245. g (1)
bekezd€s6n alapul6 €s jelel szerz6d6sben rogzitett dijakon 6s kciltslgeken feliil semmilyen
tcibbletkailtsagct ncm €rv6nyesithet, belcirivc az nf16cr6s Awlkozi,sokat ts.

I, ESETLEGESP6TMUNKAKELSZAMOL{SA

3.3.

3.1

3.2.

A tartal6kleiet tuzi.r6Iag a. Y6llalkoz6 LisbcLi kezdem6nyez6s6re a mriszaki ellen6t irisbcli
javaslata alapjin a Megtend€b altali clfogadisat kcivet6en az 6pit€si beruhizis teljesitEs6hez,
a r€nd€ltet6sszcr: 6s biztons6gos h^szrril^thoz sziiks6ges, elv6gzett p6trnunkak
elsz6molisira hasznilhat6 fel, Sgyelemmcl 

^z 
6pir1sr bet\th z^sok, valamint az 6pit6si

beruhizisokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6m<jki szolgrltatlsok kcjzbeszerz6s6nek r6szletes
szabrl!a;61 sz6lo 322/2015. 0(. 30.) Korm. rendelet (tovibbiakban: 322/2015. l$..30.)
Korm. rendelet) 20.$ iban foglalukra.

I p6tmunkita a Vrllalkoz6 kotcles itisban p6tajanhtot adni, amcl).ct a m,:szaki cllcn6r
illisfoglalisa ismerettbcn, annak megfelel6sigc cset6fl Megrendel6 G6sban mcgrendel. A
p6tmunka a v6gsz6ml4ban szimolhat6 el.

FIa az elszimoland6 p6tmunka t6telei 
^z 

lt^l ny^r^s villahs alapiit k6pez6 ktilts6gvet6s
t6telei\.el azonosak, akkot a p6tmunka is ugyanazon t6tclek egfs6gitaival sz6molhat6 cl.

r\mennyrben Az elsz|rr.ol^nd6 p6tmuflka t6telei nem szerepeLrek 
^z 

at^hnyiLt^s vall^l s

alry:1it k€pcz6 kdltsdgvct6s t6telei kdzijft, rigy a Felek az MVH honlapjin cl6thct6 ENGY
rendsz€i alkalmazisAv al hatirozzik meg az clszimoland6 p6tmunka .cllen6rt6k6t.
I{a sem a v6lJalis alapiit k6pz6 kdlts6gvct6s t€t€lei koz6tt, sem az IINGY rendszerben ncm

tz\1lhat6 zz elsz6moland6 t6tel aklor a Villalkoz6 a p6tinunka igazolt anyagkdlts6g6t 8%
anyagigazgatisi 6s s2Allitisi kdltsag fclszimohs6val a dijkcilts6geket a k6zbeszcz6sr
cliirisban beoy\jjroti tateies irazott kcilts6gvet6s elk6szit6sekor alkalmazott (6s kcizcilt)

rezsi6tadij 6s a l l.lRC cjsszer.ont 6pit6ipari munkaid6 notmai szotz tAv^l szimolt 6ttal

szimolhatja el.

(,4'



3.4. A kivitelczis folyamin kiz6r6lag a Megtendel6 (vagy mriszaki ellen6re)
miszaki tatalrni viltoztatisok - elmarad6 6s p6tmunLik - lehets6gesek, az nj
munkik azonos Arszinten t6rt6n5 elsz6mol6sival.

i.ltal
€s az

elrendelt
elmarad6

3.5. Amennyiben a krvitelez6s id6szakiban e tervdokumentAci6ban kidolgozott miszakr
megoldisok m6dositisinak indokolt ig6nye mcriil fel, a Felek k6telesek en6l €gyeztetni, €s a

jogszabill,i feltdtcleknek megfelel5eD, egvezteNe a vAllal'st fuat 6riflt6 kihat,isaira, tovibbi
kril<-inris figlelemmel a Pt].., 

^ 
322/2015. Qi.30.) Korm. rendelet 6s a Kbt. valamint a

szcrz6dises rcndclkez€sehq a szerz6d6st m6dositani.

3.6. r\ p6tmunka 6s a rdbbletmunka elszimolisira cgycbekbed a Pd!. vaiamint a l9l/2009.
Korm, rcndelct tendelkez€sd az iinyad6k.

r'. A KOLCSONOS EGYOTTMUK6DES FELTETELEI

r\ munkatc ilctct munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban az 6pit6si napl6 megnyitisival a

Megrendel6 k6pvisel6je zdjz it a. Y'llalkoz6ttak. A rnuflkateriilet itadisival egyidejileg a

191/2009. Korm, reodelet 5. S (5) bekczd€se szerint mcg kell nyimi az els.i clekuonilus
€pit€si f6nap16t, 6s abban az ,itadis-itvatelt - ez id6pont, a tcv6kenys€g 6s a rnunkatefiilet
megjeldl6s6vel - Valalkoz6nak rtigzitcnic kcll. A V:illalkoz6 az €pit6si napl6t kdte]es
folyamatosan, teljeskcir,icn !s a vonatkoz6 jogszabllvoknak megfelel6en vezemi.

l Megrendel6 a kir.itelezdsi tervdokumcntici6t papir alapon 2 ftett6) p6ld6nyban, tovibbi
clcktronikus viltozatban (CD adathotdozrln) 1 p6ldinyban a jelen szerz6d6s alLiris6val
cgyidejnleg itadja, melynek Atv6tcl6t a V6llalkoz6 z szetz6dis aliirisival elismeri.
V6ll^lkoz6 a ten'dokumentici6 szerkeszthetri formitumri, elektronikus viltozatlt csak a

megval6sulisi ten'dokumentAci6 dsszcA[idsi.ra haszoi.lhztjz fel.

Az alvillalkoz6i szerz6d6sek p6nziigfi €s mriszaki iitemez6se a V^ll^lkoz6 szerz6d€s6nek
p6nziigyi 6s miszaki iitemteF6hcz igazi*a hztAtozhat6 meg. VSllalkoz6 kdtelezer$6get
villal ara, hog- amennyiben az alvilla&oz6kkal ftdzrcmdkdd6kkel) kdtend6 szerz6d6sck
miszaki €s p€nziigyi iitemtervet tartalmaznak, rigy azokat jelen szetz6d6s iitemterye alapj6n
k€sziti el, krikincis frgyelemmel az egyes r6szteljesit6si szakaszoka. V6llalkoz6
kritelezetts6get villal tovibbi afia, hogy ez esetbcn az alv6[alltoz6r szeiz6d6sek mell€ldet6t
k6pez6 mnszaki is p6nzugyi iiterntervekct Megrendel6nek iiadja.

V{llalkoz6 kcjtclcs az alvillalkoz6k szem6ly6bcn bekrjve&ezen \.iltozisr6l Megrendel6t
taj€koztatni, valamint az r.ij alvillalkoz6k bevon6sa cset6n a 4.3. pont szerint eljirni.

I munkaternleten V6llalkoz6trak 6s alvdllalkoz6inak a jogszabilyi el6tuisoknak megfelel6en
alkalrnazott munkatirsai tart6zkodhatnak, v6gezhctnek muoldt. A Villalkoz6 a teljcsit6shcz
rg6nlbeletr alvillalkoz6k6rt ftc;zremrikridr5kln), azok munkafegelrn66n, munkav6gz6si6rt,
mrnt sajitii6rt tanozih felel6ss6ggel.

1.2

4.1

4.4.

4.6. A Villalkoz6 kotcles a munkav€gist az 1.4. pont szerint a munkateriil€t itadis-itv6tel€t6l
szimirott 15 napon beliiLl elkezdcni, is a kivitelez6si tevEkenys6get a miszaki iitcmez6s

szcrint v6gezni. A kivitelez6s mcgkezd6s6t kcjvet6en a miszaki iitemez6st6l (mriszaki

i.itcmterv) val6 30 napos elmatadis srily<-rs szerz6d6sszegesnek min6siil

4.7. A Ve akoz6 gondoskodik az atvctt rnunkateriilctcn sznks6ges illagmeg6visr6l, 6tz6sr6l, a

munka-, tiiz, baleserv6delmi 6s biztonsigtcchnikai el6irisok bctart:is:1r61 6s betartatis6r6l.
Villalkozd kotcles e 191/2009. Korm, rendelcts. $ (6) bekezd6se szeftti tiblz (Ptoj€ktt4bla)

clhclyez6s6te.



4.8. -Ll|alkoz6 tudohisul veszi, hogy a kivuelez€s sorin esetleg felmenil6 vitik (mffszaki,
6ttclmez6si stb.) ncm kaslcltethetil( a bcruhizAs megval6sitisir, 6s nem adnak alapot a
befejez€si hat6rid5 m6dositisira. A virdkat a Felek kivitelez6s kcizben, vagy itadis utin
megegyczdsscl, sziiks6g esct6r jogl riton rcndezik.

4.9. A kI'rtelez6si ten-dokumentici6ban 6s az elfog.adott ai6nlatban foglaltakt6l clt6t6 mriszaki
megoldist a 3.6. pont szerinti egreztet€sr kdvet6en Villalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes
irisbeli j5r'ihagr.isival alkaLnazhat, frgyelcmbe v6r.e a harilyos logszabilyokban €s az
ajinlatt6teli dokumentici6ban foglaltakat is. A tervez6 iltal a kivitelez€si
tervdokumentici6ban megjel6h term6k hely€tt a megadoftal azonos vagy annit jobb
reliesitm6ny6t6kr! helyettesit6 terrn6k kivalasztasa a Megrendel6 egyer6rt6s6vel, 6s irisbeli
el6z€t€s j6vihagyisa alapjir lehets6ges, A m6dositisokat V6llalkoz6 k6teles
napl6rnelldldetk€nt r6gziteni, 6s az itadisi dokument6ci6ban itvezemi.

,{.lO.El5zetesen bejclentert megendel6i iginy szcrint a bc6piteni kivint term6kek
g/irtminyismertet5j6t, min6s6gi tanrisiwiny6t a Yillalkoz6 k6teles a rnegadort hatirid6n
beliil Megrendel6nek bemutami. -I ent6l elt6r6en csak a Megrendel6 iltal el6zetesen
elfogrdott tcrmdk 6pithet6 be.

4.11.4 Villalkoz6 a munkav€gz6s sorin kdtcles gondoskodrir a kivitelez6ssel <isszeftigg6 zaj,
rezg6s, por srb. sz€nnvez6sekkei 6s azok elleni v€dekez6ssel kapcsolatos munkav6delmi 6s

egv6b el6irisok bctartisar6l 6s betartatisir6l, kcjteles tovibb6 a munkateriilcten keletkezett
szennycz6st, bontisr- 6s egvdb tormel6kcr, hullad€kot folyamatosan cltivolitarii a vonatkoz6
jogszabilvi tendelkcz.sek szerint, valamint a munkateriilet€t - ide6rrve a kcizleked6si €s
anvagszillit6si itvonalakat is - usztin tartani. Amennyiben e k<itelczetts6g6t felsz6litis
cllcnfte scm tcljcsiti, azt a Megrendel6 

^ 
Vill^lkoz6 kr;ks6g6rc elv6gezteti. Vall^lkoz6

Ldteles az 6pit6si 6s bontisi hulad6k kezel€s6vel kapcsoJatban az 6pit6si 6s bonu4si hulJad6k
kezel6s6nek r€szletes szabalyair6l sz6l6 45/2004.071L 26.) BMK M egyiittes el6ir;sai
szerint kell eljirni.

4.12.,\ szerz6d6 Felek kc;t€lesek egyiittmikdddi a munkav6deltni kcivetelm6nyek 6w6nyre
juttatAsa 6rdek6ben.

4.13.A Vrlalkoz6 tev6kenys6g6vcl 6sszcfrigg6, vagy annak &dekkcjr6bcn fclmcd.il6, a szerz6d€s
id5trtama alatt cscdcgescn kclctkcz6 kirok€n a Megrendel6 felel6ss6get nern villal 6s

kdltsagcit ncm viscli. A Valhkoz6 kijelcou, hog-y az esedegesen keletkez6 kArok elhiritisira
a saj,it nc\'6re sz6l6, !s legalibb 100.000.000. Ftl6v 6s 50.000.0000.- Ftlkir limitn
fclcl6ss6gbiztositissal rendelkezik, mcl)ct jclcn szerz5d6sben foglalt munkila is kiteiesztve a
szerz6d6s teliesit6s€ig fenntart. Velhlkoz6 a felel6ss€gbiztosirisi szetz6d€s hiteles misolatit
Megtendel6 r6sz6re lcgk6s6bb a szetz6d6s megk6t6s61g kciteles atadni. A
fclel6ss6gbiztositisi kritr6ny misolata a szcrz6d6s 3. sz. hell6kletat k€pezi. A
felel6ss6gbiztositris a tcljesit6sigazolis k6llitasa cl6tti megszrin6se srilyos szerz6d6sszcg€snek
rnin<isnl.

4.1,1.,\ kivitelez6s sor6n csak a hatilyos 6pit6si cl6itisok 6s szabv6nyok szeiinti min6sitessel, EMI
tanrisitvinnyal rendclkcz6, I. osztilp min6s6gnek megfclcl6 anyagok, szetkezetek,
berendez6sek haszn6lhat6k fel, 6pithet6k bc, amelyek alkalmassigit a yc'll^lkozb sz^v^to\e.

4.15.A Valalkoz6 az eltakarisra keriil6 munkar6szek ellen6rz6si lehet6s6g€t kijtcles b;tositani,
az cltakarisi id6pontot 3 nappal mcgel6z6, Megtendel6 6s miszak cllen6r r6sz6re

eg.,idcjiileg kiildrttt irisbeli 6ttcsitisscl. A m,iszaki ellen5t a2 eltakarisra keriil6
munkarlszckct a V6llalkoz6 €rtesit6sc alapjin ellen6zi, megfelel6s6gc eset€n az elt2karisi
engedllyt - az 6pit€si napl6ban rogzit\ e - m€gadja. Ha a miszaki ellcn6r ez€n id6szak alatt
az ellcn6rzisi kcitclczctts6g6nek ncm tcsz el€get, Villalkoz6 kotclcs e Megrendel6t



haladiktalanul 6rtcsiteni, aki jogosult a munkatdsz megtekiflt€s6re Amennyiben a miiszaki

ellen6t 6rtesit6sit6l szitJtott 4. naPig sem a mriszaki ellen6r, sem pedig a Megrendel6 nem

tekind meg xz eltakatasra keriit6 munkar6szt, rigy a Villalkoz6 jogosr:lt a munkar6sz

befed6sirc vagy eltakarisin, de az eltakart munkar€szek6rt is teljes felel6ss€ggel tartozik

4.16.,{ Villalkoz6 koteles a szablin;-ok riltal el<iirt ellen5rz6seket folyahatosan elv6gczni 6s azok

jegl z6Lcinl'vcu, bizonylatair az cllco6rz€s bcfejez€s€t6l szamitoft 3 muokanaPon belii|l I
Megtendel6 rendelkez€s€re bocsitaoi. A megilJapitott hiinyossigokat - fiiggedefliil att6l,

hogy azokat maga, a Megrendel6 vagy hiszaki ellen6te 6szleli - a V6llalkoz6 k6teles

halad6ktalanul rnegsziintetni. Az int€zked6seket az €pitdsi napl6ban koteles r6gziteni. A
bizorytatok az 6pit6si napl6 mell6kletek6nt kezclend6k, azok6l folyamarosan jegyz€ket kell

,!.17. A v6llalkozisi szerz6d6sben meghatirozott iratok 6s dokumentici6k k€sedcltnes itadisa

vagl itad{sinak megtagadisa (clrnuJasztisa) srilyos szez6d6sszeg6snek min6stil

4.18.42 esetlegesen kelctkez6 kitok 6szlel6se cset6n azok okainak megszrintet€s€re a Villalkoz6
halad€ktalanul intizkedik, a kin'esz6lyr6l, a kirokr6l 6s a megtett int6zkcd6sek5l a
Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiri, valamint a vonarl<oz6 bcjcgyzist 

^z 
6pit€si napl6ban

megteszi.

4.19. A Vrllalkozd kdtelcs a Megrendel6 isztev€teleit azonnal, de legk6s6bb 48 6rin beliil

krvizsgilni, illispontjir6l €s int6zked6seit6l a Megrendel6t halad€ktalanul, de legk6s6bb a

Iovirsgilis megt6rt6nt6t6l szamitott 48 6rin beliil ftisban tii6koztami.

5. ATADAS.ATVET EL

5.1. A V6ltalkoz6 kritcles a szerz5d6st a v6llatt befeiez6si hatirid6re l osztilyd anyagok

bcipit€s6vel, L osztilgi min6segbcn, a magyar 6s vonatkoz6 nemzetkdzi jogszabilyok'

szabvinv as egy€b szakmai el6iris szcrinti nin6s6gben, a szerz6d€s s?erint hi6nym€nt€sm

teljesiteni. Azon r6szeken, ahol a min6s€get szabv6nyi el6irlsok nem h^tarozzak me9, ott 
^

Filek cl6r"tes"n cgyeztetik a sziiks6ges €s el€gs€ges k<ivetelm6nycket Felek tcigzitik, hogy

L oszrilyri min6s6gnek az N{SZ szctintr L osztibu min6s€get tekintrk

5.2. ,\ beruhizis ^zon 
ft.sze;, rendszerei ts bercndezlsei eset6ben hclyek alkalrnassigit

prtibarizemrncL kell rgazolni, Vdllalkoz6 ktitcles legal6bb 72 6ta id6(artamir Pr6baiizemet
iartani..\ prtlbaiizemct vdgrchajtisir rigy kell beten'ezni, az ehhez sziiks6g€s int67ked6seket

rig1 kell megtenni, hog,r 
^z ^z 

att'd s'^t\itch eliiris sikeres lefolytatlsAt oe akad6\yozza'

5.3. -\ pr6banzcm kezdete el6ft a Vi[alkoz6 kcitcles mcggy6z6dni aft6l' hogy a feladat teliesit6si

foka a pr6banzemre alkaltnas illapotot cl6ri A Pi6baiizem alaft, amennyiben an6l a

vonatko;6 szabvanlok r.ag el5itisok misk6nt nem rcndelkcznek, valamennyi beren<lez6s 6s

tclepirctt refldszei cset€b;n m€g keLl gy6zodni azok megfelel6sdg6r5l ca rendelt€rEsszerfi

,r,,ii ;,]a.€r61. ;\ pt6banzcm 72 6rin bclLih mcgszakadisa eseren a pr6bairzem riirakezd6dik

Vrllalkoz6 ^ pi6b"iir"- sorin felrneriilt hib6k, hi6nyok p6disi6rt 6s a sziiks€gesen

fclmernlr lariris.kerr kdlon dila/;sra ncm iogo'uh

5.4. A pr6banzemmel kaPcsolatos n,rilatkozatokat, tovibbi a pr6baiizem alatt fcltiit hibikat'

hiiiryokat !s a kilavitlsra, P6rlisra megillapin)tt hatiid6ket jegyz6kdtJwbe kell foglalni A

Vi koz6 ktitcies Megrindel6nek itadni a pr6banzemi jcgyz6kdnp'ct a pt6banzemi

napl6r'ai cgvutt. t pr6bauzem sikeress6g6t Megrendel6 6s mriszaki cllcn6te iltal aliirt

jcgyzrlk<intvlel kcll dokumenuilni

iu



5.5. iz itadis-in€teli eljiris 5.6. pont szerinti kdszte jelent€s€t megel5z5en Villalkoz6 k<iteles

valamennyi probaiizemct lefolytami, melyck sikeless6ge az itadis-iw6teli eliir6s
megkezd6s€nek el6felr€tele.

5.6 A szerz6d6s szerinti feladat teljesit€s€t az AtadAs-6*6teli eljitAs kezdet€t megel6z6 5 nappd
koribban a Villalkoz6 k6szre jeleoti, mclynek alapiAn Megrendel6 a mriszaki iBdAs-itv6teli
eljilis id6pontjit kit';zi. Vlllalkoz6 rigy kdteles az 6nesit6st megtenni, hogy a miszaki
iadis-iw€teti eljiris kezd6 napja ne legyen k6s6bbi, mint a teljesit€si hatirid6k€nt kit':26ft
id6pont. Hatirid6ben teljesit a Vlllalkoz6, ha a m'iszaki itad6s-iw6teli eljir6s a szeiz6d6s

1 .4-es pontliban t<igzitett befejez€si hatitid6n beliit megkezd6dik.

5,7. A Vllalkoz6 a miszaki itadis-iw€tel.i eliiris sorin a Megrendel6 rcndelkez6s6te bocsitia a

kiivetkez6ket:

- 2 pld. papir alapri 6s 1 pld. digitilisan rcigzitett megval6sulisi dokumentici6 (,D" tew),

- a bcipitett bctendez6sek, anyagok, tetm€kek teljesiiin6ny-nyilatkoz.tai,

- min6s6gi bizonylatok, j6tilllsi legyek, ganncialevelek, kezel6si-hasznilati, karbantartisi
itmutat6k

- €rint6sv€delrni, f<ildcl6sm€r€si, elektromos szabvrnyossiSl m6r6si iegyz6kcinryek"

- villimv6delrni m€r€si jcgyz6k<inyv,

- valamennyi pr6baiizcm siketes lefolytatisit rgazol6 jegyz6k'oywet"

- a be6pitett berendezdsek, gcp6szeti, elekuomos (er6s- 6s grengeirami) rendszerck
m gy^r nyelvd kezel€si, katbantanisi utasitisar, a beiizemel€selc6l,

bcszabilyozisokr6l, 6s az el6itt patam€tetek ellen6rz6s&61 k6sziilt jegyz6kcinyvel{,

nyom6spr6ba jegyz6k<inyw, beiizemel€si jegyz6kiinyv, telePit6si tanisiwiny, stb.

- kivitclez6i nyilatkozat, fclcl6s mfiszaki vezet6i nyilatkozat,

- a kezel6szem€lyzet tdi6kozrarisit 6s kioktatisit igazol6 jegyz6kcinyvek,

- minden olyan cgy6b dokumentumot 6s igazolist, amely a Megreadel6 szimira a

szerz6d€sszeni, hiba- €s hiinymentes tcliesit6st bi?onyitie, illewe amir jelen szetz6d6s

vag jopzabily el6ir.

5.8. A mrlszaki itad6s 6w6teli eljlt6s csak a Megtendel6 (vagy mriszaki ellen6rc) hiba- 6s

hiinymentess€gct igazol6 nyilatkozaa bi-rtokAban z6thtt6 lc.

6. szAMLAzl..s-FrzETts

6.1. El6leg

6.1.1.A Kbt. 135.5 CD bekezd6se alapiiltt - *ta tekintettel hogy a k<izbeszerz6s tirgya 6pit€si

beruhizis 6s a szerz6d6s teliesit6s6nek id6tattama a k€t h6naPot meghaladia - Megeodel6
a szerz6d€sben foglalt, tattal6kletet 6s 6ltalinos forgalrni ad6 n€lkii.l szimitott teljes

ellenszolgilatis sVo-Anak megfelel6 6sszeg, azaz 74.944.444,- Ft - felhaszniEsi c6I kiltit6se

n6lknli - el6legk6nt tiirt6n6 igcnybev6tel€t leh€t6v6 teszi.

6.1.2. Megendel6 az el6leget az aiinlattev6 k'ftserc 
^ 

322/2015.6'. 30 ) Korm. tendelet 30 $-a

alapjin V6llalkoz6 el6legbek6r6ic alapj6n, a munkateriilet 6tadisit kiivet6 15 naPon beliil

fizeti ki.

6.1. 3. r\ szcrz<id6s esetlcgcs k6s6bbi mrldositisa az cl6leg 6sszcg6t €s elszlmolisit nem €rinti'

6.1..{. ,{z ekilcg a rdsz szimlikban c'gycl6 arlnyban keriil elszimol6sra



6.2. Rdszszdmla

6.2.1. A Vilalkoz6 hirom (3) r€szsz6mla, tovibb6 a v€Szimla benyriitisira jogosult az igrzolt
miszaki teljesit6ssel atinyosrn, a p6nziigyi 6s a miszaki iitemez€s szelint a stn izisi
id6pontokhoz rendelhet6 miszaki tcljesit6s alapj6n.

6.2.2.A milszzki teljesit6shez kdtdtt P€nzi.igyi iitemez6s a szerz6d|s l, sz mell6klet€t kepezi. A
mfszall iitemez6sben (2. s2. mell6klet) ekk6nt megieldlt tniszaki megval6sitlsi szint el6r6se

16szteljesit6snek min6si.il.

6.2.3.A rlsz-szAmla kifizet€s€nek felt€tele a Megrendel6, vagy mriszaki ellen6le Atal t6sz-

tcljesit6sigazolissal elismet r€szteljesit6s megvd6sulisa. A reezteliesit6shez rendelt

iddpont egyittal t€szhatltid6, a r6szhat6rid6re villalt r6szteliesit6s k6sedelme eset6n a

r6szieljcsit6i ellen€rt6ke csak a kcivetkez6 r€sz-szitnlAban vagy a vdgszimliban

6rv6nyesithet5.

6.2.4.A 3 ft.sz-szimla k6zil2 a 2O20 6vben, a 3. r6sz-sz6mlz, €s a vigzlmla t 2O21 6vbcn

nvijthat6 be a p€nziigyi €s mriszaki iitemcz6snek megfelel6en.

6.3. V€gszimla

6.3.1.A v€gszdmle benluitisinak felt6telei: a kivitelez6s teljes kilri (<omplex, leddeltet€sszeri

u"*J€".. 6s hasinilatra atkalmas) befeiez6se, a teljesit€st igazol6 miszaki itadis-6tv€teli
jegyz6k6^y", & az 6tadiLsi dokumcntici6 hiinytalan megl6te,, 

-a 
72 6tAs pr6bzizem

".!a-e"y...eg., 
6s a teliesit6sigazohs kiillit6sa, tov6bbi 

^ 
szerz6&s szetinti tanal6kketct

terh6re csetlegesen elrendelt P6ttnunka elsz6hohsa €s igzohsa
A v€gszitr:la kieg"-enlit6s6ncl feltEtele szerz6d6s szerinti i6teljesit6si biztositek ilsszeg6nek

M$eodel6 r6J6rc tcirt6n6 AatzlAsa, vagy a v6llah futamideii €s tisszegf i6teljesitdsi

biztosit6k Megtendel6 r€sziic t6ft€d6 itad6sa.

6.3.2, A v€gszimla legfeliebb a tartal€kherct n€knli italinyir 309o-inak megfelel6 <isszegri lehet,

dc nem fehet kevesebb, mint a tatal6kketet nilkili AtalLny6t 25"h-a

6.3.3.;\ v€g-sziml6n kiil6n soron kcll szercPcltemi az elfogdott 
--t€teles .ziAritt alzpjin

-"gh^ia.o",rtt Aalinyir dsszeg€t, €s a tartal6kl<eret terh€re a Vlllalkoz6 ilul elv€gzen

p6trnunkik Megrendel6 iltal elfogadott <isszeg6t

6.3.4.A pdnzngyi iitemez6sben a tanxl6kkeret el6itinyzatl6nt szetepel amelynek teth6re a

t6nyieges tlljesit6snek megfelel6 elszimolis a v€gszimliban 6rvdnyesithet6'

6.4,Vi11^koz6 tudornisul vcszi, hogy Megtendel6 kifrzet€st kiz6!6lag a szetz6d6sben in

r:alamcnnyi kifizct€si felt€tel cgyiities fen;ilisa, telicsit€sigxzol6s kiillitisa valamint hibidan

szAtnJa aiapi n tcliesit A sziila kiFzet6s6nek hatirideie a hi!'&n :zi{a benyijtisit6l

,rl*itun jd nap. Megtendel6 a kifizet6st Vdllatkoz6 szirnlijira tdrt6n6 benki itualissal

teliesio.

6.5. Az 6pit6si beruhiz6s 6pit6si engecl6ly kttteles, ezdrt az iltalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007 '

6"i alxXVII. tt'rviny 142. $-; (1) bekezdds b) Pootia alaPjan a Villalkoz6 velamennf

szimlilit kcitelcs nett6 cisszegr6l kiillitani figelemmel aca, hogy az ilalinos forgalmi ad6t a

Megrendel6 fizeti meg

{.



6.6. r\meonyiben a Y6lltlkoz6 a teljesit6shez alvillalkoz6t vesz ig€nybe, Megrendeld a Ptk.

6:130. S 0)-(2) bekezd6s€t6l elt6t6en a 322/2015. 6.30) Korm. rendelet 32/ A.$t alapj6o,,

valamint egy€b hatilyos jogszabilyi tendelkez€seknek megfelel6en fizeti ki a szerz6d6ses

ellen6rt€ket. A szim.lik (r€szszimllk) benyuitisa 6s kifrzet6se e 322/2015, S. 30) Kom.
rendelet 32. $ (4)- (6) bekezd€s6nek megfelel6en t6!t€nik.

6.7.A Villalkoz6 - a Kbt. 136. S (1) a) ponqa szerint - nem fizet, illewe nem szimol el a

szetz6d€s reljesit€s€vel <isszefiigg6sben olyan kdlts6S€ket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k)

ponr ke)-kb) alpontjai szednti felt6teleknek nem megfelel6 tftsasig tekintet6ben meriilnek
fel, €s melyek a Vlllalkoz6 ad6kciteles j5vedelmEnek jogellenes csiikkent6sEte szolgilnak.

6.8..Villalkoz6 jogosult szimlakcivetelds6t engedm6nyezni, Az engedminyez6ste a Ptk.
rendelkcz6seit kell alkalmazni.

?. KOTBER

7.1. il Villalkoz6 k6telezcttsdg€t v6\al, atn, hogy kdscdelrnes teliesit6se illetve a szerz6d6s

mcghiisul;sa eset€n, a szetz6d6sben irt felt€telek fennillisa alapjin kiitb6ft 6z€t

1.2. A k6tb€r alzpia a l/Allall<oz6 6ltal k6rt teljes ellenszolgiltetis tattel€kkeret n6lkiili nett6
6rt€ke.

?.3. A befejez€si hatirid6 kdtbdrtethes. V6llalkoz6 k€sedelrnesen teljesit, ha a teliesit6si

hatirid6re nem, vagy nem a s2€*6d€sben el6irt min6s6gben 6s mennls6gben teljesit.

?.4. Kascdclrnes teljesit6s cset6n a Vrllalkoz6 kijteles a k€sedelemmel 6linteft id6szak minden
napii.a a tattal6kkeret n€lKli nett6 a villeldsi At 03 oh-6n k megfelel6 dsszegi, de

maximum 50 napi m€rt6kri k6sedeLrni kdtb6rt Frzcmi. A k6sedelrni k<jtb€rmaximum el€t€se

silyos szerz6d6sszcg6snek min6siil.

7.5. A meghiisulisi kcitb6r m6rt6ke a tartal6kkeret n6lkiili nett6 vill^l si it 15 yo-^.

7.6. i\ szcrz6d6s meghidsul, ba a Yhllalkozd a szen6d€st hatirid6ben nem teljesiti, tovibbi
akkor is, ha a munkav6gz6st a szerz6d6s hatdlyba l6p6s6t6l szAtnitoft 60 naPon beliil az

6rdekkcir6ben fclrneriilt okb6l nem kezdi meg, vagy a tEszteliesit6sk6nt megjelijlt hetftid6t az

6tdekk<ir6ben felrneriiLlt okb6l 60 nappal vagy azt meghzbd6 txrtamban hill6Pi vagy a

Megiendel6 a szcrz6d€st V6llalkoz6 ErdelJriit6ben fclineriilt okb6l felrnondia

7.7. A kcitb6rfizct6si kcitelezetts6g 
^z 

aft okot ad6 esem€ny bektivetkez6sekor keletkezik A
k6tb6t meg6zet6se esed€kess6 vilik:

- k€sedclem eset€n a k6sedelem megszin6sc napjin

- a meghirisulisi k<itb€r a fclmondAs kdzl6se naPj6n

7.8. Villalkoz6 30 napot mcghalad6 k6sedelrne sflyos szerz6d6sszeg€snck min6siil.

7.9, Megiendel6 a k6sedelem m€rtake, vagy a meghifsulis alaPian a szer26d6s szerint

meglllapitott kcitb6rt a Villalkoz6nak halad6ktalanul leszimlizza, aki kriteles azt 15 napon

bcfiil kiegyenlitcni. A k6scdclmcs teliesitdst kdvct6en benniiton Vill'elkoz6i sz^nl t 
^

Meg..ttdil6 csak a kotb6rsz6mla kcgyenlrtasit kcivet6 15 naptin-napon b-eliil egyenliti ki,

vag;ha cnnek fclt6telei fennillnak, a kcitb€t <isszegdt a Megrendel6 a V6ll'alkoz6 kiivetkez6

rlJiszi'mlAjitba/v6g:z6nrliilba beszimitja. Az esedegesen mcgfizetett k€sedelmi ktitb6t a

meehirisullsi kdtb6rbe bes26mit.

{.



7.9. A Vrillalkoz6 a Megtend€l6nek a k<itbirt meghalad6 kAt6t - igy kiilcincisen a vagyoni

6rrdkveszt€st - is kcjteles tcljcs <isszeg6ben megt€titeru.

8. J6TALLAS ES BIZTOSiTEK

8.1. A VSllalkoz6 az Altala elv€gzett munkilca 60 h6nap i6!i!l!4ct v6llal. A j6tillis 6s a
szavatossigi hat6rid6k kezd6 id5pontia a miszaki itadls iw6teLi elj6ris eredm6nyes

lezitisinak nzpiz.

8.2. Amennyiben a j6tillisi id6 alatt olyan hibik vagy hiinyossigok deriilnek ki, amelyek a

kivitelez6s sorin szakszenlden munkavlgz6src, vagy cs6kkent 6rt€ki anyagok be€pit€s6re,

felhasznilisira vezethet6k vissza, illcwc czek hiinyiban is Vlllalkoz6 €rdel:ktir6ben
menilnek fel, akkor a Vrillalkoz6 azokat a Megtendel6 felsz6)itisfua a ielen szerz6d6s 6

sz:imLi mell€klet€t k€pez6 - a gatanciilis hibik bcjelent€s6t 6s laviti,sit szab6lyoz6

me#[apodisban t6gzitettek szermt koteles megsziintetni 6s/vagy kiiaviani. Ameonyiben

V1ll^lkoz6 k6telez€tts6g6nek nem tesz eleger, a Megtendel6 iogosult a Villalkoz6
kolts6g6re missal elv€geztemi. Amennyibcn a i6taMsi id6 alatt olyan hibik keriiLlnek

bcjelcnt6sre, amelyek k6ts6get kiz6r6an a kzrt:zntatis hiinyAta, szaksz€nidcnsEgEre' wagy a

Villalkoz6t6l fiiggetlen idegen beavatlozisra vczethet6k vissza, akkor ezeket a Villalkoz6
nem kc)teles megsziintetni, kijavitani, felt6ve, hogy azok el6id€z€s6b€n nem volt r6sze.

8.3. A Vlllalkoz6 a kivit€lez6s biztosit6kiul ^ 
szer,ldes szednti tartal6kketet 6s AFA nelkul

szin1itott ellenszolgaltatAs 5 %-inak megfelel6 osszegt teliesltesi biztosit€k nyujtisira
k6teles. A telicsit6si biztosit6k c€lia a szd26d6s meghiisulisa eset6n a felvett el6leg

visszafrzet€s€nek, illctve a meghinsuhsi kdtb6r t6szbeni fedezet6nek biztosit6sz

8.4. -.\ Villalkoz6 a munkateiiilet itadis in'6tel naPi6r kdvet6 10 napon beliii - vilasztisa szerint
- kotelcs vagl a Megrendel6 szamlai t^ ^ biztosit6k ds-sze#nek. dtuuhsila, \'agy a

Megtendel<inek-a Legf6bb lgy€szs6g t€sz6rc kiillitott megfclcl6 bankgarancia vagy bankr

k6szfrzct6 kezcss6gvillalis vagy biztosirisi szerz6d6s alapjin kiillitott - k4sz6zet6

kczess6e\'lllaldst tartalmazi:> - ki:telezr 6]ny 6tad6sin.

Amennviben a llllalkoz6 a munkateriilet at^d s-atv6rc1e]6l szimitott 10 napon bclii'l nem

aclja it a megfclcl6 bankgaranci6t, vagl k<itclczv6nyt, vagy nern utalja At a biztosit6k 6sszeg€t,

abban az esetben srilyos szerz6d6sszeg6st kdvct cl.

8.4.1. A teljesitisi bankgatancia aklor megfelel6, ha:

- a Legf6bb Ugy6szs€g (1055 Budapcst, Mark6 u 16) r6sz6re sz6l,

a tartal6kleret n€tkiil szamitott nett6 vAlalisi ir 5 % inak megfelel6 osszeg6' 
^z 

z

dsszcsen 14.944.444 forint,

- kotlitozis n6lkrili 6s visszavonharadan,

- a felszrilitist6l szlmitott 5 banki naP alatt ig6nybe vehct6,

futamideje a mriszaki itadis-iw6teli eljiris eredm€nyes lcz6risinak napiiig tart'

a banksarancia-lev6l t^rtalmazz a bank felt6den 6s visszavonhatatlan

ktitclczciis€grillalisit arra, hogy a Megrendel6 els6 idsbeli felsz6Kt5shz a

Villalkoz6 csetleges kifogisolisit figyclrnen kfiil hagy.v4 az alapjognszony

vizsmlata n6lkiil, a bant saj6t kdtelezetts€ge alapj6n nonnal ki€u'ett a

Megtcndel6nek a megjel6lt osszegel
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Amennvibcn a villalkoz:isi szerz6d6s mridositisa r.ilik sznks€gess€ (v6lal6sr Ar 6s/vzgy
tcljesir6si hatirid6 tekintet6ben), anoak felt6tele a teljesitisi baolgarancia
szerz6d€sm6dositissal &intctt felt6teleknek megfelel6 m6dositisa.

8.4.2. A bizrositisi szerz6d6s alapjin kiillitort k6telezv€ny akkot megfelel6, ha a biztosit6 a

tcljesit6si biztosit€k osszcgc etej€ig k6szEzet6 kezess6get vAlal.

8.5. -{ j6riMsi id6szakban felrnernl6 esedeges hibik elhiritisinak fedezctek€nt a Yiilalkoz6 a

szep6das tclies G6flIleges) nett6 dsszcgc 5 7o-inak megfelel6 <isszcgri i6teliesitdsi
biztosit€k nyrijt6sita kriteles. A j6teljesitdsi birtosit€k a gatatci6)is k6telez€tts€gek tnrs
villalkoz6val tcjtt€n6 elv€geztet6s6nek kcilts6geit, 6s az ezzel osszeftiggEsben felmedil6 kirok
fcdczet6t k€pezi.

8.5.1. A j6ieljesit6si biztosit€k nyijt6sinak m6dja:

A Villalkoz6 az eredm6nyes mfszakr itadds iw6telt kdvet6en k;llitista keriil5 v€gszimla

kiegyenlit6sit mcgcl6z6cn a Megrendel6tlek vagy laralla a szerz6d1s szerinti j6teljesit6si

biztosit€k <isszcgct, vagy iLtadla a I-egf6bb Ugy€szs6g r6szete kiillitott megfelel6

bankgranciit, vagy banki ktszftzct6 kczcss6gvAllalist, vagy biztositisi szerz6d6s alapj6n

kiillitott - k6szfizet6 kezessigvillal6st tartalm^26 - k6talezv'tryt.

8.5.2. A j6teljesit€si bankgarancia akkor rnegfelel6, ha

- a l,egf6bb Ugy6szs6g (1055 BudaPesr, Mark6 u. 16.) r6sz6te szol'

- a szcrz6d€s teljcs Gdnvlcges) nctt6 6sszege 57o-inak megfelel6 6sszcgi'

- korlatoz6s n6lkiili 6s visszavonhatadan,

- a fclsz6liclst6l szimitott 5 banki neP alatt ig6nybe vehet6,

- tutamidcie a j6tilisi id6 leitrtit k6vet6 60. naptAri naPig tart

- a bankgarancia-leftl tartalmazza a bank felt6den 6s vGszawonhaadan

kc;telezens6gvillal6sit atra, hogy a Megrendel6 els6 ir6sbeli felsz6ldtis6t^, a

Villalkoz6 esetleges kifogrisol6s6t frgyelmcn kiviil hagyva, az alapjogviszony vizs#lata

n6lkiil a bank sai6t kiitclczcnsigc zlapjin azoonzl kihzeti a Megrendel6nek a

megjelolt dssz€g€t.

8.5.3. A biztositisi szcrz6d6s alapiin kialitott kdtelezv6fly akkor hegfelel6, ha a biztosit6 a

teliesit6si biztosit6k cjsszege erej6ig k6szfizet6 kez€ss69€t villal

8.5.4. A Villalkoz6nak a mriszaki itedAs itv€teli eliir6s megkezd6sekor irisban

nyilatloznia kcll arra, hogy a j6tcljesit6si biztosit6kot nilyen m6don bocs6iia a

Megrendeld rendelkez€s6rc

ij.6. V6llalkoz6 Megrendel6vel t<irt6n6 el6zetes egycztet6s alaPiin iogosult a teljesit6si biztosit6k

6s a i6telicsitisi bizrosit6k esct6n egyil biztosil6ki formi6l a tnasika itt6ffu'

8'7'l\V6llalkoz6kiitetesatcljcsit6si6saj6tcljesitisibiztosit6kkal(gannciival)flemfedczctt
kirok, koltsigck megt6ritlsitc ts.

9. MEGRENDEL6I SZOLGALTATASOK

9.1. ,\ Megrendet6 (vagy mrfszaki ellen6re) a l'tesidn6ny kvitelez6s6t annak telies id5txrtama

alan f,gahbb nyi.oup,rnk6nt elten6rzi' Amennyiben valame! eld<intend5 miszaki

kttd6sbJn MegiendelS (vagy miszaki ellen6tc) illisfoglalisam van sziiks6g' azt

Irl.g"""aaO (vigy rnnszakr e[n6te) az 6rtesiil6st6l szimitott 4 munkanapon beliil kdteles

megten .

!,
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9.2. A Me$endel6 kijelenti, hogy a lla].llsi At az el6re megadott, a szerz6d6sben riigzitett

iitemez6saek megfelel6eo a szee6d6s megk<it6sekot rendelkez6s€re ill.

10. KAPCSOI{ITARTAS, IIIETEKESSEG

10.1. A Megteudel6 r6sz€r6l:

a szerz6d6st 6rint6 iigyekben: Jen6fi Gy6rgy gzdasAgi f6igzgtt6
(telefon:1/ 301-0501)
e-mail Gaz&sagi@mku.hu

a teljcsit€st 6int6 iigyekben: Stelczer P6tet miszaki igazgat6
(telefor: 1 / 269 -2667, 30 / 830-7 624)
e-man: $ls!czsdcre@!Bklr.!!

Cedlle Dtnicl projektfelel6s
telefon: 7 2 / 51 4-7 32, 30 / 822-8338
e-mait Csolle.Denid@mku.hu
NUJ-sz6m:131358737

Rem€nyi Zolrin mb. osztilyvezet6
telefor: 1 / 332/5930/1'01,70/ 607-1201
e-mail Remenyi.Zoltan@mku.hu
NUJ-sz6m:704505171

a Megtndel6 cl€rhet6s6gei: levelez6si cim: 1372 BudaPest, Pf.: 438.

telefax: 1/ 301 0500

e-mail Gaz&sagi@mku.hu

10,2. A Velalkoz6 r6sztr5l

a szerz6d6st 6dnt6 iigyekben: Dr. Fodor Zsuztann^lg zg t686g|agi^
72/ 227 -311 , 20 / 9263 502
e-rrail titlsrsag.tatarozo@t-online.hu

a teljesitdst 6rint6 iigyekbenr W6bet Arpid Tetmel€si igazpt6
NUJ-sttn: 17104'1259

(relefon:20 /9215-981
e-mail dBc!s3gJ4!4!sz.a@!edbe$r

Nagy Liszb 6pit€svezet6
NUJ'szim:15'1406396
(teleforr: 20 / 599-6643
e-mail peEgAleqlbqbs

jogosult eljimi.

A V6llalkoz6 felel6s miszaki vezet6je: W6ber Atp,ld
20/921s-981
e-mail titlslEglatelezg@lodb.abu
kamarai azonosit6 szim,Mv-6-02-0490

t2
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10.3.Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a sz€rz6d6s, tovibbi az 6pit6si napl6ba
t6rt6n6 beicglz6sek, valamint a felrnond6s 6s eliMs, k<itb6rigeny 6rv6nyest6se 

-kiv6televel 
_ a

vonatkoz6 jogzabilyok iltal el6in nyilatkozatokat, 6rtesit6seket egyrnissal itisban,
elektronikus iton k<izlik. Erre fgyclemmel Megendel6 a c^z dasA@rr*u.hu. rnig
V6lfalkoz6 ^ tttk^a g-t^tzrozo@t online.hu elektronil$s e-mail cimet rendszeresiti Az ei
mail cim esetleges megviltozisir6l a Felek halad6kalanul 6ncsitik egymist.

10.4.A felrnondist, az elAlllst,6s kinbarig6oy €w€nyesit6s6rc irinyul6 irisbeli nyilatkozatotat a
Felek egym6ssal r6rrivev6nyes lev6lben kciztk.

u. TELJES KoRiJ MEGATT-APODAS

A jelen villalis reljes krinl, azaz kiterjed mindcn olyan k6td6s vagy r6szfeladat megold6sita, amely

^z ^) 
nl^ttatcl id6szakiban fel'nenilt, vagy az aj6nlattlteti dokumenrici6 6s a helyszini bei6ris

alapjin megismerhet6 volt, friggcdcniil att6l, hogy a rendelkez€sie bocsatott
tervdokumentici6ban, mrlszaki leir6sban, vagy 

^z ^j ^l^lercl 
id6szakiban ez i6szletesen

kimunkilisra keriilt-e, vagr sem.

12. TITOI(IARTASI KOTELEZETTSEG

12.1.4 Feleket, alkaLrnazottjaikar, a tcJjcsit6sbe bevont k6zremikdd6ket (alvilJ:rlkoz6kag
ntoktart6si k6telezctts6g terhel a s2crz6d6s teljesir6s€ sorAn, vagy azzal itsszefiigg6sben
tudomisukra tuton vag,v bitokukba kerii.lt mindcn olyan, ncm nyilvinosan hozzif6rhet6,
illen e nem kciz6rdeki adat, terv, informici6, olsnany, dokumentum tarLllma
\.onatkozisiban, amelynek nyilvinossigta hozatala birmclyik F6l hivatali iizleti vagy egy€b
utkart s6rten6. .\ urokranisi L6tclczeffs€ga szerz6d6.shatAly6nak megszfn6s6t k<ivet6 hirom
itig 111 fenn.

12.2..\ iogosulatlan nvih,in()ssagra hozatalb<il szirmaz6 h6tdnyok elh6ritisihoz, illeoe
kiknszobol6s6hez sziiks6ges ktilts6gek azt a Felc tcrhelik, akinek 6tdekkcjr6rc, iltewe
nagatanisira tekintenel a jogosuladan nyilvinossigra hozatal visszavezethet6, kiv6ve, ha
bizonviqa, hogv az nfotrnAci6 meg6E6se 6rdck6bcn igy ji.. e\ a.hogy 

^z 
adott helyzetben

iltaliban elvirhat6.

72.3.4 szcrz6d6 Felek kotclcsek gondoskodni an6l, hogy a szetz6d6s teljesit6se sorin
alk^lrnazottark illerve k<izremrik<jd6ik, szak6n6ik jelen titokv€delmi kdtelezettsag taitalrn6t
megismeg6k, is annak eleget is teglcnck.

13. A SZERZoDES M6DOSiTASA

13.1. A szerz6d6 Felek a szetz6d6st k62tis mcgcglczassel, irisban, a vonatkoz6 ktizbeszctz6si
szabilyok fig1 elcmbe r'6tel6vel, bilmikor rn6dositharjik.

13.2.A kapcsolattart6k szem€lv6ben bektjvctkcz6 viltozls is annak k6zl6se a szerz6d6s
m6dositisit nem ig6nyh, xzonban a liclek haladiktalanul kdtelesek egrmissal ezt ^ ttnyt
irisban kozolni.

14. A SZERZ6DES MEGSZUNESE

14.1.A Megtendel6 r Ylllalkoz6noz cimzett cgyolclahi Jognyila*ozanal ^ szetz6d6st
fclrnondhatia, vagy a szen6d6st6l elillhat - ha sziiks€ges olyan hatirid6vel, amely lehet6v6
teszi, hogy a szerz6d6ssel {rintctt fcladata cllit6s6r6l gondoskodni tudjon -, ha

a) felt6deniil sznks.ges a szcrz6das olyan l6nycgls m6dosit sa, amely eset6ben a Kbt. 141. S
a alapiin rii kozbcszerz6si eljirist kcll lcfolytami;



.)

14.2.4 Megrendel6 a Kbt. 143. S-inak (3) bekezdase alaplin a szerz6d6st felmondja ha
sziiks€ges olyan haririd6vel, amely lehet6v€ teszi, hogy a szerz6d6ssel 6lintett feladara
ellitisit6lgondoskodnitudjon ha:

- a V6llalkoz6ban kd:wetctten vagy kcizvedeniil 25%-ot meghalad6 nr.lajdoni
r6srescd6sr szercz valamely olyan jogi szem6ly wagy jogi szem6lfs6g;cl nem
lcndelkez6 gazdesigl tirsas6g, amely nem felel meg a Kbt.62. g-a (1) bekezd6sdnek k)
pont kb) alpontjiban meghatirozott fclt€teleknek.

- a Villalkoz6 kiizveteftcn vag) k6zvcdcniil 257o,ot meghalad6 tutajdoni t6szesed6st
szcrez valamcly olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6gget nem rendelkezri
gazdasigi tirsasigban, amely nem fclel meg a Kbt. 62. g-a (1) bekezd€s6nel k) ponr
kb) alponti6ban meghatirozott felt6reteknek.

14.J A Felek fennrartjik maguknak azt a jogot, hogy a feLmondis elkenil6se 6rdek6ben a misik
ftlhez a szerz6d6sszeg6s riszleteit tzrtzlmaz6, a szerz6d€sszcges orvoslisra ir6nyul6
felszrlttlst int6zhemek azzal, hogy az irtcsit6s k{zhezr€tettt6\ szimitott legfeljebb 5 (rit)
munkanapos hatirid6vcl a F6l a szerz6d6sszeg6sr orvosolhatia.

14.,1. A szerz6d€s mcgszin6s€ esetin a Felek kdtelesek egymissal az elv€gzett 6s elfogadott
munka alapjio jclcn sz€rz6d6s rendelkezdscire figyelemmel elszimoJni.

15. \,'IS MAIOR

15.1.A szctz6d€skcjt6skor b6rmely okb6l, el6re ncm lithat6 vis maior helyz€t es€t6fl a szerz6d€s
escdeges m6dositisira a P*. 6s a Kbt. rendelkeztsci aziinyad6k.

15.2.4 Felek megillapodnak abban, hogy a szerz6d6sszcg6 F6l annyiban mentesril a
szcrz6d6sszeg€s kdvetkezm6nyci al6l, amcnnyiben bizonyitia, hogy a szerz6d6sszeg6s6t vis
marcr okozta.

15.3.A Felek vis maiornak rckinrik azr az el6re ncm ldthat6, a szerz6d6sszee6 F6lnek fel nem
r6hat6, elhdrithatatlan, a F6l ellen6ei.en hvtil cso olvan konilrninyt, amJy megaka&lyozza
a Felcr r .zcr,, iclcsszeri rclye.irc:bcr.

15.,1.4 Felek n€m rckintik vis maiornak a VA[alkoz6o6l, alvilla]koz6jin'l, beszi.l)ito16nil,
kialakult sztiijkot, az anyaghtAnyt, munkaer6hiinyt, a Villalkoz6 vagy alv6llalkoz6jinak
likviditisi zavanit, cs5djaq 6zer6sk6prelenn( viMsit, a Y6llalkoz6 iltal bcszetzend6 vagy a
tev6kenys6g6re, a szerz6d6s tatgyar^ von^tkozo hat6sigi cnged6ly hiinyit, elveszt6s6t, a

hat6sigok int6zkcd€seit, a V6llalkoz6 beszillit6jinak magatzrtAsig valmnt a grzdas6g1
r.iszonyokban bckrivetkcz5, a szokisos szctz6d6si kockizatot tctemesen mcghalad6 olyan
m6lvrehat6 viltoz6st, amely a szerz6dts teljesit6s6ie kihat.

15.5.Vts maiorra a V6llalkoz6 abban az esctben hivatkozhat, ha i,isban, 6ltesiri a Megtendel6r
arr6l, hogl vis maior miatt k6ptelen a szerz6d€sszcrri teljcsit6sre. Az €rtesitasben mcg kcll

b)

9

a Velalkoz6kant szerz6d6 F€l szem6ly6ben olyan jogut6dlis krivetlezett be, amely nem
felel rneg az ir6nyad6 k6zbcszerztsi szzbilyoktnk;
a szerz6d6s szerinti srilyos szerz6d€sszeg6snek min6siil6 esetekben;
ha a VAllalkoz6k6nt szerz6d6 F6l ellen cs6d vag/ felsz6mol6si eljitist rendeltek el,
elhatirozta v6gelszimohsit, megszintnek ny vanitottik vagy k6nyszertcitl6s6t rendelt€k
cl
Villalkoz6kdnt szctz6d6 F6l nem min6siil itllthat6 sz€rvezctnek vagy e vonatkozisban
val6dan nyilatkozabt tett
ha z szcrz6dis megk6r€sar kdvet6cn iur tudomisira, hogy a Villalkoz6 tekinter€ben a
kcjzbeszcrz6si eljiris sotin kizdr6 ok illt fenn, 6s ez6r ki kellett volna z6mi a

kcizbeszerz6si eli6risb6l.

I4
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jelcilni a vis maior helyzetet megalapoz6 kciriilm6nyeket, a vis maior kdve&ezm€nyeit, azok
hat6s6t a teljesit6ste valamint, ha lehets€ges, a vis maior clh6tit6sa (elhirul6sa) vlrhat6
id6pontjit. Ha a Megrendel6 elter6 irisbeli utasitist neh ad, a VAllalkoz6naL tovibb kell
teljcsirenie szerz6d6ses kdtelezetts6g€it, 6s keresnie kell a teljesit€snek a vis maior helyzet
iltal nem gitolr, c€lszen: m6diiL

15.6.,\bban az eserben, ha a vis maior a teljesit€s6re megillapiton birmelyih hatririd6
vonatkozasibafl kisedelrnet okozott, rigy az adott tev€kenys6g elv6gz6s6te mc#llapirott
hatirid6, valamint valamennyi, az adort rev6kenys€g ftiggv€nyEben elv€gzend6, azzal
szorosan dsszefugg6 tev6kcnys6g hatirideje meghosszabbodik a vis rnaior Altal okozott
k6scdclcm Felek;ltal rneg6llapitott, ennek hiinyib2r a 15. 7. pont sz€rinti id6tartxmival.

15.7.r\bban az esetbcn, ha a vis maior okozta k6sedelem id6tartam6nak nagysigiban a Felek
isszeni hasirid6n beltil nem tudnak mcgillapodni, a vis maiortal 6rintett tev€kenys6g
elv6gz6s6re rendelt tij hatrlrid6ker a Megrendel6 illapitja meg, F,z ut6bbi esetben a
Megrendel6 a dtjnt6s€r6l a Villalkoz6t halad6kralanul irtcsiti, V6llalkoz6 pedig kciteles a
megadott hatirid6re szerz6ddsszerien teljesiteni. A Megrendel6 ddordse n€m akadAlya
annak, hogy a k6sedelch id6tnrtamanak m6ft6kit a Villalkoz6 ut6bb vitassa.

15.8.Abban az es€rb€n, ha a vis maior a tev€kenys6g elvtgz|s€te rendelt hatfuid6 21 napot
meghalad6 k6sedelmir okozta, r.agy a k€sedelem nags6ga el6rellthat6lag meghalzdja z 21

@uszoncgy) napot, a Felek a szerz6d€s tcljesit6s6nck m6djival, tartalmival i.lletve a telicsit€s
hatdridej6vel kapcsolatban tovibbi tirglaUsokat kezdenck.

16. ADATVEDELEM

16.1. r\ Szerz6d6 Felek kcitelczik magukat ara, hogy a szcrz6d€s teljesit€se sor6n
tcv6kenvs6giiket a mindenkor hatilyos adatv6dclrni jogszab;Iyok bctartisival v€gzik, kiiliincis
rekjnte$el az Eur6pai Parlamenr 6s a lanics 2016. tpiilis 27-t (EU) 2016/679 rcndelctc
(CDl'R rcndeled el5irisaira.

16.2. I Felek egycz6 
^k^r^tt^l 

t6gz.iak, hogy a szerz6d6s megkrit6se 6s teljcsit6se sotin a

szetz6d6ssel clsszcftigg6sben term€szetes szcm6ly alkalmazottaik, k6pvisel6it,
kijzrch':k6d6ilr (a tovibbiakban egyi.ittesen jelen fejezet dkaknaz6sdban: ,,Kdzremrikcid6')
szcmalv€s adatz kernl kcizl6ste. Sajit k<izrcmik6d6je tekintet6ben mindegyik F6l adatJ<ezcl6,
az adarkczcl6 F6t kc;zrcmrikdd6je tekintet6bcn a misik F6l a cihzctt.

1('.3..\ Felek n k6zremnk6d6k szcm6lvcs adatit a !zce6d6s kczcl6se, a szerz5d6s teljcsitEse
sorin a dolumentumok nl, vantartisa, beldptct6s ellen6rz6se, valamrnt el6rhet6s€g
nyilvi4ta{,lsa c6ljib6l kczelik, a teljcsit6shez, a jogi ig6ny 6rv6nyesit6s6hez 6s a sz6ml6z6s
csct€ben pedig a szimvueii tdrv€n,vnck val6 megfclcl.shez sziiks6gcs id6tanamig.

16.4. A Felek kijelentik, hogy sajir kcizremrikdd6iket az itt lefttakr6l igazolhat6 m6don
tAj6koztatjrik, s minden olyau miszaki szervez€si int6zked6st megtesznek, amellyel meg6vj6k
r kozrem'ikod6k szem6lycs adarair a vilcdcn elveszt6st6l, s€riil6st6l, jogosuladan
hozzif6r€sccjl, felhasznilist6l vagr nyilvinossigra hozataltrjl, m6dositist6l, va$/
mcgscmmisit6st6l.

1,6.5. yill^lkoz6 kotelezetts€get vilal arra, hogy azon term6szetes szcm6lyekkd amelyek jelcn
szerz6d6s tcljcsit€s6ben r6szt vesznek ds b6tmely szem6lyes adata a fethasz 16 sz6m|n
Itadiss keriil, a szerz6d€s 4. szimri mell6klete szednti adatkczel6si tajekoztat6r
mcgismcrteti.

i6.6. A s2erz6dds jelen pontjiban foglalt rendelkezisci mcgszegdse stlyos szerz6d6sszeg6snek

min6s0l.
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Egy€b tendelkez€sek

17. A Vilfalkoz6 a Szen6d6s alAtu6sival egyidejriteg nyitarkozik, hogy a nemzeri va$/onr6l sz6l6,ul r 6\'i CXC\.r. riin 6n1. 3. g,inak (t) r,.k.;ese r p.ri" ,iidr; iirl,r.,"ro szervezetnekmin6snt. ,\ Vala&oz6 tudornisul veszi, hogy a Sz"irz;ats S. "rJJ,*[Ci.f.t;t f.ep"ra
1ll1ik",^:.bi' (+ymat6sigi nyilatkozat) i"glii".k."a6,i;ir_" ii o',aii*0".,r..,c*,or
szamiiort.8 (nyolc) napon beliil _ kcjrcles ;Megtendel6t irisban 6rtesitem. A Vdllalkoz6rudomisul veszi tovdbbd, hogy a valotlan tarralrmi nyilatlozat alaplan ietreiOtt Szcrz6d6st aMegrendelci l,gosult az,nnJ haultyal fcirnondani, ,agy an6l:fi;" 

.--''

18.4 Vrllalkoz6 krtleles a szerz6d6s teljesit€s6nek teljes id6tartama alatt rulajdonosi szerkezet6t
i Y.q".:,t"]g szim4ra megismerhetovc t€nru es a Kbt. 143. S fjJ'U"r.-ae" ,r",i",trigylerekJdl a Megtendet6t haladdkralanul 6rEsneni-

19. A,Felek mcgillapodnak abban, hogy 
. 
szerz6deses ;ogvira cset6n a peres elj,r6s el6tt aFeleknek a vonattoz6 jogszabilyi etdinisokra 

" ngy.l.;a _.g t.I ";.ir.t"iijt 
" J"g_,peren kir.iili rendczZs6t.

20.. lelen szcrzrid€sbcn nem, va,{ nem 
. 

teljesldrijen sz.ab6)yozott k&d€sekben egyebekben ahatrilyos, vonatkoz6 jogszabril,vi rcndclkez6sck az tri,nyad6i.

,):;T: :::',S ..T:ll-:, ilr"r,.*p1tt.t6p hat^ybz _ 4 (n6gy) eteaeu p6rdinyban
^(rzu',. a,ncryneR Daftru]vcn maqtamzata, inelmezdse. m6dosira.a uagy kicg6szirese aszcrz,itJisben irrak szcnnt. kizinilag kozds megeg)cz6ssel. irjsban t<inenhe-i A szerz6d6sb6lMegrendel6t 3 (hirom) ,Val/,^tko; 1(egy) p"6d;ny ileti meg

A SZERZoDES MEIEKLETEI:
l sz. meU6klcr p€nziigyi iitemt€n.;
2. sz. mellekier: mriszaki iiremrerl,

? - -.li!., feletriss6gbiztositisi karveny hirctes rnisotara;
4. sz. mcll6klec Adatkezetasi riiekoztat6
5. sz. rncllakletr Adithat6sigi nyilatkozat
6. sz. mclt€ldet: Garanciilis hibdk bcjetent6s.t €s javitisit szabilyoz6 mcgillapod6s

Bvd^pe+, 2u20.A.4.. hd-L. nap

lcgf6bb tigy
Megrende16

1' lnzi:gyr ellcnjegy z6:

lludapest,2020. .V). nalT ., n^p

Dr. Fodor Zsuzsanna
Ig^zgar6sag 13gla

V6llalkoz6
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PfNZUGYI OTEMTf,'RV

.Sikl6ai Jri,nisi 0gy6szs€g ii €pilet6nek €pit6se"

Vrillalkoz6 jogosult 3 db rdsz-sz{mla ds a munka befejezes6t k0vet6en

benyijtdstua.

Szerzdd6ses iisszeg:

l.sz. melldklet

I db vdgszimla

Nett6 osszeg:
+ 27 0/o AF A:

298.888.888,- Ft
80.700.000,- Ft

Osszesen vdllalkozisi dlj : 379.588.888.- Ft+3 7o tartal6kkeret.

l. !a r6!z-@b!

BenyUjtdLs id6pontja:
Ertdke:

2' s.4sz{m!ai
Benyfjtds iddpontja:
EneKel

3, sz. rdsz-szimla:

Benyijris id6pontja:
F_neKel

2020. szeptember 15.

74.722.222,- Fr + AFA

2020. november 30.
14.722.222,- Ft + ISA

2021. marcius 20.
14.122.222,- Ft + AFA

4. sz. v6qszdmla:

Benyujtas id6pontja: A munkdlatok teljes befejez€sekor, az 6tad6s-6tvdteli elitudst

kdvetiien kerillhet sor.

Ene-t", 14.722.222,- Ft+AFA+rsz€rz6ddsbenr6gzitctt39/o-os

ta(al6kkeret terhdre elvdgzett munkdk drldke.

P€csi Epit6 es Tataroz6 ZRt
Igazgat6s6g tagja

Pdcs, 2020. junius 18.


