
vALLALKozAsr sznnzoors

amely l6trej ott egyreszrol

Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest,
Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004; k6pviseli: dr.
Weinek Leonrird polg6rmester, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6), valamint

masresLr(5|a(z)

,, MELYKoZEP" M6Iy- 6s K<izmri6pit6 Kft.
szdkhely: 1215 Budapest, Vasas u.14.
Cg.01-09-168406
ad6 szftm: I 07 7 I 6 5 4 -2 - 43
szitmlaszftm: Budapest Bank Nyrt. | 0 1 0 4 I 67 -573 00 5 00-0 I 000005
k6pviseli: Tolnai Lajos, mint viillalkoz6 (a tov6bbiakban: Vftlalkoz6)

mindketten egyiitt Szerz6do Felek (a tov6bbiakban: Szerz6d6 Felek)

kozott az alulirott napon 6s helyen az alilbbi feltdtelekkel:

I .
A sznnzolns rAncyl

Budapest XIV. kertiletZugl6 teriilet6n parkol6k l6tesitdse az alSbbi helyszineken:
XIV. keriilet Mogyor6di rit kdzdpsS sziget az Angol utca 6s a Nagv Lajos kiriil)' ritja kriz<itt
(65 db parkol6)
- aszfalt: kb. 4 m-'
- gyephdzagos beton t6rk6: kcizel 813 m2
- ftivesit6s: k<izel 1033 m2,
- fatiltetds: 41 db,
- cserjetelepit6s: kcizel 1.234 db
- stillyesztett szeg6ly: kozel 127 fm,
- kiemelt szeg6ly: kdzel448 fm,
- K- szeg6ly: k6zel 108 fm

XIV. keriilet Ftiredl utca 64-66. zcildtertileten (.8 db parkol6)
- aszfalt: kb. 5 m3
- flivesit6s: kozel 195 m2,
- faiiltet6s: 1 db,
- cserjetelepit6s: kcizel 44 db
- stillyesztett szeg6ly: kozel 20 fm,
- kiemelt szegdly: kcizel 70 fm
A teljes mennyis6gt6l +20%o-os elt6r6s lehets6ges.
A rdszletes mennyisdgi adatokat a jelen szerzodds elvillaszthatatlan mell6klet6t kepezo
mriszaki dokumentil ci6 tartalmazza.
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A sznnzOons ranr,ll,nn.l

1. Megrendel6 megrendeli V:illalkozfl elv6llalja a jelen szeruSdds I. pontjriban a szerzodl,s
t6rgyak6nt meghatirozott 6pitdsi-szerel6si munkSk I. osztflyu min6s6gr| hiba- 6s
hi6nymentes kivitelez6sdt.

2, A szerzod6s alapj6t kepezo dokumentumok:
- aj{nlatidokumentdci6
- v6llalkoz6i ajSnlat
- fnazott t6teles koltsdgvetds (v6llalkoz6i ajanlat szerint)
- kivitelez6sitervdokument6ci6

A dokumentumok a jelen szerz6d6s elvillaszthatatlan mell6klet6t k6pezik.

3. Vrillalkozrf koteles betartani a j6vithagyott terveknek megfelel6 kivitelezds sor5n a
vonatkoz6 Utiigyi Mtiszaki El6friisokat.

il.
A sznnzoons ru,BNnRTEKE, A vALLALKozotDiJ

1. A jelen szerzlddsben foglalt munk6k elkdszit6se

17.188.532.-Ft + 6fa

azaz tizenh6tmilli6-sziznyolcvannyolcezer-<itszSzharminckett6 forint + 6fa.

2. Aviilalkozli dij tartalmazza a tervdokumentiici6ban foglaltakon kiviil:

a kivitelez6shez sztiksdges - a jelen szerzodesben nem emlitett - hat6srigi ds egy6b
engeddlyek valamint hozziijrirul6sok beszerz6sdnek kdltsdgdt Sl., kozteriilet
hasznillatr, behaj t6s i, stb. ),
mintav6teli, vizsg|lati 6s m6r6si adatok, min6s6gtanrisitv6nyok kdlts6g6t,
a munkatertileten l6v6 geodeziai jelek v6delm6nek vagy azok esetleges
helyrerillitrls6nak k6lts6 g6t,
a koziti 6 s zcildfehileti krirnyezet v6delm6nek krilts6g6t,
az esetleges tobbletmunka k<ilts6g6t,
a megval6sul6si dokument6ci6t ,
a megval6sitiis kcilts6gdt,
a megval6sit6shoz szi.iks6ges valamennyi koltsdget 6s p6tl6kot, pl.: ad6-, illet6k,
felvonul6si, 6pit6si energia 6s k<izmtiki6pit6s, m6rShely kialakit6s 6s fogyaszt6si,
kcizteriilet-foglalisi, kcirnyezet-meg6v6si, telephely, orzdsi, vagyon- 6s
balesetv6delmi, stb. kcilts6geket,
az 6pit6ssel 6rintett teriileten (beledrfve minden k<izmrivezetdket €s berendez6st) a
ke I etkez 6 kriro k hely r eitllitits i ko lts 6 geit,
garanci6lis kdlts6geket,
az 6pitkez6s a szerzodds tartalm6nak megfelel<i felekiss6g biztositrisrinak
kcilts6geit,

a megval6sitott l6tesitm6nyek mtiszaki Stadds-ifivetelehez 6s haszniilatbavetelehez,
m6r6sek, vizsg6latok lefolytat6s6nak, jegyzokdnyvek 6s dokumentumok
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beszeruesdnek kolts6g6t, valamint a reszt:rev6 hat6s6gok 6ltal az iltadds-itweteli
elj6r6son esetlegesen meghat6rozott munk6k kdlts6geit.

Aj6nlattevS a fenti riron feliil semmilyen t<jbbletkdlts6get nem drv6nyesithet, amely
vonatkozik az infl6ci6s Switltozilsokra is.

3. Villalkoz6 az I. pontban meghatdrozottak szerinti vrillalisi dijon feliil tdbbletmunka cim6n
semmilyen kdltsdget nem 6rvdnyesithet, amely vonatkozik az infliici6s 6rv6ltoz6sokra is.

4. Rdszsz6mliik benyrijtds6ra nincs lehet6s6g. A munka elvegzeset k<jvetoen egyetlen
vegszitmlilt (helyszinenkdnt megbontva) nyrijthat be a Vdllalkozf a Megrendel6 riltal
ki6llitott teljesitdsigazol6ssal egytitt.

5. Vrillalkoz6 a jelen szerzodes aliiri.stlal kijelenti, hogy a rdszdre 6tadott
tervdokumentiici6t, megrendelSi 6s tervez6i kieg6szitdseket ifivizsgl,lta, az abban foglalt
mennyisdgeket elfogadta. Ennek alapjan Vdllalkoz6nak a dokument6ci6ra vonatkoz6
mennyis6gi 6s min6sdgi kifogrlsait Megrendel6 a k6scibbiekben nem fogadja el.

IV.
A sznnz6rns ru.rnsirnsn, HATARTD6

1. A jelen szerz<ld6sben meghat6rozott kivitelez6si munkiik teljesit6si hatrlrideje: 30 nap

A sikeres ftadis-ittveteli elj6r6st6l sz6mitott egy 6ven beliil a Ptk. 405.$ (5) bekezddse
alapj 6n ut6 - feliilvizs g6lati elj 6r6st kell I efolytatni.

El6teljesit6sre a Vdllalkozf a Megrend el6 elozetes, fr6sbeli hozzi$irulilsiival jogosult.

Vfllalkoz6 a jelen szerz6ddsben 6s annak mell6kleteiben meghatSrozott tartalommal I.
osztiiy| min6s6gben, a hiba 6s hi6nymentes sikeres birtokbaad6ssal kdteles az l. pontbarr
meghathrozott hat6rid6ben teljesfteni, amelyek egyiittesen a szerzoddsszerti teljesitds
feltdtelei.

V.
Fznrnsr FELTETELEK

1. A szitmlfuSs alapja a teljes kdni - hiba- 6s hi6nymentes- munka elk6sztilte a sikeres
mriszaki ffiadds- 6tv6tellel, a teljesit6sigazol6ssal, 6s az tizembe helyez6ssel, valamint a
megval6sulilsi dokumentrici6 i*adfsSval (a VIL 3 pont szerinti tartalommal).

2. Vdllalkoz6 a szhmlifi 2 pdld6nyban - a teljesit6st igazol6 jegyzok6nyv alapj6n - jogosult
ki6llftani a Budapest f6v6ros XIV. keri.ilet Zugl6 Onkorm6nyzat (1145 Budapest,
P6terv6rad u. 2.) nev6re 6s cfmdre.

Vrillalkoz6 k<iteles a szfrmlfit olyan id6pontban megkiildeni a Megrendel6 r6sz6re,hogy az
a Kbt. 305. $ (3) bekezd6se alapj6n kiegyenlfthet6 legyen.

VI.
A pnI,BrJocAr ns xdrnt,nzETTsr4cEl
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l. A Megrendel6 jogai 6s kcitelezetts6gei:

A Megrendel6 jogosult 6s kdteles

1.1. a munkateriiletet munkavlgzdsre alkalmas 6llapotban jegyz6krinyvileg dtadni;

1.2. az engedllyes tervet, valamint a tewezoi nyilatkozatot iltadnia Yi.Jlalkoz6 rdszlre
nyomtatott form6ban, legk6s6bb a munkateri.ilet 6tad6s6ig;

1.3. az elvlgzett munkiit ellenorizni;

1.4. kittizni a mtiszaki iltadhs-ifivetel id6pontjitt a Vrillalkoz6i kdszre-jelentdse alapjitn a
k6 szre-j ele ntes kezhezv6tel6t6l szdmitott 1 5 napt6ri napon beliil,

a szerzodlsszertien telj esitett munk6t 6tvenni ;

a teljesitett munka ellendrt6k6t kifizetni;

a Villalkozfval mindenkor egytittmukddni a szerz6d6s teljesit6se sor6n;

2. A V{llalkoz6 jogai 6s k<jtelezetts6gei:

A V6llalkozr6 jogosult 6s kciteles

2.1. a munkatertiletet 6tvenni 6s 6tv6telkor annak munkav6gz6sre val6 alkalmassiigiit
megvizsg6lni, az esetleges hi6nyossdgokkal kapcsolatos 6szrev6teleit jegyz6kcinyvben
rogziteni 6s ebben a Megrendel6 figyelm6t felhivni a hi6nyossiigok megsztintet6sdre;

2.2. a munkateriilet 6tad6sirt kdvet6en soron kivtil teljesiteni a bejelentdsi kritelezettseget a
kozmri tizemeltet6k fel6 ;

2.3. Villalkoz6 a munkahely rendeltetdsszeni illlapotban 1artani;

2.4. a munk6k ideje alatt a helyszin biztosit6s6r6l gondoskodni, tekintettel ana, hogy a
munkav6gzds helyszine kozter{ilet. A munkateriilet Villalkoz6 rlszdre t6rt6n6
5tad6s6t6l a v6gs6, hivatalosan bizonylatolt, Megrendel6 r6sz6re t<irt6n<i 5tad5s6ig a
lakoss6gi rong6liisb6l ad6d6 k6rok6rt, illetve a bekdvetkezo egyeb kilrokoziis6rt a
Vdllalkoz6 felel.

2.5. a munkatertilet ifiadils-tttvetel6t6l kezdve dpitdsi napl6t folyamatosan vezetni 6s
6lland6an az epitkezds helyszin6n tartani. Megrendel6 mriszaki ellen6re, illetve
Vrillalkozr6 felel6s mtiszaki vezetoje - epitesvezetoje a m6sik f6lnek sz6l6 - mriszaki
jellegu - 6szrev6teleit, t6j6koztat6 kozlem6nyeit, utasitdsait 6s figyelmeztet6seit koteles
az epitesi napl6ba bevezetni. Villalkozt6, napl6bejegyzes :,atjitn k<iteles a Megrendel6t
tf\ekoztatni minden olyan int6zked6srol, amely a k6rnyezet korl6toz6s6val iitr,
legk6s6bb a tervezett int6zked6st megelozl k6t munkanappal koriibban, az intdzkedes
v6grehajtds6ra csak a Megrendeld egyetdrt6se eset6n kertilhet sor.



2.6. a szerzod6sben meghatdrozott tartalommal I. oszt6ly6 minosdgben hiba- 6s
hi 6nymente sen a szer 26 dcitt munk 6t elv 6 gezni ;

2.7. biztositani a szeruodlses munk6k elv6gzdsdhez a munkaerot, 6rut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy 6lland6 jellegri;

2.8. biztosftani a munkavddelmi, vagyonv6delmi, krirnyezetv6delmi, tiizv€delmi el6friisok
betarttsifi, illetve az elthez sztiks6ges felt6teleket megteremteni. Az 6pitkez6s teriiletdn
olyan szem6ly nem tart6zkodhat 6s drtelemszerien munkav6gz6st nem folytathat, aki
nem rendelkezik a torv6nyekben el6irt munkav6delmi 6s trizv6delmi oktatiisokkal. Az
oktatdsok megtartilsa 6s bizonylatol6sa Vdllalkoz6 feladata; az oktat6sr6l k6sziilt
bizonylatokat Vfllalkoz6nak a helyszinen kell t6rolnia rigy, hogy azt Megrendel6
b6rmikor ellenorizni tudia.

2.9. a kiil<inbcizo epitoanyagok, 6piiletszerkezetek, 6piiletg6p6szeti szerelv6nyek, illetve
berendezdsi tflrgyak szhrmazSsi hely6t, min6s6g tanrisit6s6t, valamint mrlrka
azonositfsffi hitelt 6rdeml6 dokumentumokkal rgazolni m6g a bedpit6s el6tt;

2.10. biztosftani a Megrendelfi szLmfna, hogy b6rmely idopontban az ellenorz6si jog6t
gyakorolhassa;

2.I1. a hat6s6gi ellen5rz6seket lehet6vd tenni;

2.12. a v6,gzett munka vagy a be6pit6sre kertilt anyag, szerkezet min6s6gi megfelel6s6g6nek
vitdja eset6n, ha a vizsgirlat eredm6nye sz6m6ra elmarasztal6, annak k<ilts6g6t viselni 6s
a Megrendel6 6ltal elrendelt bont6st vagy cser6t halad6ktalanul kcilts6gmentesen
elvdgezni;

2.73. a keletkezett munkahelyi hullad6kot 6s felesleget folyamatosan dsszegyiijteni 6s a
kdrnyezetv6delmi el6irdsoknak megfelel6en t6ritdsmentesen elszdllitani. Vrillalkoz6
kciteles a napi munk6k ut6n a keletkezett dpitdsi 6s egy6b t<irmel6ket deponriltan tarolni,
az egyes munkafi2isokban a befejezest kdvet6en 24 6rdn beliil minden maraddk
any aggal egyiitt azt elszftllitani.

2.14. gondoskodni arr6l, hogy a munkavdgzds sor6n a szomsz5dos dptiletek, l6tesitm6nyek
mrikod6s6t ne g6tolja;

2.15. a hasznilt ktils6- bels6 sz6llit6si ritvonalat folyamatosan t6rit6smentesen letakaritani,
tisztiintartani;

2.16. ha a kivitelez6s sor6n olyan munk6k k6sztilnek el, amelyeket ut6bb el kell takarni, be
kell fedni, en6l a V{llalkoz6 k<iteles a Megrendel6t az eltakar6si munkiilatok
megkezd6se el<itt legal6bb 3 munkanappal el6bb 6rtesiteni r<ivid riton (telefon, fax),
annak megjel6l6s6vel, hogy az eltakar6sra mikor keriil sor 6s lehet6v6 tenni
Megrendelf szitmttra, hogy azokat megvizsg6lja. Ha a munkafolyamat jelleg6ndl fogva
az ellenorz6s csak rcivid idon 6t lehets6ges, a Megrendel6t legal6bb egy munkanappal
kor6bban kell t6j6koztatni, hogy a munka elk6szi.il6se mikorra v6rhat6 6s az ellenorzds
meddig lehetsdges.
Ha a Megrendel6 a felhiv6snak nem tesz eleget, rigy a Vfllalkoz6 jogosult a munkar6sz
befed6s6re vagy eltakar6sara azzal, hogy az eltakart munkar6szekdrt is teljes



2.

felel6ssdggel tartozik 6s a Megrendel6 felt6r6st csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jino
cisszes tdbbletkdlts6g kifizet6sdt v6llalja.

2.17. a kivitelez6si munk6k teljes idStartama alatt koteles 6lland6 helyszini k6pvisel6je 6ltal
biztositani minden szi.iks6ges feli.igyeletet 6s ir6nyit6st a szerz6d6ses munk6k v€gzdse
sor6n:

2.18. ajot6ll6si 6s szavatossdgi ido alatt felmeriilo 6s a Megrendel6 altal jelzett hib6k, illetve
hi6nyossdgok kijavititsithoz, elhinitilsdhoz a sziiks6ges intdzked6seke{ a
Me gren d el6v el egy eztetett id6pontban - haladdktalanul me gtenni.

l .

VII.

Az Ar,q.oAs-Arvnrnlr ELJARAs

Az iiadfs-dtvdtel megkezd6senek az idopontjrit a Megrendel6 tizi ki a Villalkoz6 keszre
jelentdsdnekkezhezvetel6t6l szirmitott l5 napt6ri napon beliili idopontra. A Megrendel6
akkor is kciteles az fitadds-fitvdtel idSpontjdt kitrizni 6s az tfiveteli kcitelezetts6g6t teljesiteni,
ha a Vfllalkozfl a kivitelezdst a teljesitdsi hat6rid6 elott fejezte be.

Szerz6d6 felek a mriszaki ifiadis-ittvlteli eljrir6sr6l jegyzlkiinyvet vesznek fel. Az ifiadtn-
Stvetel sor6n Szerz6d6 felek jegyzdkdnyvbe veszik a teljesit6snek a Megrendelf iital
meg6llapitott hibeit. Ezt k<jvet6en a Megrendel6 nyilatkozik arr6l, hogy

a munk6t ifiv eszi-e, tov 6bbit
ha a munk6t ifiveszi, milyen hib6k kijavit6s6t kciveteli,
a munka fitvetelet megtagadja-e, tov6bb6
ha a munka itfuetel5t megtagadja, a k6s6bbi iltvetelt milyen hib6k kijavit6s6t6l teszi
ftigg6v6.

Vr{llalkozri az dtadas-6tvdteli jegyz6kdnyv al6ir6s6val egyidejrileg koteles 6tadnia
Megrendel6nek kett6 peld6ny megval6sulSsi (6tad6si) tervdokument6ci6t.

A megval6sul6si tervdokument6ci6 tartalmazza az epitmeny, szerelv6ny, l6tesitm6ny
tdnylegesen megval6sult 6llapot6nak megfelel6 mriszaki terveit, valamint az alilbbi
iratanyagokat:

- kezeldsi,karbantart6siutasitris,
- m6r6sijegyz6krinyvek
- min6sdgvizsgiiatijegyzokonyvek
- nem szabvinyozott bedpitett anyagok mribizonylatai,
- tewezoi 6s kivitelez6i nyilatkozatok,
- 6pit6si napl6 mdsolatai,
- j6t6ll6s, szavatoss6g dokumentumai,
- jot5ll6si, szavatoss6gi tevdkenysdget v6gz6 felel6s szemdlyek megnevez6se,

cime, telefonszdma.

Megrendel6 nem tagadhatla meg az 6tvdtelt olyan hiba miatt, amely a rendeltetdsszeni
haszn6latot nem akaddly ozza.

J .
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5. Megrendel6 a jelen szerzodds IV.2. pontjrlban meghatarozottak szerinti ut6-
feltilvizsg6latra hatdridot trJ.z ki. Vdllalkoz6 kcitelezetts6get v6llal arca, hogy az
ut6feli.ilvizsgdlati elj6r6s sor6n jegyz6k<inyvbe felvett, az illtala kivitelezett munkrikkal
kapcsolatos valamennyi hib6t kijavitja az ut6feltilvizsgtlatijegyzok<inyv alifuisirt krivet6
30 napon beliil.

Az ut6feltilvizsgfiatijegyz6kdnyvbe fel nem vett hiba kijavftdsifi a Megrendel6 csak a
Vrillalkoz6t terhelo j6t6ll6s kdr6ben a j6trill6si id6n beliil k<ivetelheti.

Amennyiben az ffiadits - 6tv6telre a teljesitdsi hat6rid6 el6tt keriil sor, a V6llalkoz6
k6sedelmi kdtb6rt csak a teljesit6si hat6ridot6l kezdve kciteles frzetni, ha addig a
Megrendelfi 6ltal megjel<ilt hib6kat nem javitja ki.
Mentestil a Vrillalkoz6 a min6s6gi kritbdr al6l is, ha a hibrlkat az iltadds - iltvdtel ut5n, de
m6g a teljesitdsi hatarido el6tt kijavitotta.

A Vrillalkoz6 6rdekkrir6ben felmertil6 okb6l sikertelen rltv6teli elj6r6s kdlts6gei a
Vfllalkoz6t terhelik.

VIII.

SznnzornsszEGES

1. A Vfllalkozri szerz6d6sszegdst krivet el, ha a jelen szeruod€s IV.l. pontj6ban
meghatittozott teljesit6si hat6ridot neki felr6hat6 m6don nem tartja be (k6sedelmesen
teljesft), tovrlbb6 hib6san teljesit, valamint, ha a szerz6d6s teljesit6se neki felr6hat6 m6don
meghirisul.

2. Szerz6ddsszeges eset6n Vrillalkoz6 villlalja, hogy:

- k6sedelmes teljesit6s eset6n a k6sedelem idotarlamitra, tovttbbtt
- hib6s teljesitds eset6n a hiba felmeri.il6s6tril, illetve 6szlel6s6t6l kezd6dtien a hiba

kikiiszob<il6s6i g terj ed o idotartamr a

1.000.000,-Ft/nap, azaz egymllli6 forint/nap kotb6rt fi zet.
A meghirisul6si k6tb6r a nett6 villlalkozoi dij 30%-a.

Megrendeld jogosult a kotbdrt a Vdllalkoz6 szhmli/,6b61 levonni.

Szerz6d6 felek mentesiilnek a szerzodesszeg6s kd,vetkezm6nyei al6l, ha
- bizonyitj6k, hogy a k6sedelem a m6sik szerzodo fel nem szerzoddsszeri

teljesitds6re vezethet6 vissza;
- bizonyitjrik, hogy k<itelezetts6geiket vis maior miatt nem tudj6k teljesiteni. Vis

maior eset6n a kcitelezetts6ge teljesit6s6ben akadillyozott szerzodl fdl a m6sik
szerzildl felet a vis maior be6lltfu6l 6s messzrin6s6r6l halad6ktalanul drtesiteni
k<iteles.

A Megren del6 fizetesi k6sedelem eset6n k6sedelmi kamatot kciteles frzetni. A k6sedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szinrla brutt6 6rtdke, m6rt6ke a Ptk. 301/A. $-6ban
me shatilr o zo tt m e rt6 k.

6.

8.
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x.
J6rAr,r,Asr ns szavlrossAcr rrr,rnrpr,Bx

L Vr{llalkoz6 a jelen szerzodls titrgya tekintet6ben elv6gzett munk6kra a mriszaki iltadfus-
ritvdtel lezhrflshnak id6pontjAt6l 60 havi j6t6ll6st v6llal. Ezen feliil biztositja az
6piiletszerkezet 6s berendez6sek, szakipari szerkezetek mtiszaki el6fr5sokban, valamint a
hat6lyo s j o gszab filyban el6 irt kcite lezS alkalmas s 6gi idej 6t.

2. Vr{llalkozd j6t6ll5si kritelezetts6ge nem
V:lllalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka a
hasznillat kovetkezm6nyek6nt.

terjed ki azokra a hib6kra, amelyekr6l a
teljesft6s ut6n keletkezett a rendeltet6sellenes

t
l .

3. A j6t6ll6si vagy szavatoss6gi id6 alatt fell6p6 hirlnyoss6got, hib6t Megrendel6 kriteles
halad6ktalanul a VrillalkozS tudomils6ra hozni, Vfllalkoz6 pedig kdteles halad6ktalan
int6zkedni a hiiny, il letve hiba kikiiszribci 16 s 6re.
Ha a Villalkozt6 a sztiks6ges int6zked6seket nem vagy nem kell6 id6ben teszi meg, rigy
Megrendel6 jogosult a hibdkat, hi6nyoss6gokat a Vdllalkozti kockinatdra 6s kdlts6g6re
kikiiszribcilni 6s a garancidkat ig6nybe venni.

X.
A sznnzonns uzrosirnxx

Vrillalkoz6 a kivitelez6s idotartamhra a szerzld6sszerti teljesit6s biztosft6kak6nt
859.426,- Ft <isszegti, azaz nyolcszdzofvenkilencezer-nf,gyszSzhuszonhat forint <isszegri
teljesit6si biztosit6kot nyijt a szerzodls al6ir6s6val egyidejrileg, de legk6s6bb a jelen
szerzodds alSirdsifiol szirmitott 5 banki napon beltil.
A teljesit6si biztosit6k Megrendelf rdszdre tdrt6n6 biztositdsfr6l sz6l6 igazolils a jelen
szerz5 dds el i de genf thetetlen mell6klet6t kepezi.

VSllalkoz6 a jelen szerzodes IX. fejezet 1. pontjriban meghatdrozott j6t6llls id6tartamira
a szerzoddsszeni teljesit6s biztositdkakent 859.426,- Ft, azaz nyolcszinotvenkilencezer-
negyszfnhuszonhat forint osszegti j6tfll6si biztosit6kot nffit, amely egyben a teljesit6si
biztositdk felszabadft5s6t eredm eny ezi.

Amennyiben a Vr{llalkoz6 a teljesft6si 6s a j6trill6si biztosit6kot bankgarancia vagy
keszfrzeto kezessdgvdllal6st tartalmazS biztosft6si szerz6d6s form5j6ban nyrijtja, abban az
esetben a bankgarancia, illetve a biztosft6 keszftzeto kezesi kotelezetts6gvrillalilsa akkor
megfelelo, ha

- kedvezm6nyezettje a Megrendel6 nevdre ki6llitott,
- thrgya ajelen szerzodes,
- futamideje a szerz<ld6skdt6stol a sikeres mriszaki fltadds-tttv5telig I sikeres

mtis zaki ffiadds - itv lteltol a j 6thl I 6s i d6tart am6r a szbl,
- tartalmaaz^ a bank/biztosit6 fltal nyijtott biztosit6k risszegdt, tov6bbtl, hogy a

biztosit6k felt6tel n6lkiili 6s visszavonhatatlan, valamint azt,hogy a Megrendeld
6ltal lehfvni kiv6nt dsszeg - a jogviszony banki/biztosit6 iiltali vizsgdlata ndlktil
5 banki napon beliil ig6nybe vehet6.

XI.
VBcyns RENDELKEzfsnx

2.

3 .



2.

3 .

4.

5.

l. A Vfllalkozfinak 6tadott 6s az illtala k6szitett tervek, dokument6ci6k a Megrendeld
kifejezett hozzililrulisa n6lktil tovdbb nem adhat6k, szerz6d6sen kivtil fel nem
haszn6lhat6k.

Ha a MegrendelS bizonyos szolgilltatdsok elv6gz6s6t igazolj a, az csak akkor min6slil
teljesit6snek (6tv6telnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilv6nftjrik 6s a megfelel6
eljiir6st - az eziltal oszthat6nak min6siil6 szolgfiltatds vonatkoz6sriban - lefolyatjak.

Szerz6d6 Felek csak akkor m6dosithatj itk a szerzoddsnek a felhiv6s, a dokument6ci6
felt6telei, illet6leg az aj6nlat tartalma alapjan meghatirozott reszdt, ha a szerz(5d6sk<it6st
kdvet6en - a szerzod6skot6skor el6re nem Lithat6 ok kcivetkeztdben - bedllott kdriilmdnv
miatt a szerzodes valamelyik f6l l6nyeges jogos 6rdek6t s6rti.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzoddst a Vdllalkoz6nak felr6hat6 srilyos
szerzod6sszeg6s eset6n - egyoldahi jognyilatkozattal 30 napos hathrid&e b6rmikor
felmondani. Ez esetben a szetz6d6s a jovore nezve szrinik meg, 6s a Megrendelfit a
Vfllalkoz6val szemben - a felek erre vonatkoz6 kifejezett, jelen szerzoddsben is rdgzitett
megegyezdse alapj6n - k6rt6rit6si kcitelezetts6g nem terheli.

Villalkoz6 csak a szerzdd6sszerien elvdgzett munka ellen6rt6k6rc tarthat ig6nyt, mely
munkilkat szerzodo felek kdzcisen felm6rik 6s egym6ssal elsz6molnak.

6. Vrillalkoz6 kcitelezi magifi, hogy a szerzoddsben vrlllalt k<itelezetts6geire biztositiisi
szerzoddst kdt, vagy a megldv6 biztosit6si szerzoddslt a jelen szerzildds tirgyfua is
kiterjeszti.
V{llalkozt6, kdteles a biztositftsi szerzodes egy plldanyitt a Megrendeld r6sz6re a jelen
szerzodds alfftisiwal egyidejtileg, de legk6s6bb a szerzldes al6iri"sirt6l sz6mitott 15 napon
beliil iitadni, amely egyben aszerzodes melldklet6vd v6lik.

A Vfllalkoz6 teljesit6s6ben csak az aj6nlatban megielolt alv6llalkoz6 mrikddhet kdzre;
ebben az esetben az alviilalkoz6 sem vehet igdnybe sajiit teljesit6s6nek tiz szinalektfi
meghalad6 m6rt6kben teljesft6si seg6det. Ha a szerz6d6skot6st kcivetden a
szerz6ddsk<it6skor el6re nem lSthatS ok kcivetkeztlben - berillott ldnyeges kciriilmdny miatt
a szerzodls vagy annak egy resze nem lenne teljesfthet6 a megfekilt alv6llalkozoval, a
Megrendeld miis megjelolt szewezet (szem6ly) kcizremrikoddshez is hozzdjilrulhat, ha az
megfelel a kcizbeszerzesi eljdrdsban az alvfllalkoz6kra meghatdrozott kdvetelm6nyeknek.

A Szerz(idil Felek jelen szerz6d6s tekintetdben a kivitelez6st 6rint6 i.igyint6z6sre,
nyilatkozat t6telre jogosult k6pviseloinek megnev ez6se

a) a kivitelez6st 6rintd tigyint6zdsre, nyilatkozattltehejogosult k6pviseloi:

Megrendel6 k6pvisel6i (mtiszaki ellenor):
N6v: Dubrovszky LhszlSn6
Telefon: 872-9113

Villalkoztf k6pvisel6i : (felel6s mriszaki v ezet6):
Ndv: Lakics P6ter
Telefon: +36-30-91 4 -9 423

7.



9. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzodesbol ered6 vitiis k6rd6sek
rendezds6t els6dlegesen b6k6s irton, targyal6sok sor6n kis6relik meg rendezni, 6s csak
ennek sikertelensdge esetdn fordulnak a hat6skonel 6s illetdkess6ggel rendelkezo
bir6s6ghoz.

10. Vrillatkoz6 kijelenti, hogy a szerzodes al6ir6s6val hozzi$trul a jelen szerz6d6s fobb
adatainak az Allarnhdztartilsr6l sz6l6 1992. 6vi XXXVII. tctrv6ny 15/B. $-a szerinti
(,,Uvegzseb"), illetve az amak felhatalmaztsa alapjfinmeghozott dnkorm6nyzati rendelet
s zerinti ko zz6tetel6hez.

11. Megrendel6 t6j6koztatja Vrillalkoz6t, hogy az adozits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCil.
tiirv6ny 36/A. $ 6rtelm6ben k<izbeszerzdsi eljdr6s nyertes6vel kdtdtt szerzSd6s alapjhn
ki6llitott nett6 200.000,- Ft-ot meghalad6 <isszegri szitmlirkat 2008. februiir 15-6t k<ivetoen
csak rigy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vrillalkoz6 szerepel az APEH riltal vezetett
koztaftozilsmentes ad6z6i adattitrban, vagy a tdnyleges kifizet6s id6pontjdt6l sz6mitott 30
napn6l nem r6gebbi nemlegesnek min6si.il6 egyiittes adligazoliist mutat be, ad ifi, vagy
kiild meg.

12. Jelen szerzod6sre es a szerzoddsben nem szabillyozott k6rddsekre a Polg6ri Tow6nykdnyv
iiltal6nos szerz6d6si szabillyai 6s a Ptk. villlalkozfsi szerzodlsre vonatkoz6 rendelkez6sei
az irttnyad6ak.

Jelen szerz<id6s l0 (tiz) oldalb6l 6s 6 (hat) egymdssal sz6 szerint mindenben megegyezo
eredeti pdld6nyban k6sziilt - melyb6l 4 (n6gy) p6ldriny Megrendelilt, 2 (kettci) p6lddny
Vfllalkoz6t illeti meg, 6s amelyet Szerz6d6 Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint
akaratukkal m i ndenb en me ge gye z6t j ov 5hagy6 I ag irtak al|.

Budapest, 2010. szeptember 9.

Meg
Dr. Wein

Budapest f6vfros
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