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I.

A szerz6d6s tdrgYa

,,Vtillalkozdsi Szerzfidds keretdben Budapest XIV. keriitet Zugtd teriiletdn I helyszfnen'fuipitds" 
tirgydban a Megrend el6 6ltal ui6"besr"rz6sekr6l sz6l6 2003. 6vi C)OilX. t<irv6ny

alapj6n lefolytatott 6ltal6nos egyszeni kdzbeszerzdsi eljards keret6ben kiadott ajanlatt6teli

felhiv6s, aj1nlati dokumentdci6 6s annak mell6kletei (6pit6si enged6iy, enged6lyes tervek,

kolts6gvetlsi kiirSs, stb.), valamint a Vitlalkoz6 6ltal benyrijtott ajinlat alapitn

meghitttrozottak szerint: Budapest XIV. keriilet Hej6 utca rit6pit6s az Ilosvai Selymes t6r 6s a

Miskolci utca kdzcitt 1967 m2 aszfalt burkolat.

1.

il.

A szerz6d6s tartalma

Megrendel6 megrendeli Villalk oz6 elvilllalja a jelen szeruldes I. pontj6ban a szerzldes

t6rg"yakdnt megiatfurozott 6pit6si munkak I. oszt6lyri min6s6gri, hiba- 6s hi6nymentes

kivitelez6sdt.

A szerzo d€,s alapj 6t kepezi dokumentumok:
- aifinlati dokumentdci6
- viilalkozoi aiitnlat
- ilrazott tdteles k6lts6gvet6s (v6llalkoz6i ajanlat szerint)

f

Onkorminyzat (sz6khelye: 1145 Budapest,
Leonrird polg6rmester), mint megrendel6 (a

2 .



- Kozleked6s Kft. 6ltal tewezet13877 tervszrimri kivitelez6si tervdokument6ci6
V6llalkoz6 kdteles betartani a j6vahagyott terveknek megfelel6 kivitelez6s sordn a vonatkoz6
Utiigyi Mtiszaki El6ir6sokat.

A dokumentumok a jelen szeru6d6s elv6laszthatatlan mell6klet6t k6pezik.

III.
A szerz6d6s ellen6rt6ke, a villalkoz6i dij

1. A jelen szerzodlsben foglalt munk6k ellen6rt6ke

34.838.793,-Ft + 6fa
azaz,harmincn6gymilli6 nyolcsz6zharmincnyolcezer hetszilzkilencvenhiirom forint + Lfa.

A meg6llapod6s 6tal6nydra fedezetet nyfjt mindazon elv6gzend6 munk6kra, mely a jelen
szerzodls I. pontjriban meghat6rozott szerz6dds tirgyat k6pezik, bele6rtve a
rendeltetdsszeni hasznilIathoz sztiks6ges munk6k 6s anyagok dij6t, ellenerteket 6s a jelen

szerz6d6 sben me gj el<i lt Vdllalko z6t terhell kdlts6 geket is.
a szerzldes ellen6rt6ke, a v6llalkoz6i dij tartalma:

a./ A kivitelezlshez sziiks6ges - jelen szerz6ddsben nem emlitett - hat6s6gi 6s
egy6b enged6lyek valamint hozztlilrulSsok beszerz6s6nek ktilts6ge pl.
kozteriilet hasznillati, behaj t6si, stb.)
b./ mintavdteli, vizsg6lati 6s m6r6si adatok, min6s6gtanrisitv6nyok k6lts6ge,
c.l A munkateriileten l6v6 geodeziai jelek v6delme, vagy azok esetleges
helyre6llit6si kdlts6ge,
d.i A kdzriti 6s z<jldfeliileti kdrnyezet v6delm6nek kdlts6ge,
e.l Az esetleges tobbletmunka k0lts6ge,
f./ A megval6sul6si dokumentiici6
g./A megval6sit6s kolts6ge,
h./A megval6sit6shoz sziiksdges valamennyi kdlts6g 6s p6t16k, pl. ad6- 6s
illet6k, felvonul6si, 6pit6si energia 6s kdzmiiki6pit6s, m6r6hely kialakit6s 6s
fogyaszt6si, kdztertilet-foglal6si, k<irnyezet meg6v6si, telephely, 6rzdsi,
vagyon- 6s balesetv6delmi, stb. kdlts6gek
i.l Az 6pit6ssel drintett tertileten (bele6rtve minden kozmuvezetlket 6s

b erendezd st) a ke I etke zo kfr ok hely r eilllitds i k<i lts 6 gek,
j. I garcnciitlis kolts6gek,
k.lAz 6pftkez6s a szerz6d6s tartalm6nak megfelel6 felel6ss6g biztositrls6nak
kcilts6gei
l./ A megval6sitott l6tesitmdnyek mriszaki fltadils-futvetelehez 6s

hasznfulatbavfitellhez, m6r6sek, vizsg6latok lefolytat6sanak, jegyzokcinyvek 6s

dokumentumok beszerz6s6nek k<ilts6gei, valamint a rlsztvevo hat6s6gok 6ltal

az futadis - 6tv6te I i e lj rirds on e s etl e ge sen me ghatdr ozott munkrik kd lts6 ge i

2. V6llalkoz6 az l. pontban meghathrozottak szerinti v6llalSsi dijon feltil ttjbbletmunka
cim6n semmilyen kcilts6get nem 6rv6nyesithet.
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A munka elvegzeset kovet6en egyetlen v€gszAmlfut nyfjt be a V6llalkozi5 a Megrendel6 6ltal

ki6llitott telj esitdsigazoldssal egytitt.

t .

IV.

A szerzfidils teljesit6sen hatirid6

A jelen szerz6d6sben meghatarozott kivitelez6si munkak teljesft6si hatrlrideje: a

munkateriilet 6tad6set6l szSmitott 65 nap. A sikeres itadds-fitvdteli eljrir6st6l szSmitott

egy 6ven beltil a Ptk. 405.9 (5) bekezd6se alapjan ut6-feliilvizsgrilati eljar6st kell

lefolytatni.

El6teljesft6sre a Vdllalkoz6 a Megrend el6 elozetes, irilsbeli hozzhjfrrulils6val jogosult.

V{llalkoz6 a jelen szerzSd6sben 6s annak mell6kleteiben meghatfutozotl tartalommal I.

oszt6lytr min-6s6gben, a hiba 6s hi6nymentes sikeres birtokbaad6ssal kdteles az l.

pontban meghatitrozott hat6rid6ben teljesiteni, amelyek egyiittesen a szetz1d|sszeru

telj esit6s feltdtelei.

V.

Fizet6si felt6telek

A sz6ml6zris alapja a teljes k<irti - hiba- 6s hiSnymentes- munka elk6sziilte a sikeres

mtiszaki 6tad6s- 6tv6tellei, a teljesit6sigazol6ssal, 6s az iizembe helyezdssel, valamint a

megval6sul6si dokument6ci6 fitaddsitval (a VII. 5 pont szerinti tartalommal)

V6llalkoz6 a sz6mlt$. 2 pilldsnybarL - a teljesit6st igazoll.jegyz6kdnyv alapjril - jogosult

ki6llftani a Budapest l6v6ros XIV. keriilet Z:ugl6 Onkormanyzat (1145 Budapest,

P6terv6rad u. 2.) nev6re 6s cimdre.

Az rgazolt teljesit6s ellen6rt6k6nek kiegyenlit6sdre a mtiszaki ittadhs-i.dveteli elj6r6s

lez6rfs6tk6vet6 30 napon beltil a Kbt. 30i. g (3) bekezd6s6ben foglaltak szerint keriilt sor

a V6llalkoz6 UniCreAit g*k Hungary Zrt-n6l vezetett, 10918001-00000068-69620001

sz6rnu szhmlSj fn a to rt6n6 6tutal 6s s al.

1
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VI.

A Szerz6dd felek jogai 6s kiitelezetts6gei

1. A Megrendel6 jogai 6s k<jtelezetts6gei:

A Megrendel6 jogosult 6s koteles

1.1. a munkateriiletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban legk6s6bb a jelen szerzodls

al6ir fs 6t6l s z6mitott 5 napo n beli.il j e gyzokonyvil e g 6tadni;
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I.2. az enged6lyes tervet, valamint atewezoi nyilatkozatot 6tadnia Vrillalkoz6 rlsz5re

nyomtatott form6ban, legk6s6bb a munkateriilet 6tad6s6ig;

1.3. az elvdgzett munk6t ellen6rizni; A Megrendel6 jogosult a kivitelez6s folyamatos

ellen6rz6s6re. Ha a kivitelezds soriln olyan munk6k k6sziilnek el, amelyeket ut6bb

el kell takarni, err6l k<iteles a V6llalkoz6 a Megrendel6t rdvid riton (telefon, fax)

6rtesiteni, annak megjel6l6s6vel, hogy az eltakar6sra mikor keriil sor- Ha a

munkafolyamat jelleg6n6l fogva az ellen6rz6s csak r<ivid id6n 6t lehets6ges, a

Megrendel6t legal6bb egy munkanappal kor6bban kell tfijdkoztatrri, hogy a munka

elkdsziil6se mikorra v6rhat6 6s az ellen6rz6s meddig lehets6ges. Amennyiben a

Megrendell az ellenorzdst az eltakarhs el6tt nem v6gzi el, felt6r6st csak akkor

kovetelhet, ha az ezzeljdr6 Osszes t<jbbletkdlts6g kifizet6s6t v6llalja.

I.4 Megrendelo a V6llalkoz6 k6szre-jelent6se alapjin a kdzhezvdteltol sz6mitott

legkesOUb 15 naptari napon beluli id6pontra kitrdlzi a mtiszaki futadils- atvdteli

eljar6st.

1.5. a szerz6d6sszertien teljesitett munk6t 6tvenni;

1.6 a teljesitett munka ellen6rt6k6t kifizetni;

1.7 . a Vdllalko z|valmindenkor egyi.ittmiikddni a szerzod|s teljesit6se sor6n;

2. A Vrlllalkoz6 jogai 6s k<jtelezetts6gei:

A Vfllalkoz6 jogosult 6s koteles

2.1. a munkatertiletet ritvenni 6s 6tv6telkor annak munkav6gz6sre val6 alkalmass6g6t

megvizsg6lni, az esetleges hi6nyoss6gokkal kapcsolatos 6szrev6teleit

jegyzok;nyvben r<igziteni 6s ebben a Megrendel6 figyelm6t felhivni a

tti-nyosralok megsziintet6s6re; a V6tlalkoz6 felel a munkahely rendeltet6sszeni

6llapotban tarthshert, a munka-, baleset-, tiiz-, 6s vagyonv6delmi szab6lyok

betart6s66rt; a munkrik ideje alatt Vfllalkoz6 kdteles a helyszin biztositSsar6l

gondoskodni. A munkateriilet V6llalkoz6 rdszdre tdrt6n6 6taddsfut6l a v6gs6,

hivatalosan bizonylatolt, Megrendel6 rlszlre tdrt6n6 Staddsfuig a lakoss6gi

rong6l6sb6l ad6d6 karok6rt illetve a bekovetkez6 egy6b karokoz6s6rt a

Vr{llalkoz6 felel.

2.2. a munkatertilet 6tad5s-6tv6tel6t61 kezdve 6pit6si napl6t kdteles folyamatosan

vezetnilgl/2009.(Ix.15.) Korm. rendelet eloirhsaira tekintettel 6s 611and6an az

6pitkez6s helyszin6n tartani; a Villalkoz6 napl6bejegyz6s ftj6n kciteles a

Megrendel6t t6j6ko ztatni minden olyan int6zked6sr6l, amely a ktirnyezet

korlifiozhshval jin,legk6s6bb a tewezert intdzked6st megelozo kdt munkanappal

korSbban. Az inlezkedds v6grehait6s6ta csak a Megrendel6 egyet6rt6se eset6n

keriilhet sor.

2.3. a szerz6d*sben meghatSrozott tartalommal I. oszt6lyf min6s6gben hiba- 6s

hi6nymente ,"n u 
"r"ir6ddtt 

munkilt elvlgezni; az eIv€gzett munka meg kell' hogy
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feleljen az osztfiyos el6ir6st tartalmaz6 szabv6nyok eset6ben a legmagasabb el6irt

k<ivetelm6nynek, min6s6gi osztillyt nem tartalmaz6 szabv6nyokn6l, pedig a

szabv6nyel6irris ktivetelm6nyeinek.

2.4. biztositani a szerz6d6ses munkrlk elvlgzdslhez a munkaer6t, 6rat, anyagot,

szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy 61land6 jellegti;

2.5. a Megrendel6 6ltal elrendelt 6s mriszakilag a munka teljes k<irii elv6gz6s6hez

sztiks6ges p6tmunka jellegti vtltoztathsokat, m6dosit6sokat befogadni 6s azokat

elv6gezni;

2.6. biztositani a munkav6delmi, vagyonv6delmi, kdrnyezetv6delmi, ttizv6delmi

el6ir6sok be1g1rt6s6t, illetve az elthez sztiks6ges felt6teleket megteremteni;

biztositani, hogy az epitkezes teriilet6n olyan szemdly nem taft6zkodhasson 6s

6rtelemszenien-munkaiegzestnem folytasson, aki nem rendelkezik a t<irv6nyekben

el6irt munkav6delmi 6s trizv6delmi oktat6sokkal; az oktatisok megtart6sa 6s

bizonylatol6sa Vr{llalkoz6 feladata, az oktat6sr6l k6sziilt bizonylatokat

Vrillalkoztfnak a helyszinen kell t5rolnia :frgy, hogy azt Megrendel6 b6rmikor

ellen6rizni tudja.

2.7. Az epites ideje alatti, illetve a v6gleges forgalmi rendre vonatkoz6 terveket az

FKF ZRt. Foigalomtechnikai fOo#ayaval Es a BFFH Ktizlekeddsi Ugyoszt6ly

Forgalomte"tmit ui Aloszt6ly6val kell egyertetni 6s j6vahagyatni. A munkateriilet

6tad6sat k<jvet6en a kivitelez6nek soron kiviili bejelent6si k<itelezettslge van a

kozmri iizemeltet6k fel6.

2.g. a ktilonb<iz6 1pitoanyagok, 6piiletszerkezetek,6piiletg6p6szeti szerelv6nyek, illetve

berendez6si targyak szfirmazfsi hely6t, min6sdg tanfsit6set, valamint m6rka

azonositfusirt.hiteli 6rdem16 dokumentumokkal igazolni mdg a be6pit6s el6tt;

2.g. biztositani a Megrend el6 sz6mira, hogy b6rmely id6pontban az ellen6tz6si jog6t

gyakorolhassa;

2.10. ahat6s6gi ellen6rz6seket lehet6v6 tenni;

2.11. a vegzett munka vagy a be6pit6sre keriilt ffila1, szerkezet min6s6gi

megfelel6s6gdnek vitdjalset 6n, ha a vizsgSlat eredmdnye szitmfra elmarasztal6,

annak kiiltsSgdt viselni 6s a Megrendeld 6ltal elrendelt bont6st vagy cser6t

halad6ktalanul koltsdgmentesen elv6gezni;

2.12. a Megrendel6 Sltal elfogadott terveknek megfelel6 kivitelez6si munka

befej ez6s6rol ir6sban 6rtesiteni a Megrendel6t'

2.I3. adokument6lt min6s6gtanirsit6sok at az lpitkezes veglig meg6rizni 6s a szerz6d6s

telj e sit6 s6vel e gyidej rile g Me gren del6 nek 6tadni;

2.14. anapi munkSk utan a keletkezett 6pit6si 6s egy6b tormel6ket depon6ltan tittolni' az

egyes munkaf6zisokban a befejei1st kovetoen 24 6thn beliil minden marad6k

{',



anyaggal egytitt azt akornyezetvddelmi el<iir6soknak megfelel6en tdrit6smentesen

elsz6llitani;

2.15. gondoskodni arr6l, hogy a munkavegzes soriin a szomszddos 6ptiletek,

ldtesitmdnyek mrikod6s6t ne g6tolja;

2.16. a hasznilt kiils6- bels6 sz6llit6si ritvonalat folyamatosan t6rit6smentesen

I etakaritani, tisztSntartani ;

2.I7. a befed6sre vagy eltakar6sra kertil6 munkar6szekr6l a Megrendelfit az eltakar6si

munk6latok migkezd6se el6tt legal5bb 3 munkanappal el6bb 6rtesiteni, annak

megjel6l6sdvel, hogy az eltakardsra mikor kertil sor 6s lehet6v6 tenni Megrendel6

szirmira, hogy azokat megvizsgillja. Ha a Megrendel6 a felhiv6snak nem tesz

eleget, Ugy a VeUalkoz6 jogosult a munkar6sz befed6s6re vagy eltakar6srira azzal,

hogy azeltakart munkar6szek6rt is teljes felel6ss6ggel tartozlk;

2.1g. a kivitelez6si munk6k teljes id6tartama alatt kdteles Slland6 helyszini k6pvisel6je

6ltal biztositani minden sztiks6ges feliigyeletet 6s irrlnyit6st a szerzodlses munk6k

v6gzdse sor6n;

2.I9. ajot6ll6si 6s szavatoss6gi idd alatt felmeriil6 6s a Megrendel6 6ltal jelzett hib6k,

illetve hianyoss6gok kijavit6silhoz, elh6rit6sahoz a sztiks6ges int6zked6seket - a

Megrendel6vel egyeztetett id6pontban - halad6ktalanul megtenni;

3. V6llalko z6 sajit 6s alv6llalkoz6inak munkav6gz6se soriln teljes koni felel6ss6ggel tartozik

a tev6kenys6g6vel osszefiiggS, valamennyi siakhat6sSgi 6lkisfoglal6s 6s kikdtds, tovdbbh

joghat6lyos munkav6delmi, irizv6delmi, biztons6gtechnikai el6ir6sok betart6s66rt.

vII.

Az 6tadis-6tv6teli elj 6rds

l. A terveknek megfelel6 kivitelez6si munka befejez6s6r6l a Vfllalkoz6 6rtesiti a

Megrendel6t.

Az iltadtrs-ffivetel megkezd6s6nek az id6pontj6t a Megrendel6 trizi ki a v6llalkoz6k'szre

jelentds6nekkdzhezvZteldt6l szSmitott 15 naptari napon beliili id6pontra' A Megrendel6

akkor is koteles az fitadis-titvetel idopontjat kittizni es az iftvlteli k6telezetts6g6t

teljesiteni, ha a V6ttalkoz6 akivitelezdst a teljesit6si hat6rid6 el6tt fejezte be'

szerz6d6 felek a mriszaki itad6s-6tv6te1i elj6r6sr6l jegyz6k<inyvet vesznek fel'

Megrendeld csak hi6nytalanul megval6sult munk6t vesz it" Az 6tad6s- 6tv6tel sor6n a

felek jegyz6konyvbe veszik a teljesit6snek a Megrendell 6ltal meg6llapitott hib6it' Ezt

kovet6en a Megrendel6 nyilatkozik arr61, hogy

o a munk6t 6tveszi-e, tov6bb6
ohaamunk6tftveszi,milyenhib6kkijavit6s6tkdveteli,
. a munka t$vetel6tmegtagadja-e, tov6bb6

2.
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5.

. ha amunka atvetelltmegtagadja, a k6s6bbi efi&elt milyen hibak kijavitrls6t6l teszi
fiiggov6.

Az t$ad6s-6tv6teli eljar6s sor6n Vdllalkoztfnak igazolnia kell, hogy
. a munka, a szerzod6s 6s annak mell6kleteiben meghatfurozott kcivetelmdnyeknek 6s

el6ir6soknak, valamint - az esetlegesen menetk<izben elrendelt Megrendeldi

m6dosit6soknak megfelel6en - hi6ny- 6s hibamentesen elk6sziilt,
. rendelkezdsre 6llnak az eljirhst megelozo alkalmassrlgi 6s min6s6gi vizsgrilatok

bizonyitvhnyai, 6s azon szakhat6s6gi nyilatkozatok, amelyek igazolizk a

szerz6d6sszerti telj esit6st,
o az itltala tett term6kfelel6ss6gi nyilatkozat szerint az iltala be6pitett anyagok,

szerkezetek, berendezlsek, munkar6szek megfelel6ek, az elvegzelt munka

szakszerti.

Vrlllalkoz6 az futadis-futveteli jegyzokdnyv alttirhsfval egyidejtileg ktiteles iltadnia

Megrendel6nek kettS p6ldany megval6sul6si (6tad6si) tervdokument6ci6t.

A megval6sul6si tervdokumentilci6 tartalmazza az epitmdny, szerelv6ny, l6tesitm6ny

tdnylegesen megval6sult 6llapotAnak megfelel6 mtiszaki terveit, valamint az alilbbi

iratanyagokat:
. kezel6si,karbantart6siutasitils,
. m6r6si jegyz6kdnyvek
. minos6gvizsg6latijegyz6konyvek
o nem szabvinyozott bedpitett anyagok miibizonylatai,
o tervezoi 6s kivitelez6i nyilatkozatok,
o 6pit6si napl6 m6solatai,
o j6t6ll6s, szavatoss6gdokumentumai,
r j6t6ll5si, szavatoss6gi tev6kenys6get v1gz6 felel6s szem6lyek megnevez6se, cime,

telefonsz6ma.

A V6tlalkoz6 6rdekkOr6ben felmeriil6 okb6l sikertelen 6tv6teli eljar6s kcilts6gei a

Vdllalkoz6t terhelik.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az 6tv6telt olyan hiba miatt, amely a rendeltet6sszeni

haszn6latot nem akad6lY ozza.

Megrendel1 az 6tad6s-6tv6tel befejez6s6t6l sz6mitott 12. h6napban ut6feltilvizsg6latra

hat6rid6t tiz ki. A V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy az ut6feli.ilvizsg6lati

elj6r6s sor6n jegyz6k<inyvbe felvett, az illtala kivitelezett munkakkal kapcsolatos

uulu-rnryi triUait<ilavitja az ut6feliilvizsg6lati jegyz6kdnyv al5ir5s6t k<ivet6 30 napon

beltil.

Az ut6feltilvizsgrilati jegyz6k<inyvbe fel nem vett hiba kijavitdsfut a Megrendel6 csak a

v6ltalkozrft terhel6 i6t6ll6s k6r6ben a j6t61l6si id6n beltil kcivetelheti.

6 .
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2.

11. Amennyiben az iiadils - 6tv6telre a teljesit6si hat6rid6 el6tt keriil sor a Villalkoz6

kdsedelmi k6tbert csak a teljesit6si hat6rid6t6l kezdve kdteles frzetni, ha addig a

megrendel6 6ltal megjel6lt hibrikat nem javitja ki.
Mentesiil a Vftlalkoz6 a min6s6gi kritbdr al6l is, ha a hibakat az iladhs - ilfretel ut6n, de

m6g a teljesitdsi hat6rid6 elStt kijavitotta.

t .

vIII.

Szerz6d6sszeg6s

A Vfllalkoz6 szerzod6sszeg6st kdvet el, ha a jelen szerz6d6s IV.l. pontj6ban

meghatfrozott teljesit6si hat6rid6t neki felr6hat6 m6don nem tartja be (kdsedelmesen

teljisit), tov6bb6 hibar* teljesit, tovSbbS ha a szerz6d6s teljesit6se neki felr6hat6 m6don

meghiirsul.

S zerzo d6s s ze gds e set6n Villalkoz6 v 6llalia, ho gy :

. kdsedelmes teljesitds eset6n a k6sedelem id6tartam6ra,tovhbbh

. hib6s teljesitds eset6n a hiba felmertil6s6t6l, illetve 6szlel6s6t61 kezd6d6en a hiba

kikiiszdbdldsdig terjed6 idStartamra

5 0 0. 0 0 0,-Ft/n ap, azaz \tszSzezer forinVnap kdtb6rt fi zet.

Megrendel6 jogosult a k<itb6rt a Villatkoz' sz'mlsjhb6l levonni.

Nem sz6mit bele a k6sedelem id6pontj fha anrryi nap, amennyivel a kivitelez6s a

Megrendel6 6rdekk<ir6ben felmeriilt ok miatt hriz6dott el'

Ha a teljesitds jogszeni el61l6s, vagy valamelyik Szerz6d6 f6l felr6hat6 magatarthsa miatt

meghiirsul, ai azdrt felel6s Szerz6d6 F6l az egy6b jogkdvetkezm6nyek mellett a

v6llakoz6i dii 12 yo-ilnakmegfelel6 m6rt6kti meghirisul6si kotb6r fizet6s6re kcjteles.

A Megren del6 fizetesi k6sedelem eset6n k6sedelmi kamatot kciteles fizetn| A k6sedelmi

kamat alapja a kiegyenlitetlen szfumla brutt6 6rt6ke, m6rt6ke a Ptk. 301/4 $-6ban

meghathrozott m6rt6k.

Szerz6d6 felek mentesiilnek a szeruodlsszeg6s kovetkezm6nyei a161, ha

o bizonyitjrik, hogy a kdsedelem a m6sik szetzodo f61 nem szetzod'sszeru

telj esit6s6re vezethet6 vissza;
o bizonyitj6k, hogy kotelezetts6geiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis

maior eset6n u kot"l"r"tts6ge teljesit6s6ben akad6lyozott szetz6d6 fdl a m6sik

szerzodo felet a vis maior UealltirOt 6s megsztin6s6r6l halad6ktalanul drtesiteni

koteles.
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IX.
J6tfll6si 6s szavatossdgi felt6telek

V:illalkoz6 a jelen szerzodls tdrgya tekintet6ben elvdgzett munkilkra a mriszaki 6tadhs-
6tv6tel lezirixfnak id6pontj6t6l 60 havi j6t61l6st v6llal. Ezen feliil biztositja a
l6tesitm6nyek mtiszaki elSirdsokban, valamint a hatillyos jogszab6lyban el6irt k<itelez6
alkalmass6gi idej6t.

Vdllalkoz6 j6t6ll6si kdtelezettsdge nem terjed ki azolcra a hib6kra, amelyekr6l a
Vdllalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesit6s ut6n keletkezett a rendeltetdsellenes
haszntiat ko vetkezm6nyek6nt.

3. A j6t6l16si vagy szavatoss6gi id6 alatt fell6p6 hiSnyossSgot, hib6t Megrendel6 ktiteles
halad6ktalanul a Villalkoz6 tudom6siira hozni, Villalkoz6 pedig kciteles halad6ktalan
intdzkedni a hiitny, illetve hiba kiktiszcib<il6s6re.
Ha a Vrillalkozr6 a sziiks6ges int6zked6seket nem vagy nem kell6 id6ben teszi meg, ugy
Megrendel6 jogosult a hib6kat, hianyoss6gokat a Villalkoz6 kockinatina 6s k6lts6g6re
kikiiszdbolni 6s a garanci6kat ig6nybe venni.

l .

x.

A szerzfi d6s b iztos it6kai

V{llalkoz6 a kivitelez6s id6tartamfura a szeru6d6sszeni teljesft6s biztositdkakdnt 1 500

000,- Ft dsszegti, azaz Egymilli6-iitszfzezer forint tisszegti jtfteljesit6si biztosit6kot
nyfjt a szerzodls alitirishval egyidejtileg, de legk6s6bb a jelen szerz6dds al6irris6t6l

sz6mitott 5 banki napon beliil.
A j6teljesit6si biztosit6k Megrendelo rdszere tdrt6n6 biztosit6sar6l sz6l6 igazolils a jelen

szerzo des elidegenithetetlen mell6klet6t kepezi.

V6llalkoz6 a jelen szerzodls IX. fejezet 1. pontj6ban meghatSrozott j6t6l16s id6tartam6ra

a szerzoddsszeni teljesit6s biztosit6kak6nt 920.000,- Ft, azaz kilencszizhtrczezer forint

risszegri j6t6ll6si biztosit6kot nyrijt, amely egyben a j6teljesitdsi biztosit6k

fel szabadit6s6t eredm eny ezi.

Amennyiben a Vdllalkoz6 a teljesit6si 6s a j6t61l6si biztosit6kot bankgarancia vagy

k1szfizeto kezess6gv6llal6st tartalmaz6 biztosit6si szerzldds formdjhban nyt$tja, abbart az

esetben a bankgarancia, illetve a biztosit6 kdszfizetl kezesi kcitelezettsegvitllalflsa akkor

megfelel6, ha
- kedvezm6nyezettje a Megrendel6 nev6re ki6llitott,
- tirgya ajelen szerzodds,
- futamideje a szerzod6sk<jt6st6l a sikeres mriszaki fitadfus-ftvetelig I sikeres

mriszaki ittadi.s - 6tv etelt6 I a j 6t6l I 6s id6tart arnin a sz6l,
- tartalm^zzil aba*lbiztosit6 5ltal nyirjtott biztosit6k 6sszeg6t, tov6bb6, hogy a

biztosit6k felt6tel n6lkiili 6s visszavonhatatlan, valamint urt, hogy a

Megrendel1 Sltal lehivni kivrlnt risszeg - a jogviszony banki/biztosit6 6ltali

vizs;gflatan6lkiil 5 banki napon beliil igdnybe vehet6'
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Ha a Vdllalkoz6 a javit6si munkak elv6gz6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6g6nek nem tesz

eleget a Megrendet6 a sztiks6ges munk6kat a Vdllatkoz6 k6lts6g6re elv6geztetheti.

Megrendel6 a munkak k<ilts6geit - mindaddig, mfg fedezetet nyujt - a j6t61l6si gatancia

cim6n fttadott 6 ssze gb6 I frnanszir ozhatj a.

Meg6llapithat6 a Vfllalkoz6 mulaszt6sa, ha
o a kijavitist a hiba meg6llapit6s6t krivet6 3 munkanapon beliil nem kezdi

el,
o a kijavitdst ok n6lkiil abbahagyja 6s a Megrendel6 felsz6lit6sa ellen6re

sem folytatja,
o a kijavit6st a Felek rlltal meg6llapitott hatririd6n beltil nem fejezibe.

xI.

Vegyes rendelkez6sek

1. A V6llalkoz6nak rltadott 6s az iitala k6szitett tervek, dokument6ci6k a Megrendel6

kifejezett hozzhjhniilsa ndlktil tovSbb nem adhat6k, szerz6ddsen kiviil fel nem

hasznflhat6k.

A V6llalko z6 a tewdokument5ci6t csak egyszer 6s csak e szeruodls megval6sit6sara

haszn6lhatj afel, atervek a Megrendel6 tulajdon6ba keriilnek.

A Vrillalkoz6 a jelen szerzodls alfuirhsdval kijelenti, hogy a reszere 6tadott

tervdokument6ci6t, megrendel6i 6s tervez6i kieg6szit6seket 6tvizsg6lta, az abban foglalt

mennyis6geket elfogadta. Ennek alapjan V6llalkoz6nak a dokument6ci6ra vonatkoz6

t r.ntryireli 6s minosdgi kifog5sait Megrendel6 a k6s6bbiekben nem fogadja el. K6ts6g

esetdn uion kivitelez6si munk6k 6s mtiszaki tartalom min6siilnek megrlllapodott

szerzdd6ses terjedelemnek, melyek az L pontban rdgzitett l6tesitm6nyeknek a vonatkoz6

(elsosorban 6pit6stigyi 6s ehhez kapcsol6d6) hat6lyos jogszabrilyok 6s a vonatkoz6

szabv6nyok szerinti el s6 o szt6lyri me gval6 sit ilsithoz sziiks6 gesek.

Ha a Megrendel6 bizonyos szolgilltatfusok elv6gzeset igazolia, az csak akkor min6siil

teljesit6sn-ek (6tv6telnek) ha ezt i felek kifejezetten annak nyilvanitjak €s a megfelel6

elj6r6st - u, 
")1Ituloszttrat6nak 

min6siil6 szolgilltatirs vonatkoz6s6ban - lefolytatjak.

A felek csak akkor m6dosithatj 6k a szeruoddsnek a felhivrls, a dokument6ci6 feltdtelei,

illetoleg az ajinlattartalma alapj6n meghatfurozott rdsz€t, ha a szetzod6skOtdst kdvet6en -

u rt"riod"rkOt6rko, elore nem l6that6 ok kdvetkeztlben - be6llott kdrtilm6ny miatt a

szerzodes valamelyik f6l l6nyeges jogos 6rdek6t s6rti'

Megrendel6 jogosult a jelen szerz6d6st ^ vfllalkoz6nak felr6hat6 srilyos

szerzod6sszeg6s eset6n - egyoldalir jognyilatkozattal 30 napos hat6rid6re b6rmikor

felmondani. Ez esetb"n u riirr6d6s a jov6re ndzve sztinik meg, 6s a Megrendel6t a

V6ilalkoz6val szemben - a felek erre vonatk oz6 kifejezett, jelen szerz6d6sben is rdgzitett

megegyezlse alapj6n - k6rt6rit6si k<itelezetts6g nem terheli.

10.=fu



Vdllalkoz6 csak a szerz6d6sszeraen elvdgzett munka ellen6rt6k6re tarthat ig6nyt, mely

munk6kat szerzodo felek kdzdsen felm6rik 6s egymdssal elsz6molnak.

5. Ha a Megrendel6 a munka 6tv6tel6t jogos ok n6lkiil tagadta meg, a Villalkoz6 - ha

tov6bbi munk6k v6gz6s6re m6r nem ktiteles levonulhat a munkateri.iletr6l. A

Megrendel6 akkor Sllhat el a szerz6d6st6l, ha bebizonyosodik, hogy a Vfllalkoz6 nem

tudja a kivitelez6st befejezni.
Bizonyitottnak tekintend6, hogy a Vfllalkoz6 nem
teljesit6si hatarid6 3/c rdszlnek elteltekor a jelen

mriszaki k6sztilts6ge nem 6ri el az 50 Yo-ot.

tudja a kivitelez6st befejezni, ha a
szerz6d6s taryyfit k6pez6 munkak

5. V6llalkoz6 k6telezi magifi, hogy a szerz6d6sben v6llalt kcitelezettsdgeire biztosit6si

szerzodest krit, vagy a megl6v6 biztosit6si szerzodlsdt a jelen szeru6dds tingyfua is

kiterjeszti.
Vrillalkoz6 koteles abiztosithsi szenodds egy plldhnyht a Megrendelf tlszlre a jelen

szerzodds al6irtsdval egyidejrileg, de legk6s6bb a szenld€s alfuirhsflt6l sz6mitofi 15

napon beltil 6tadni, amely egyben a szerzod's mell6klet6v6 v6lik.

6. A Vfllalkozr6 teljesitds6ben csak az ajanlatban megieldlt alvilllalkoz6 mtikddhet kdzre;

ebben az esetben az alv1llalkoz6 sem vehet igdnybe saj6t teljesit6s6nek tiz szinalekht

meghalad6 m6rt6kben teljesit6si seg6det. Ha a szerzod€skdtdst kdvetben a

szeiz6d6sk6t6skor el6re nem 16that6 ok krivetkezteben - beSllott l6nyeges kortilm6ny

miatt a szerzodds vagy annak egy r6sze nem lenne teljesithet6 a megieldlt

alv6llalkoz6val, a tvlegrenAeld m6s megieldlt szervezet (szem6ly) ktizremrikdd6shez is

hozzi$1rulhat, ha ; megfelel a k<izbeszerz6si eljar6sban az alvdllalkoz6kra

me ghatSr ozott ko vetelm6nyeknek.

7. Felelos mtiszaki vezeto, mtiszaki ellen6r megnevezdse:

Felel6s miiszaki v ezet6

Miiszaki ellendr

N6v: Zsigmond Mikl6s
Telefon: 30'933-20-04

N6v: Dubrovszky Lfszl6n6
Telefon: 872-9113

g. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzlddsbo-l ered6 vit6s k6rd6sek rendez6sdt

els6dlegesen b6k6s riton, targyai6soi sor6n kis6relik meg rendezni, es csak ennek

sikertelens6ge eset6n fordulnak a hat6skonel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6ghoz'

g. v6llalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6d6s al6irSs6val hozz6j6ntl a jelen szerz6d6s fobb

adatainak az AllamhhztartSsr6l sz6l6 1992.6vi XXXVII. torv6ny 15/B' $-a szerinti

C,Uu.grr.U"), illetve az awtak felhatalmaz1sa alapjtn meghozott onkormrinyzati rendelet

s zerinti kd zzetetelehez.

10. Megrendel6 tajlkoztatjav6llatkoz6t, hogy az ad5z6s rendj6r6l sz6l6 2003' 6vi XCII'

Ttirv6ny megv6itozott. A 361A. $ 6rtehZ-ben k<izbeszerz\si eljar6s nyertesdvel kdtdtt

szerzodes alapi6n ki6llitott nett6 100.000,- Ft-ot meghalad6 tlsY-eg]r -szlmlilkat 
2008'

febru6r 15-6t k<ivetoen csak rigy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult V6llalkoz6 szercpel az



APEH 6ltal vezetett k<iztartozfsmentes ad6z6i adatt|rban, vagy a t6nyleges kifizet6s

id6pontj6t6l sz6mitott 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6 egyiittes ad6igazolilst

mutat be, ad ttt, vagy kiild meg.

11. Jelen szerz6d6sre 6s aszerzoddsben nem szab6lyozottk6rd6sekre a Polgari Tdrv6nyktinyv

6ltal6nos szerzodlsi szabiiyai6s a Ptk. v6llalkoz6si szerz6d6sre vonatkoz6 389-407.$-ai az

ir6nyadoak.

Jelen szerzod6s 12 oldalb6l 6s 6 (hat) egym6ssal sz6 szerint mindenben megegyezo eredeti

p6ld6nyban kdsziilt - melyb6l 4 (n6gy) pZtaany Megrendelfit,2 (kett6) p6ldany v6llalkoz6t

illeti meg, 6s amelyet Szerz6d6 Felek annak eiolvasisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t j 6v5hagy6lag irtak al6. MAGYAR
ASZFALT

Budapest, 2010. augusztus 16'

Budapest fdviros XIV.
6nkormfnyzat
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