
vALL,q,LrozAst sznnz6lns

mely l6trejdtt egtrdszrdl a
Budapest fOu*or XIV. keriil et Zugl6 Onkormanyzat (szelchelye: I 145 Budapest, P6terv6rad

u. Z. k6pviseli: dr. Weinek Leon6rd polgiirmester), mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),

mdsrdszrdl a
n6v:D6l-Pesti T&T Kft.
cegSe gy z6ksz6m: 0 I -09-3 63 3 00
sz6khely: 1202Budapest, Bessenyei u. 49.
ad6 szdm | 09 53 5 3 8 -2 - 43
szhmlSt v ezeto p 6nzint6zet : Budapest B ank Nyrt.
szftmlaszim: I 0 1 03056-54 1 0 1 300-0 I 000007
k6pviseli : Turcsiinyi Zoltin
mint v6llalk oz6 (atov6bbiakban: Villalkoz6)

Megrendel6 ds Vfllalkoz6 egyiittesen Szerzbdb Felek (a tov6bbiakban: Szerzddd Felek)

kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alftbbiak szerint:

1. El6zm6nYek

1.1. Szerz6d6 Felek el6zm6nyk6nt rcigzitik, hogy Megrendel6, mint aj6nlatk6r6 a

KSfueszerzesi Er"tesit6 66. szbmSban 2010. jrinius 11. napjan Kii-1237912010 szirm alatt

megjelent aj1nlattdteli felhiv6ssal a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2003. 6vi CXXIX. ttirv6ny

(Kbt.) VI. fejezete alapjhn 6ltal6nos egyszeni kozbeszeru6si eljrlrdst inditott ,,Budapest,
XIV. keriilet teriiletii 2 helyszinen komplex kbzteriileti rehsbilitticid @t-' idrda',
parkolri dpitds) a kapcsolildti ziildfetiilet-rendezissel egyiitt" tftgyban.

1.2. Az l.l. pontban hivatkozott kozbeszerz6si eljar6s 2. rlszfeladata tekintet6ben az ellfiths

nyertese ajelen szerzodds Villalkoz6ja lett.

1.3. A jelen szerz6d6s elvdlaszthatatlan mell6kletdt k6pezik az I.l. pontban hivatkozott

k1zbeszerzesi elj6r6s ajanlatt6teli felhivrlsa, az ajinlati dokument6ci6 6s a Vfllalkoz6

6ltal b enyrij tott ai inlat.

1.4. vrillalkozt6 a szeruod6s aliir6s6val kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott

k1zbeszerzesi eljilr6sb an a szerzbd6s t6rgya szerinti kivitelez6si munk6val kapcsolatban

az aj1nlattev6k rendelkez6s6re bocs6tott valamennyi dokumentumot, a Megrendel6

krjveielm6nyeit megism erte, azok lrrrtalmifi elfogadta, az eljhrhs soriin a szetzbdls t{tgya

szerinti kivitelez6sl munkdval kapcsolatban tov6bbi inform6ci6 k6r6s6re vonatkoz6

lehet6s6g6vel tiszt6ban volt, mindln az aifunlattltelhez sziiks6ges v6Iaszt, inform6ci6t

megkapott.

1.5. V6llalkoz6 a jelen szerzbdls al6it6shval kijelenti, hogy a tdszlte irtadott

tervdokument6ci6t 6tvizsg6lta, az abban foglalt mennyis6geket elfogadta. Ennek alapjin

Vdllalkoz6nak a dokument6ci6ra vonatkoz6 mennyisdgi 6s min6s6gi kifog6sait

Megrendel6 a k6s6bbiekben nem fogadja el. K6ts6g eset6n azon kivitelez6si munkrik 6s
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mtiszaki tartalom min6siilnek meg6llapod ott szeruoddses tededelemnek' melyek a 2'

pontban rogzitett l6tesitm6nyetnet< a vonatkoz6 (els6sorban 6pit6siigyi 6s ehhez

kapcsol6d6) hat6lyos jogszab6lyok 6s a vonatkoz6 szabvanyok szerinti els6 oszt6lyti

me gval6 sit 6s6hoz sziiks6gesek'

2. A szerz6d6s tdrgYa, tartalma

Megrendel6 megrendeli villalko z6 elvilllalja a Budapest x-Iv. keriilet B6nki Don6t v 12 b-

c-e, I4b, 14 a-l4kriz6tt |Jt-, ifuda-,pu*oro 6pit6si tg6tki D""6t park) (kdzel 1'039 m2 ft'

i*L"fO,ia.da) munkak t. osziatyu min6s6gri, hiba- 6s hianymentes kivitelezds6t'

3. Aszetz6d6s ellen6rt6ke, a villalkoz6i dij

3.1. A jelen szerz6d6sben foglalt munkrik elk6szit6se

16.322.455,-Ft+ iLfa

azaz tizenhatmilli6-h6romsz6zhus zonkltezer-negyszilzotven<it forint + 6fa'

3.2. Ameg6llapod is 6tal6nyira fedezetetnyrijt mind azon.elvlgzendo munk6kra, mely a jelen

szerzodks I. po"tiaUun meghatirozoit szeruodes titgyht k6pezik' bele6rtve a

rendeltetes szerahasznillathozszi.iks6ges munkak 6s anyagoli dii6t, e11:'1:rt6kdt 6s a jelen

szerz6d6sben megieliilt munkak tlljesit6s6hez kapcsol6d6, a Vfllalkoz6t terhel6

kolts6geket is.

3.3. V6llalkoz6 a 3.L pontban meghatiirozott v6llalkoz6i dijon feltil semmilyen

t<ibbletkolts6get nem 6rv6nyesithet, 
"amely 

vonatkozik az infl6ci6s fuwiitozilsokra is'

V6llalkoz6 az L pontban meghat irorottiu szerinti v6llal6si dijon feliil ttibbletmunka

cim6n semmilyen k6lts6get nem 6rv6nyesithet'

3.4. Akivitelez6s sor6n esetregesen fermertir6 6s a Megrendel6 6ltal megrendelt p6tmunkit a

szerz6d6s mell6klet6t kepez| k6lts6gvet6si kiir6sban megjeldlt dijakon 6s arakon kell

elszSmolni. Ha ityer, jellegri t6tel ielfogadott k6lts6gvet6sben nem szerepel, tgy arra

vonatkoz6an aszerzld|Felek ir6sba foglit szerz6d6sei meg6llapodisaaz ir6nyad6'

3.5. A 3.1. pontban meghatarozott v6llalkoz6i dij urrtalmazza a tervdokument6ci6ban

foglaltakon kiviil kiilcincisen:
. a munkateriileten 16v6 geodeziai jelek v6delm6nek vagy azok esetleges

helyre6llit6s6nak kdltsdg6t'
. a megval6sit6s ktilts6g6t,
o a megval6sit6shoz sziiksdges valamennyi k<ilts6get es ggtfefgtt olj ad6-' illet6k'

felvonul6si, 6pit6si energia 6s k6zmriki6pit6s, merotrety-kialakit6s €s fogyaszt6si' a

k<izteriilet-foglal6si, kdrnyezet--"gO*i.i, ieteptt"ty, 1rzisi,vagyon- 6s balesetv6delmi'

stb. kdlts6geket,
. a kozvetlen munkav6gz6shez sziiks6ges valamennyi munka adatszolg6ltat6s

szakhat6s6gi6segy6benged6lyekbeszerz6s6nekk6lts6g6t,
o az epiter..'i erinGtt tertileten (bele6rtve minden kozmivezet6ket 6s berendez6st) a

keletkez6 karok helyredllit6si kolts6geit'

.amegval6sul6sidokument6ci6k6szit6s6nekk6lts6geit,

. garanciillis ktiltsdgeket'
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o mintav6teli, vizsg6lati 6s m6r6si adatok, min6s6gtanfsitvrlnyok kdlts6g6t'

c az 6pitke"", u r"io6d6s tartalm6nak megfelel6 felel6ss6g biztosit6sanak kolts6geit,

. a megvalositott l6tesitmdnyek mriszaki 5tad6s-6tvetel6hez 6s haszn6latbav'tel'hez'

m6r6sek, uirrgalutot iefolyatAs6nak, jegyz6ktinyvek 69 dokumentumok

beszerzes'nek k61ts6g6t, valamint a r6sztv"uo ttutotagok 6ltal az 6tad6s-6tv6teli

eljrir6sonesetlegesenmeghatirozottmunkakkolts6geit,
o a k<jz6ti 6s zdldfeliileti kdrnyezet v6delm6nek kolts6g6t

3.6.Szerz6d6 Felek rlgzitlk, hogy a v5llalkoz6i dij meg6llapitfusinlk'.alapj6ul az 6pit6si

beruhaziisok kozbeszerzesekkel kapcsolatos r6szletei szabillyair6l sz6l6 16212004'

(V.21.)Korm.rendeleta|apjfunkolts6gvet6sikiir6sszolg6|t'

4. Afwetfisi felt6telek

4.1. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodds thrgya szerinti kivitelez6si munkak p6nziigyi

fedJzete telj es m6ndkben a rendelkezds6re 6ll'

4.2. Szerz6d6 Felek a teljesit6sr6l 6tad6s-6tv6teli jegyz6kiinyvet vesznek fel' A sz6mltuj6s

alapja a teljes korii - hiba- 6s hidnymentes- munka.elk6sziilte a sikeres mriszaki 6tadhs-

6tv6tellel, a teljesit6sigazol6ssal ei az tizembe helyez6ssel, valamint a megval6sulisi

dokument6ci6 6tad6s6val.

4.3. V6llalkoz6 nem jogosult r6szsz6mla benyfjtdsira'

4.4. y6llalkoz6t a sz6rrl6t2 p6ldanyb an - ateljesit6st igazol6jegyz6kdnvv alaain - jogosult

ki6llitani a Budapest iOvaros XtV. kertilet Zigl6 flnkormanyzat (1145 Budapest'

Pdtervarad u.2.) nev6re 6s cim6re. A sztmla -.1l6kl"ttk6nt a Villalkoz6nak csatolni

kellaMegrende|f6|ta|ki6llitottteljesit6sigazo|6st.

4.5. Megrendel6 a v6llalkoz6i dijat a Kbt. 305. $ (3) bekezdds6ben foglaltak szerint

6tutal6ssal egyenliti ki a szerz6d6sszeni teljesit6si6i sz6mitott 30 banki napon beliil' a

v6llalkoz6 Budapest Bank Nyrt-n6l vezetett 10103056-54101300-01000007 szfumtt

szhmlfiitua.

V6llalkoz6 k6teles a kifizet6s alapj6ul szolgrll6 szimlfut legk6s6bb a teljesitesigaz.olils

V6llalkoz6 6ltali kezhezvetel6t6l sz6mitoti 5 naptari napon beliil ki6llitani 6s a

Megrendel6nek Stadni annak 6rdek6ben, hogy a szfrmla ellen6rt6ke a szerz6dlsszeni

teljJsit6stol sz6mitott 30 napon beliil kiegyenlithet6 legyen.

5. A szerz6d6s id6tartama' a teljesit6si hat6rid6

5.1. Jelen szerz6d6sben meghatarozott kivitelez6si munkak teljesit6si hat6rideje: a

munkateriilet 6tad6s6t61 sz6mitott 7l nap'

A sikeres t$ad6s-6tv6teli eljar6st6l sz6mitott egy 6ven beltil a Ptk' 405'$ (5) bekezd6se

alapj 6n ut6feliilvizs grilati elj 6r6st kell lefolytatni'

5.2. El6teljesit6sre a v6llalkoz6 a Megrender6 el6zetes, irasberi hozz6i6rd6s6val jogosult'

(



5.3. Vfllalkoz6 a jelen szerz6d6sben 6s annak mell6kleteiben meghatirozott,tartalommal I'

oszt6lyf minOs6lfen, a hiba 6s hi6nymentes sikeres birtokbaad6ssal kdteles az 5'l'

pontban meghgitozott hatririd6ben teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzod1sszeti

teljesit6s felt6telei. Az elvegzett munka meg kell, hogy felelj en y oszt6lyos el6ir6st

tartalmaz6szabv6nyok eset66en a legmagasab:b el6frt kiivetelm6nynek, min6s6gi oszt6lyt

nem tartalmaz6 szabv6nyokn1l a'szaivanyel6ir6s kdvetelm6nyeinek' A felhaszn6lt'

be6pitettanyagokcsakl.oszt6lyumin6s6gtieklehetnek.

6. A munkateriilet rendelkez6sre bocsftisa

6.1. Megrendelo a munkateriiletet a jelen szeruodds..alilithstft k<jvet6 5 napon beliil a

Vrillalkoz6 rendelkez6s6re bocs6ila a Szerz6d6 Felek kdzds helyszini bejfuilsa

alkalm6val me gismert 6llapotban.

6.2. Az6pitdsi teriilet o.rz*se, a baleset-, vagyon- 6s tiizvddelem ellSt6sa a munkateriilet

6tad sifi k6vet6en a v6llalkoz6 k<itelessdge. A munkateriilet iltadhsirt k<ivet6en a

Vrillalkoz6nak soron kiviili bejelentdsi kdteleietts6ge van akdzmiiizemeltet6k fel6'

6.3. Villalko z6 a szerzodds al6ir6s6val egytitt kijelenti, hogy:

6tvette a jelen szerzldds lfutgyht klpezo l6tesftm6nyek 6s azok j6rul6kos

munk6inak megval6si tilsiiltoz sztiks6ges dokumentumokat

elolvasta 6 s me g6rte tte ezek tartalmilt
megkapott minden iitala ig6nyelt magy aftnatol

a jelen Szerz6d6s kovetelmdnyei szerint v6ffia a kivitelezdsi munkak elvlgzeset'

7. Ellen6rz6s, utasitis, tij6koztatis

7.1. Megrendeld jogosult a kivitelez6s folyamatos e11en6rz6s6re. Ha a kivitelez6s sor6n olyan

munk6k k6sziiinek el, amelyeket utObb el kell takarni, err6l a V6llalkoz6 k<iteles a

Megrendet6t 6pit6si napl6ban, illetve r<ivid riton (FAX, telefon) drtesiteni' annak

megiel6l6s6vel, hogy az eltakathsra mikor kertil sor'

7.2. Ha a munkafolyamat jellegdn6l fogva az ellenbtz6s csak rdvid id6n 6t lehets6ges' a

Megrendeldt legal6bb egy munkaiappal korrlbban kell t6j6koztafii, hogy a munka

elk6sziil6se mikorra varhat6 6s az ellen6rz6s meddig lehets6ges' Ha a.lVlegrendel6 az

ellen6rz6st az eltaknhs el6tt nern v6gzi el, felt6r6st csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel

j ar6 <i s szes tdbbletkoltsd g kifizet6 s6t v6llalj a'

7.3. Megrendel6 a v6llalkoz6t az anyagfelhaszruil6s 6s a hib6tlan teljesit6s 6rdek6ben

utasithatja. A V6llalko z6 azutasit6st isak annyiban kdteles elfogadni, amennyiben az a

munkaszervez6sre nem terjed ki'

J.4. Szerzkdd Felek k<jlcs<indsen k<ltelesek egym6st thjlkoztatni minden olyan kor0lm6nyr6l'

amely a teljesit6s idej6t, vagy min6s6gei 6rinti. Hu u Megrendel6 okszertitlen utasit6st

ad, erre ot aYhllalkoz6 ktiteles iigyZlmeztetni. A figyelmeztet1s el nem fogad6srinak

kovetkezm6nyei a Megrendel6t terhelik'

7.5. Megrendeld felel6s mtiszaki ellen6re: Dubrovszky L6szl6n6, telefon: 872-9113

Megrendel6 mriszaki ellen6re a kivitelez6ssei kapcsolatos eszr.ev6teleit 6s egy6b

k.zlem6nyeit a v6llalkoz6 felel6s mriszaki vezet6j6vel, Nemes Attilival (telefonsz6m:

20 -3 12-59 -3 0) kozdlheti'
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Szerz6d6 Felek kolcscindsen kdtelesek a mriszaki ellen6r 6s felel6s miiszaki vezeto-

6pit6svezet6 szemelyeben bekdvetkezett v6ltoz6sokat kozdlni 6s akad6lyoztatils eset6n

helyettesit6siikr6l gondoskodni.

7.6.yiilalkoz(t a kivitelezdsr6l 6lland6an a helyszinen tartott az 6pit6si beruhriz6sok

kozbeszerzesekkel kapcsolatos r6szletes szab6lyah6l sz6l6 19112009.(X. 15' ) Korm'

rendelet szerinti epitesi napl6t vezet. A Szerz6d6 Felek mtiszaki ellen6re illetve felel6s

mriszaki vezet1je a mdsik f6lnek sz6l6 - mriszaki jellegri - lszrevlteleit, t6j6kortat6

kozlem6nyeit, uiasit6sait 6s figyelmeztet6seit kdteles az lpitdsi napl6ba bevezetni'

V6llalkoz6 napl6bejegyzds iti6n kdteles a Megrendel6t t6j6koztatni minden olyan

int6zked6sr6t, amely i-tornyezet korl6toz6s6v al jar, legk6s6bb a tewe-zett int6zked6st

megel6z6 ket munkanappal kor6bban. Az int6zked6s v6grehajtilsfua csak a Megrendel6

egyet6rt6se eset6n kertilhet sor.

7.7. y6llalkoz6 koteles az 6ltalanos 6s szak5gi biaons6gi 6s munkav6delmi el6ir6sokat

betartani. Viltalkoz6 munkaid6ben 6s azon kiviil is kiiteles a munkatertilet triz- 6s

vagyonv6delm6t biztositani. Az lpitkezes tertilet6n olyan szem6ly nem tart6zkodhat 6s

6rtelemszenien munkav 6gz6stnem folytathat, aki nem rendelkezik a ttirvdnyekben el6irt

munkav6delmi 6s ttkv6delmi oktat6s;kkal. Az oktat6sok megtart6sa 6s bizonylatol6sa

v6llalkoz6 feladata. Az oktat6sokr6l k6sziilt bizonylatokat vftlalkoz6nak az epitkezes

helyszin6n kell tarolni atryy,hogy aztMegrendeld b6rmikor ellen6rizni tudja.

7.g. Villalkoz6 saj6t 6s alv6llalkoz6inak munkav6gzdse sordn teljes k<ini felel6ssdggel

tartozik a tev6lienys6g6vel <isszefiigg6, valamennyi szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s 6s kikotds'

tov6bb6 joghataivos riunkavedemi-trizveaelmi, biztons6gtechnikai el6ir6sok betart6s66rt

6s azok k<ilts6geinek vise16s66rt.

8. ln 6tadfs-6tv6tel

g.1.A terveknek megfelel6 kivitelez6si munka befejez6s6r6l a Vdllalkoz6 6rtesiti a

Megrendelflt. Az 6tad6s-6tv6tel megkezd6slnek az id6pontj6t a Megrendeld ttizi ki a

V6llalkoz6 kdszre jelent6s6t kdvetd 8 munkanapon beli'ili id6pontra' A Megrendel6

akkor is koteles az 6tadts-6v6tel id6pontj6t kituzni 6s az 6tv6teli kcitelezetts6g6t

teljesiteni, ha a V6llalkoz6 akivitelez6st a teljesit6si hatarid6 el6tt fejezte be'

8.2. Megrendel6 csak hi6nytalanul megval6sult munk6t vesz6t.

g.3. Az irtadhs-ifivltel sor6n a Szerz6d6 Felek jegyz6kdnyvbe veszik a teljesit6snek a

Megrende 15 6ltal meg6llapitott hib6it. Ezt k6veto"r, u M"g"endel6 nyilatkozik arr6l'

hogy

a munk6t 6tveszi-e, tovSbb6
haamunk6tiltveszi,milyenhib6kkijavitSs6tkoveteli,
a munka 6tv6tel6t megtagadja-e, tovSbb6

ha a munka 6tv6tel6t meltaladja, a k6s6bbi htveteltmilyen hibak kijavit6s6t6l

teszi fiigg6v6'

g.4. Megrendel6 nem tagadhatja meg az iltvetelt olyan hiba miatt' amely a rendeltet6sszeni

haszn6latot nem akad6ly ozza'
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3.5. V6llalkoz6 koteles az dfiad(ts-fiv6teli elj6t6s megkezddsekor Megrendel6 rendelkez6s6re

bocs6tani az alttbbiakat:

- a v6llalkoz6s ttrgy1t kepezo l6tesitm6nyek ellen6rzdsetol k6sztilt m6r6si

jegYz6kdnYveket, stb.,
- 2 pld. megval6sit6si dokumenthci6t,
- mribizonylatokat, min6s6gtanrisit6sokat,
-saj6t6salv6llalkoz6kkivitelez6i_nyilatkozatait.

g.6. Megrendel6 az irtad6s-6tv6tel befejez6s6t6l szdmitott 12. h6napban ut6 ferilvizsgillatra

hatrridottuzki.v6llalkoz6 kot"l"r"ttr6get v6llal arra, hogy az ut6-feliilvizsgillati eljar6s

sor6n jegyz6kcinyvbe felvett, az illtala kivitelezett munk-rlkkal kapcsolatos valamennyi

hib6t kijavitj a az'ut6feliilvizsg6l atiiegyzok}nyv al6it6s6t ktivet6 30 napon beliil'

Az ut6feltilvizsg6lati jegyz6ktinyvbe fel nem vett hiba kijavit6s6t a Megrendel6 csak a

V6llalkoz6t tertetO;Otatias kdr6ben a j6t6l16si id6n beliil kdvetelheti'

g.7. Ha az 6tad6s - 6tv6telre a teljesit6si hatririd6 el6tt keriil sor a V6llalkoz6 k6sedelmi

kotb6rt csak a teljesit6si hatarid6tSl kezdve kdteles frzetni, ha addig a Megrendeld altal

megiel)lt hibakai nem javitja ki. Mentestl Vrllalkoz6 a min6s6gi kotb6r al6l is' ha a

hibakat az htad6s- 6tv6iel ,ri6tt, d. meg ateljesitdsi hatarid6 el6tt kijavitotta'

9.Szerz6d6 Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

9.1. Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

Megrendeld kdteles az engedllyes terve! u-ul.uTilt a tewezli nyilatkozatot Stadnia

Villalkoz6 rJrrei" nyomta;ott form6ban, legkds6bb a munkateriilet ifiadhshig'

A munkak v6grehajt6sa sor6n felmertil6 dont6st ig6nyl6 k6rd6sekben Megrendel6 a

dont6si hat6skdr6b e tartoz6k6rd6sekben, olyan id6ben 6s m6don foglal 61l6st, hogy az

a v Sllalko z6 i telj e sit6 s hataridej 6t ne be fo ly6solj a kedvez6tleniil'

Ha a vrillalkoz6 - az ngy jellege vagy m6s ktiriilm6ny miatt - soron kivtili

6ll6sfoglal6st (dtint6st) k6r, akkor a Megrend el6 azt soron kiviil adja meg'

Megrendeld jogosult a beruhinLs teljes id6szak6ban annak megval6sul6srir6l' vagy

egyes keroeseir6t ir6sos ti$Ekoitatist kdmi, a keletkezett iratokba betekinteni ' azok'r6l

m6solatot k6rni.

Megrendel6 k<iteles a folyamatban l6v6 munk6t kiildn jogszab6lyban meghatfurozott

felt6telek szerint ellen6rizni

Megrendel6 k6teles V6llalkoz6t folyamatosan 6s kell6 id6ben tiilkoilatni minden

l6nYe ges v61toz6sr6l, dont6sr6l'

Megrendel6jelenszerz6d6sbenki fe jezetten.nemnevesi tet tk6rd6sekbenaPtk.
6ltal6nos szabllyai szerint renietkerik utasit5si joggal, azonban ezzel a v6llalkoz6

je|enszen6d6sszerintifeladatell6t6s6tnemvesz6lyeztetheti,nemtehetiterhesebbe.
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V6llalkoz6 csak a Megrendel6 ene felhatalmazott k6pvisel6j6t6l fogadhat el utasit6st'

Megrendeld ktiteles a szeruldlsszenien telj esitett munk6t 6tvenni'

Megrendel6 k<iteles a teljesitett munka ellen6rt6k6t kifizetni'

9.2. A Vdllalkozilkdtelezetts6ge

V6llatkoz6 k6teles a szerzoddsben meghathrozorttartalommal I. oszt6lyri min6s6gben

hiba- 6s hi6nymentesen a szerzoddi munk6t a jelen szerz6d6sben meghatitozott

telj esit6si hatarid6ben elv6gezni'

V6llalkozt6 2 plldtny megval6sul6si dokument6ci6t ktiteles k6szitenie, 6s azt a

mtiszaki 6tad6s-6tv6tel kezd6 id6pontj5ig koteles a Megrendeld r6sz6re futadnl

v6ltalkozt6 kciteles valamennyi, a jelen szerz6dlsben meghatixozott kivitelezdsi

munka megval6sit hstrttozs"tit seges feladatokat elvlgezrn a Megrendeld utasitasainak

megfelel6en, amelyek a megial6sit6s szakszerii v6grehajt6s6hoz indokoltak 6s

sztiks6gesek.

V6llalkoz6 a jelen szerzodls teljesit6s6b6l fakad6an betartja 6s alkalmazottaival is

betartatja a joiszab6lyok 6s m6s'szab6lyok k<itelez6en alkalmazand6 rendelkezdseit'

ide6rtve *" 
"ir"ny"s 

tiizv6del-i, k i*y"zetv6delmi, biztons6gi 6s munkav6delmi

szabillYozhsokat.

vriilalkoztf kdteles a Megrendeldt a tev6kenys6g6r6l 6s aa:dlgy 6ll6sir6l Megrendel6

kivans6g6ra,sztiks6geset6nen6lktilist6j6koztatni.

v6llalkoz6 az illtala elv6gzend6 munkalatok b6rmely rlsz€re vonatkoz6 minden

sztiks6ges engeddlyt, Sogos-iwrinyt vagy j6vahagy6st 6sszerii id6n beltil megszerez'

figyelembe uJu. u -,rn1atutot befejez6s6hez sziiks6ges id6t.

V6llalkoz6 teljes eg6sz6ben felel az illtala elvegzett munk6latok6rt, az 6pit'si

m6dszerek *"!r.t.td min6s6g664 valamint b6rmilyen rendelleness6gre kdteles a

Megrendel6 fi gYelm6t felhivni'

v6llalkoz6 koteles betartani a j6vahagyott terveknek megfelel6 kivitelez6s sor6n a

vonatkoz6 6;d;i Mtiszaki f,tbirasok:t. Villalkoz6 ktlteles a jelen szerz6d6sben

meghatarozott6pi t6simunk6kataMegrendel66| Ia| tervdokument6ci6szer int
kivitelezi.

vrillalkoz6 krjteles a befeddsre vagy eltakar6sra keriil6 munkardszekr6l a

Megrendel6t a befed6s vagy eltakar6s el6tt egy munkanappal el6bb drtesiteni' 6s

lehet6v6 tenni Megrendeld ,ri^fuu,hogy azok? megvizsgrilj-u'ryu a Megrendel6 a

felhiv6snak nem tesz eleget, ,igy u Vflla-ikoz6 jogosult a munkar6sz befed6s6fe vagy

eltakar6sar a azzal,hogy azeltalart munkar6sz.feti it teljes felel6ss6ggel tartozik'

villalkoz6 a kivitelez6si munkak teljes id6tart ama alatt kdteles 6lland6 helyszini

k6pvisel6je 6ltal biztositani minden sztiks6ges feltigyeletet 6s iranyit6st'
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v6llalkozt6 koteles halad6ktalanul ir6sban jelezni Megrendel6nek b6rmely t6nyt' vagy

k<irtilm6nyt, *.iy a megrendel6i utasit6sok m6dosit6s6t eredm6nyezhet' vagy

amelyek kihat6ssaf vannak i szerz6ddsre, k1ldndsen a teljesit6si hatarid6re' illetve az

elv6rt min6sdgre.

Villalkoz6 kdteles biztositani a Megrend el6 szimira, hogy b6rmely id6pontban az

ellen6rz6si jog6t gyakorolhassa; k<iieles tov6bb6 hat6s6gi ellen6rz6seket lehet6v6

tenni.

v6ltalkoz6 kdteles a beruhtuts kapcs6n tudom6sara jutott inform6ci6kat, adatokat'

valamint a munka sor6n k6sziilt iratokat, dokument6ci6kat tizleti titokk6nt - a

vonatkoz6 jogszabSlyi el6ir6sok megtart6s6v al - .bizalmasan 
kezelni, s ezt brlrmely

kdzremrik<jiojeto t azonos feltdtelekkel me gkovetelni.

V6llalkoz6 k6,teles a szerzldts teljesft6se sor6n 6s az azt kdvet6 5 6ven beliil ttimi a

Megrendel6 illet6kes szewezetieiysege 6lt{_sz]iks.egesnek tartott, tov6bb6 a hatalyos

jogszab6lyokban meghatfrozott .ti"nOirdsi feladatok v6gz6s6t, tov6bb6 a Kbt' 303' $'

iO+. S 6s a 306/A. $ rendelke zlseitalkalmazni'

Villalkoz6 kdteles a munkatertilet 6tad6s-6tv6tel6t6l kezdve 6pit6si napl6t kttte-l-es

folyamatosan vezetni az 6pit6ipatr kivitelezdsi tev6kenys6gr6l sz6\6 .19t12009' 
(IX'

15.) Korm. rendelet szerint, 6s allandoan az 6pitkez6s helyszin6n tartani'

V6llalkoz6 kdteles a munk6latok befejez6s6vel a sziiks6ges nyilatkozatokat' m6r6si

jegyz6kdnyveket ki6llitani, az alkalmazott 6pit6si term6kek megfelel6ss6g6t igazol6

ianrisitvanyokat rendelkezdsre bocs6tani'

V6ltalkoz6 k<jteles a kivitelezds soriin a min6sdgvizsgillati feladatokat elv6gezni'

v6llalkoz6 kdteles a keletkezett munkahelyi hullad6kot folyamatosan ds.szegyiijteni 6s

a kcirnyezetv6delmi el6ir6soknak megielel6en t6rit6smentesen 24 6ran beliil

elsz6llitani.

- villalkoz6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a munkav6gz6s sor6n a szomsz6dos

6ptiletek, l6tesitm6nyek mtikod6s6t ne gfutolia'

- V61alkoz6 k<iteles a j6t6ll6si 6s szavatoss6gi id6 alatt felmeriil6 6s a Megrendelf 6ltal

jelzett hib6k, illetve hianyosJgok kiiavit6sahoz, elhiritfusithoz a sziiks6ges

int6zked6seket - a Megrendel6vel Jgyeneiett id6pontban - halad6ktalanul megtenni'

- v6llalkoz6 koteles a hasznillt kiils6- bels6 sz6llit6si titvonalat folyamatosan

t6ritdsmentesenletakaritani,tisilfuntartani'

10. Szerz6d6sszeg6s

10.1. Vrllalkoz6 szerzod1sszeg6st k<ivet el, ha a jelen szerzbdds 5.1 pontj6ban meghatilrozott

teljesit6si hat6rid6t neki ielr6hatO mOAon nem tartja be (kdsedelmesen teljesit), hib6san

teljesit, tovabbi ha aszerzodlsteljesit6se neki felr6hat6 m6don meghitisul'
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| 0 .2 . S zerz6 d6 s s ze 96 s e set6n V rillalkoz6 v fullali a, ho gy :

o k6sedelmes teljesit6s eset6n a k6sedelem id6tartamfua,tovilbb|

o hib6s teljesit6s eset6n a hiba felmeriil6s6t6l, illetve 6szle16s6t6l kezd6d6en a hiba

kiktiszobol6sdig terj edo id6tartamra

500.000,-F tlnap, azaz ltsz(nezer forintlnap k<itb6rt fizet'

A meghirisul6si kdtb6r a nett6 villlalkozhsi dij 20%-a'

Megrendel6 jogosult a k6tb6rt a v6tlalkoz6 sz6ml6j6b6l levonni'

Nem sz6mit bele a k6sedelem id6pontj6ba annyi nap' amennyivel a kivitelez6s a

Megrendel6 6rdekk<ir6ben felmeriilt ok miatt hriz6dott el.

10.3. Megrendel6 fizetesi k6sedelem eset6n k6sedelmi kamatot k<iteles frzetni. A k6sedelmi

kamat alapja a kiegyenlitetlen sztmla brutt6 6rt6ke, m6rt6ke a Ptk' 301/A $ (2)

bekezd6se szerint meghathr ozott m6rt6k'

I0.4. Szerz6d6 felek mentesiilnek a szeruod6sszeg6s kdvetkezm6nyei al6l, ha

o bizonyitj6k, hogy a kdsedelem a m6sik szerzodo fel nem szetzod'sszeri

teljesitds6re vezethet6 vissza;
o bizonyitj6k, hogy kdtelezetts6geiket vis maior- miatt nem tudjak teljesiteni' Vis

maior eset6n a k6telezetts6ge"teljesit6s6ben akad6lyozott szeruodo fel a m6sik

szerzodo felet a vis maior be6llt6r6l 6s megsztin6s6r6l halad6ktalanul 6rtesiteni

kciteles.

11. J6till6si 6s szavatossigi felt6telek

11.1. Vfllalkoz6 a jelen szerzod*s tSrgyatekintet6ben elvdgzert mynk6{<ra-61 havi j6t6ll6st

v6llal. V6ltalkoz6 a l6tesitm6#f.t. 6s azok j6rul6kos munk6ira a 1211988.(XII'27 ')

frlrrrr-rpirrr-KNI-MEM-rvvr "gytitt.r 
rendelet alapj6n az ott meghattnozott kdtelez6

alkalmassiigi idtiszakra szavatosshgot v6llal. e jOtiilasi id6, illetve a szavatossfugi idb

kezdete a l6te sitm6ny mriszaki 6tad6s-6tv6tel6nek lezfitSsi id6pontj a'

11.2. Y6llalkoz6 j6t6ll6si kdtelezetts6ge nem terjed ki azokra a hib6kra, amelyekr6l a

Vfllalkoz6 iiriifin3u,hogy a hibi oka a teljesit6s utan keletkezett a rendeltet6sellenes

hasznillatk<ivetkezm6nYek6nt.

11.3. A j6t6llasi vagy szavatoss6gi id6 alatt fell6p6 hianyoss6got, hib6t Megrendel6 k<iteles

halad6ktalanul a Villalkoz6 tudom6sara hozni, Villalkoz6 pedig k<iteles halad6ktalan

int6zkedni a hi6ny, illetve hiba kiktiszdb6l6s6re'
Ha a V6llalkoz6 a sziiks6ges int6zked6seket nem vagy nem kell6 id6ben teszi meg, rigy

Megrendel6 jogosult a hib6kat, hianyoss6gokat a Villalkoz6 kockinatitta 6s k<ilts6g6re

kiki.iszttbolni 6s a garanci6kat ig6nybe venni'

r|:

12. A szerz6d6s biztosit6kai



12.1. Villalkozrf a kivitelezes id6tartamam a szerz6d6sszeni teljesit6s biztosit6kak6nt
g16.123,-Ft dsszegii, azaz nyolcszitztizenhatezer-szinhuszondt forint dsszegri teljesit6si

biztosit6kot nyrijt"a szeru6des alilirdsdval egyidejiileg, de legk6s6bb a jelen szerz6d6s

al6ir6sht6l sz6mitott 5 banki napon beliil.
A teljesit6si biztositdk Megrendell rdszlre tort6n6 biztosit6sfr6l sz6l6 igazolfus a jelen

szerz6d6s elide genithetetlen mell6klet6t k6pezi'

A teljesit6si hatarid6, itlet6leg a szerzodls m6s l6nyeges felt6teleinek megv6ltoz6sa

eset6n a V6llalkoz6 k6,teles a megfelel6en m6dositott bankgaranci6t 5 napon beliil

6tadni Megrendel6nek. A garanci6k hat6rid6n beliili futadSsSnak elmaraddsa az ajdnlati

biztositdk elveszt6s6t, illetve a szerzodds Villalkoz6 miatti meghirisulis6t vonja maga

ut6n.

12.2. y6llalkoz6 a jelen szerz6dds 11.1. pontj6ban meghathrozott j6t6ll6s idotartam{ra a

szerz6dlsszertiieljesit6sbiztosit6kakdnt 489.674,-Ft,azaznegyszfnnyolcvankilencezer-
hatszlrzftetvenot forint dsszegri j6triltrf,si biztosit6kot nyttlt, amely egyben a teljesit6si

biztosit6k felszabadit6s6t eredm 6nyezi.
Az eredm6nyes teljes kdni birtotbaad6st kovet6 5. napon beliil Vrflllalkoz6 ktiteles

j6t6ll6si bankgarancifit 6tadni, mely a szttmla kjfizet6s6nek felt6tele. A fenti dsszeget
"MegrendetO -abban 

az esetben haszn6lhatja fel, ha a Vitlalkoz6 j6t6ll6si, illetve

szaiatoss6gi k<itelezetts6g6nek a jelen szerz6ddsben meghatdrozott hatririd6re vagy a

Megrendel6 felhiv6sara nem tenne eleget.

12.3. Ha a V6llalkoz6 a teljesit6si 6s a j6tdll6si biztosit6kot bankgamncia vagy klszfrzeto

kezess6gv6llal6st tartalmaz6 bizosii6si szerzodls form6j6ban nyrijtja, abbanaz esetben

a bankgar ancia, illetve a biaosit6 klszfizetb kezesi k<itelezetts6gv6llal6sa akkor

megfelelo, ha
- kedvezm6nyezettje a Megrendeld nev6re ki6llitott,
- tirgYtajelen szerzddfs,
- futamiAele a szerz6d6skrit6st6l a sikeres mriszaki futadfus'futvdtelig I sikeres

mtiszaki 6tad6s - fitv 6telt6 I a j 6t611 6s i dotartam 6r a sz6l,
- tartalm ̂ zz^ abank/biztositt eltut nyrijtott biztosit6k 6sszeg6t, tov6bb6, hogy a

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

Megrendel6 hltal lehivni kivant risszeg - a jogviszony banki/birtosit6 fultali

vizsgillatandlk0l 5 banki napon beliil ig6nybe vehet6'

13. VegYes rendelkez6sek

13.1. A Vfllalkozdnak 6tadott es az illtala kdszitett tervek, dokumentdci6k a Megrendel6

kifejezett hozzhjSrulilsa n6lktil tov6bb nem adhat6k, szeruodlsen kiviil fel nem

haszn6lhat6k.

13.2. Haa Megrendel6 bizonyos szolg6ltat6sok elv6gz6s6t igazolja,az c.sak l&ot 
min6siil

teljesitdsnek (6tv6telnek) ha ezt ; felek kifejezetten annak nyilvanitjak 6s a megfelel6

eljar6st - az ez1ltaloszthat6nak min6stl6 szolg6ltat6s vonatkoz6shban' lefolytatj6k'

13.3. Szerz6d6 Fetek csak akkor m6dosithatj 5k a szerzoddsnek a felhivds, a dokument6ci6

felt6telei, illet6ieg az ajhnlattartalma alapj6n meghatiirozortrdszlt,ha a szetzod6skdt6st
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krivet6en - a szerz6d6sk<it6skor el6re nem 16that6 ok ktivetkezteben - berillott
kdri.ilmdny miatt a szeruldls valamelyik fel l6nyeges jogos 6rdek6t sdrti.

13.4. Megrendel6 jogosult a jelen szerzbdlst ^ Vrillalkoz6nak felr6hat6 srilyos

szenodlsszeg6s eset6n - egyoldahi jognyilatkozattal 30 napos hatarid6re b6rmikor

felmondani. Ez esetben a szerz6d6s a jov6re nlzve szrinik meg, 6s a Megrendelfit a

Vfllalkoz6val szemben - a felek erre vonatkoz6 kifejezett, jelen szerz6d6sben is

rdgzitett megegyezlse alapj6n - krlrt6ritdsi k<itelezetts6g nem terheli.
V6llalkoz6 csak a szerz6d6sszeruen elvlgzett munka ellen6rt6k6re tarthat ig6nyt, mely

munk6kat szerzodo felek kdzdsen felm6rik 6s egym6ssal elszilmolnak.

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

tovribbi munkiik v6gz6s6re m6r nem kdteles - levonulhat a munkateriiletr6l. A

Megrendelfi akkor illLhat el a szerzod6st6l, ha bebizonyosodik, hogy a Villalkoz6 nem

tudji a kivitelez6st befejezni. Bizonyitottnak tekintend6, hogy a Vrlllalkozil nem tudja a

kivitelez6st befejezni, ha a teljesit6si hatrirido 3/q reszlnek elteltekor a jelen szerz6d6s

tfirgy/i-kepezl munk6k mriszaki kdsziilts6ge nem 6ri el az 50 %o-ot.

Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azonnali hat6lyri felmond6sara, ha a Villalkoz6

fizet6sk6ptelenn6 v6lik, cs6dbe jut vagy felszrimoljiik, vdgelsziimokis akl keriil.

13.5. Vitlalkoz6 kdtelezi magi$., hogy a szerz6d6sben vrlllalt kdtelezetts6geire biztosit6si

szerz6d6st kdt, vagy a megl6v6 biztositSsi szerz6d1s6t a jelen szerzodls trlrgyara is

kiterjeszti.
Vfllalkoz6 k6teles a biztosit6si szerzodls egy p6ldriny6t a Megrendeld rdszerc a jelen

szerzod6s alilirhsilval egyidejrileg, de legk6s6bb a szerzodls al6itSsht6l sz6mitott 15

napon beliil 6tadni, amely egyben aszeruld€s mell6klet6v6 v6lik.

13.6. A Vfltalkozrf teljesitfs6ben csak az ajdnlatban megjeldlt alv6llalkoz6 mrikddhetk6zre;

ebben az esetben az alvtllalkoz6 sem vehet ig6nybe saj6t teljesit6s6nek tiz szi,zalekhl

meghalad6 m6rt6kben teljesit6si seg6det. Ha a szeruod6sk<lt6st k6,vet6en a

szeiz<jd6sk<it6skor el6re nem l6that6 ok ktivetkerteben - be6llott l6nyeges kcirtilm6ny

miatt a szerzodds vagy annak egy rdsze nem lenne teljesithet6 a megjeltilt

alv1llalkoz6val, a Megrendel6 m5s megjeldlt szewezet (szem6ly) ktizremtikdd6shez is

hozzhjdrulhat, ha * megfelel a kdzbeszerzdsi eljar6sban az alvrlllalkoz6kra

me ghatin o zott k<ivetelm6nyeknek.

I3.7. Szerz6d6 Fetek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sb6l ered6 vitds k6rd6sek

rendez6s6t els6dlegeien b6k6s riton, t6rgyal6sok sor6n kfs6relik meg rendezni, 6s csak

ennek sikertelens6ge eset6n fordulnak a hat6skdrrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6

bi16s6ghoz.

i3.g. V6llatkoz6 kijelenti, hogy a szerz6d6s al6irds6val hozzhjfrd a jelen szerz6d6s f6bb

adatainak az Allamhintart6sr6l sz6l6 1992. 6vi XXXVIII. t<irv6ny l5lB. $-a szerinti

(,,Uvegzseb"), illetve az annak felhatalmazfusa alapjin meghozott dnkorm6nyzati

rende I et szerinti kozzdtetelehez.

13.9. Megrendelfi thjflkoztatjaV6llalkoz6t, hogy az ad6zhs rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII.

Ttirv6ny ,,'.gl,Lltorott. A fei.q.. $ 6rtelm6ben krizbeszerulsi eljar6s nyertesdvel kdtdtt

szerz6d6s alapjin ki6llitott neuo 100.000,- Ft-ot meghalad6 dsszegri szan'lilkat 2008'
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febru6r 15-6t k6vet6en csak irgy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult v6llalkoz6 szerepel

az APEH iital vezetettkonartoz6smentes udOtO, adattfutban, vagy a t6nyleges kifizet6s

idopontj6t6l sz6mitott 30 napn6l nem rdgebbi nemlegesnek min6siil6 egyiittes

ad6igazolilst mutat be, ad ifi,vagy kiild meg'

13.10. Jelen szerz6d6sre 6s a szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekre a Polgari

Trirvenykrinyv 6ltalinos szerz6d6si szabillyai 6s a Ptk. v6llalkoz6si szen6d6sre

vonatkoz6 3 89-407. $- ai az irinyad6ak'

Jelen szerzod6s 12 0ldalb6l 6s 6 (hat) egym6ssal sz6 szerint mindenben megegyez6 eredeti

p6ld6nyban k6sziilt - melyb6l 5 (d0 potoi"v Megrendel6t, 1 (egy) pdldany Villalkoz6t illeti

meg, 6s amelyet szerz6d6 Felek annak .loluutatu 6s 6rtelmez6se utin, mint akaratukkal

mindenben me ge gy ezot j 6vrihagy6 lag irtak al6'
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