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valamennyi F6l egyiittesen: Felek krjzott

villalkozrisi (6pit6si) szerz6d6s 
-keret6ben a Kaposvir Gr. Apponyi Arbert u. 16. szhm

\h:"":._!Tlt) alatti rii iigy6szs6gi sz6r<hhz 6pit6se tirgl.,ban a k.;]bcsz.rz6sekr6l sz6l6 2015.6vi .-\LIII' t6rv6ny (I(bt.).9s.s-i 
!2) bckcid6s | {faplan lefolytatott hit<letm6ny n6lkiilitirgyalisos kozbcszerz6si clji.r6s eredm6nyek6nt.

Felek a Kbt. 131. s (1) bekezd6s6re figyclemmcl a krizbeszerz6si eljirisban kozrilt v6glcgcs
fclt6telek, a szerz6d6stch.'c zet 6.s 4 nlat tattarmi.nak k6zbcszetz6si cljit6s sor6n v6llaliciz6k
kdzott 16trej6tt I',gynttmrikod6si megillapod{snak 6s jeren szcrz6d6s 4. szimri mcll6krct6t k6pez5,
a vrillalkoz6k kozdtt l6ftciott ,,tlgyiiLttmfkod6si Meg6lapodis"- kivonatnak mcgfelel<icn
(toyibbiakban: 4. sziml mcll6kl et) az al bbi szcrz6d6st kcitik:

A villalkoz6k a kijzbaszerzl.si.eljir6s ctedm6nyck6nt, mrnt koztis ai6nlattev6 k a, 2077 . 07 . 20_itnkclt ajinlatukkal elnyert6k annak jog6t, hogy az N.{-Teamp^nn<.,n Epit6szm6rniiki Kft. 6lt,.r 2017.
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januir h6napban k6szitett kivitelez6si tefidokumentici6ja apjin a szerz6d6sbcn irt kivitel.i
munkit elv6gezz6k. Felek a 4. sz6tn:6 mell6klet rendelkez6seinck megfelel6en a szez6d6sben
foglaltak teljesit6sc 6rdek6ben zz al|bbiakat rcgzit:k:
V6llalkoz6k valamennyi munkit kozrjscn, egymis kozott 50-50 7o-os ar6nyban megosztva v6gzik
el, a kotb6rfizet6si ktitelezetts6g, a biztosit6kok rendelkez6ste bocsitisa - kiv6vc a biztositisi
k<itv6nyt - tovibbi valamennyi szerz6d6scs kotelezetts6g V6llalkoz6kat egym6s kcizcitt 50-50 %-
os arinyban terheli. Villalkoz6k a el5leg- valamint v6gsz6ml6jukat, fiig;edeniil a t6nyleges

teljesit6st6l, 50-50 o/o-os arinyban jogosultak Megrendel6 fcl6 benyujtani, aki ugyanilyen atinyban,
tovibbi vizsg6lati kritelezetts6g n6lkiil jogosult azt teliesiteni. Villalkoz6k fiiggctleniil a koztiik
l6trejott, a 4. sz6rn]6 mell6klet szerinti munka- 6s k<itelezetts6g megoszt6st6l, a szerz6d6ses

kotelezetts6gek teljesit6s66t Megtendel6 fel6 egyetemlegesen felelnek. A 4. szirm.6 mell6klet
rcndelkez6seire figyelemmcl VAllalkoz6k nev6ben nyilatkozatt6telre - ^ 

szerz6d6s m6dosit6sit,
kiv6vc - kizir6lagosan a I-zterex Zrt jogosult, 6s Megrendel6 is valamennyi, ^ szefl6d6s
teljesit6s6vel kapcsolatos nyilatko zatot 

^ 
szan6tllsben irt kiv6tellel a Laterex Zrt r€szlre tesz meg.

Nlindezekre, valamint az 4. szim:6 mell6klctben irtakta figyelemmel, a Szerz5d6s kifejezett elt6r6
rcndelkcz6se hiinyiban Villalkoz<i alatt V{llalkoz6kat egyi.ittesen kell 6rteni.

1. A SZERZ.oDES AIAPADATAI

1.1 A Megtendel6 villalkozisba adja, a V6llalkoz6 elvhllalia a Kaposvir Gr' Apponyi
Afbert u. 16. szrim (hrsz.z 470/l) alatti rii iigy6szs6gi sz,tl<haz 6pit6s6t 

^z 
Lt^dott

tervdokumenticiti szerinti tartalommal, a tcljcs kotfi v6llal6s kcivetelm6nyeinek

megfelel6en, az iisszes jirul6kos munkival egyiitt.

1.2. A Megtendel6 megbizis6b6l telies Megrendel6i iogkorel az Otszigos Yizigrvi
Beruh6z6si l\{6moki Konzulens 6s Ten'ez6 Kft. (1054 Budapest, Nagysindor .f 6zsef u. 6.,

k6pviseli: dr. Szab6 Fercnc vez6rigazgato, tel.: 1/ 374-1213, e-mail:

ovibet@mail.datanet.hu), mint mfiszaki ellcn6r j6r el. (A Megtendel6 6s a mffszaki ellen5r
egym6s koz<itu jogviszonydt kiiion szerz6dds rendezi, amely teljes korfien szabiiyozz.a 6s

biztositia a mfiszaki ellen6r c szez6d6sben foglalt tev6kenys6gte vonatkoz6 jogosults6git.)

1.3. A Felek a szerz6d6s tirgy6t k6pez6 munk6k ellen6rt1k€t az. ali,lrbtak szetnt hatAtozzik
mcg, a befejez6si hat6dd6 figyelembcv6tel6vel kialakitott v6gleges versenyiron:

Nett6 2.849.520.643,- Ft
AFA27 "k 769.370.574.-Ft
Osszes.n: 3.618.891.216,- Ft,

azaz: HhrommilliAtd-hatszi,ztizennyolcmilli6-nyolcszdzkilencve negyezet-
kett6sziztizenhat forint, amelyb6l

Nett6 2.821.307.567,- Ft
AltA.27 "/u 7 61.7 53.043-- Ft
6sszesen: 3.583.060.610,- Ft,

az ajinlat alapjirt k6pez6 tervdokumentici6 tatalm6n alapul6, a 2.7 6s 2'2 pontban
r6szletezett feladatok elv6gz6s6t is tartzlmzzo 6tal6nv6r, 6s

b) az el5re nem l6that6 feladatokra az Ltzlinylr 1 oh-a nltt|ki: tanal6kketet
Nettir 28.2t3.076,- Fr
.\FA 27 oo 7.617.530.- Ft

l6
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6sszesetr: 35.830.606.- Ft.
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osszegig tartal6kkeretet hataroznak mcg,

amclynek terh6re - a Megrendel6 ir6sbcli int6zked6s6rc - a t6nylegescn clv6gzett
p6tmunkik - Megtendel6i (vagy mriszaki ellen6n) - igazol{sa alapji,n, t6tclcscn, a

v6gszimliban sz6molhat<jk cl, a nyertcs ai6nlat r6szek6nt benl.ujtott t6teles krilts6gvet6s
cgys6girai, illewe annak 6rk6pz6sc alapiin. A szerz6d6s 5.6. pontja alapjln a bcruhizis
6pit6si enged6lykotclcs, czcn okb6l kifolyolag_ az r\Fr\ tv. 142. \-a alapjin z Y llalkoz6
szitnll;riLt nctt6 osszegr6l illitja lu nivel az AFA-I a MegrendelS fizcti mcg.
A frzet6si fclt6tcleket jelen szerz6d6s 5. pontja tlrt^llr' zz^.

1.4. Hat6tid6k:
A Megrendel6 v6llalja, hogy a munkateriiletet a szetz6d6skdt6st6l szimitott 7 napon
beliil a Vdllalkozbnak Ltadj^. Amcnnyibcn a Megrendel6 a munkateriilet Vrillalkoz6
rendclkcz6s6tc bocs6tisdra vonatkoz6 k6telezetts6gdvel 15 napot mcghalad6 k6scdclembe
csik, a Vdllalkoz6 jogosult a szerz6d6st6l clillni. Vrillalkoz6nak a munkateriilet 6tadris-
riw6tel6t6l szimitott 14 napon beliil meg kell kezdenie a kivitelez6si tev6kenys6get.
Amennyibcn Villalkoz6 

^z 
ata.dlstol sz6mitott 30 napig ncm kczdi meg a kivitclez6si

tev6kenys6get, rigy az sirlyos szcrz6d6sszcg6snek min6siil.

Bcfejez6si hatirid6: A munkateriilet itadris-itv6tel6t6l szimitott 578, naptriri nap.

Vrillalkoz6 cl6tclicsit6src jogosult. F)nnck alapjin, ha VAllalkoz6 a kivitelezdsi feladatot az
578 napnil rovidebb id<itartamon beliil (201{t. 6v v6g6ig) teljesitcni kiv6nja, akkor azt
kciteles a Megrendel6nck 2018. jrinius 30-ig ;clcznie. A MegrendelS villalja, hogy a
virtnil koribbi hatirid6re ttirt6n5 tcljcsit6s csct6rc a sziiks6gcs p6nziigyi fcdezet
biztositisra int6zkedik.
Az egyes r6szhatirid6ket a Pdnziigyi 6s a l{riszaki iitcmtclv tartalmazza.

2. AVALLAIjSI AR TERJEDELME, AVA].LALASI An :renteTnae

z.-'t,

A v6llalkozi.si szcxz6d6s a Kaposvir Gr. Apponyi Albert u. 16. szdlrn (hrc2; 470/l)
alatti fj iigydszs6gi sz6l<haz 6pit6s6tc terled ki, a tcndokumcnt6cici 6s a lcfirlytarort
tirgy-al6sos kdzbcszerz6si eljir6s kcrct6bcn tort6nt 6s dokumentilt egyeztet6sek alapiin
benldjton ajinlat szednti tartalommal, az dsszes iirul6kos munkival cgf iitt a
rcndeltct6sszcrri h zsznilalra alkalmas illap <>t igazolisiv al.

A v6llal6si it az al6bbi tcljcsit6sek ellcn6rt6k6t foglalja mag6ban;

-kivitcii tcrvck szerinti kivitelez6si, 6pit6si 6s a sziiks6gcs bontisi munkdk, tovibbi a teljes
korff mcgval6sit6shoz sziiks6gcs <jsszes tev6kenys6g, a lefolytatott kozbeszerz6si
eljirisban clfogadott Yiilakoz6i ajinlat, valamint az alLnlai tcljess6gi nyilatkozat
szerinu hi6ny- 6s hibamcntes teljesit6s valamennyi kolts6g6t;

-a teljes kiirri megval6sit6shoz sziiks6gcs valamennyi kotts6get 6s p6tl6kot (ad6-, illet6k,
fclvonulisi, 6pit6si energia 6s kozmiiki6pit6s, m6r5hely-kialakitis 6s fogyasztisi,
komyczct,meg6visi, (>rz€si, vagyon- 6s balescn 6dclmi stb. kolts6geket; a
seg6dszcrkczctek, a scg6danyagok, ideglenes 16tesitm6nyek, irodik, szociilis hclyis6gek,
enetgiik, telefon, stb. 6rt6ket);

-az esedcgcs organizA.cios terv k6szit6s6nek 6s engcd6lycztct6s6nck kolts6gcit, a helyi
rinkorminyzat iltal klr6tt kozteriilct-foglalisi di)at, a koztcriilctek eredeti 6llapotura
tort6n<5 vissza6llitisit;
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-^2. tpittsi id<3 tartamdra esetlegesen sziiks6ges kerit6s, v6d6tet6 stb. k6szit6s6nek,
telepit6s6nek, visszabontisinak 6s clsz6llit6s6nak valamcnnyi krilts6g6t;

-az 6pit6ssel 6rintctt, valami nt 
^zz^l szomszlclos teriileten @ele6twe minden

k<izmrivezet6ket 6s berendez6st) az csetlegesen keletkczii kirok helyte6llit6si 6s

rekultivici6s kiilts6geit;

- k6t p6ld6ny megvaklsuldsi dokumenticiti k6szit6s6nck kolts6g6t, melyhez nyomtatoft
papiralapi terveket Megtendel5 4 p6ldinyban biztosit a szerz6d6skcit6st megel5zr5en
Felek meg6llapodnak szerz5d6ses fclt6telk6nt, hogy MegrendelS elektonikus
szcrkcszthet6 formitumban is tendelkcz6sre bocsitja a kivitelez6si tervdokumcntici6t,
amelynek alapj6n Vdllalkoz6 a megvzl6sulisi tervdokumentici6t 1 elekttonikus
szerkeszthet5 p6ldinyban is itadja. Vrillalkoz6 csak a megvaklsul6si tewdokumentdci6
tisszeillitis6ra haszndlhatja fel a szcrkeszthet6 fornritumi tcrvdokumentdci6t.

-a szakhat6sigi, kozmfi- 6s eg1'6b enged6lyck beszerz6s6nek, 6s az abban meghatirozott
fclt6telek teljesit6s6nek kolts6g6t; de a kozmri , hiltizatfejleszt6si dijakat, kolts6gcket
Megtendel6 fizeti. (A kcizmficsatlakozisok rendclkez6sre illisit, a rikot6sek
lehet6s6g6t a Szolg6ltat6kkal kritcitt szerz6d6seken keresztiil Megtendel6 biztositja.)

-garanciilis kolts6geket;

-a munk6latok teljes kcirfi 6pit6si 6s fclcl5ss6gbiztositisinak ktilts6geit;

-a megval6sitott 16tesitm6nyek mriszaki itadis-itv6tel6hcz 6s haszn6latbav6tel6hez
sziiks6ges m6r6sek, vizsg6latok lefolytatis6nak, jegyz6konyvek 6s dokumentumok
bcszerz6s6nek 6s el5illitisinak 6s dokumcntilisinak kolts6gcit.

- A Vdllalkoz 6 az el(>z6ekcn tov6bbi a Ptk (r:245. $ (1) bekezd6s6n 6s az 6pit6ipari
kivitelez6si tev€kenys6gr6l s2616191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkoz<i hatilyos
rendelkez6sein feliil semmilyen tobbletkolts6get nem 6rv6nyesithet. Ez vonatkozik az

infldcios in dltozisokra is.

2.4. llsetlegesp6tmunkikclsz6mol6sa

- A kivitelez6s folyam6n kizfu6lag a Megtendel6 (vagy miszaki cllcn6re) iltal elrendelt
mfiszaki tartalmi viltoztat6sok -elmarad6 6s p6tmunk6k- lehets6gesek, zz ij 6s az

elmarad6 munk6k azonos irszintcn tortin6 dsszevet6s6l'el, az aiinlatban elfogadott
egys6g6rak, 6s tovibbi Aralinlat k6r6s anyag- 6s munkadij szcrint, amelynek clfogad6sa

alaplln szimithat6 kiiliinbozeti tobbletnek - az 1,2. pontban meg6llapitott tartal6kketet
risszeg6nek terh6re 6s m6rt6k6ig tort6n6 - t6teles elszimolisdval.

- A tartal6kkcret Villalkoz6 irisbeli kezdem6nyez6se alapjin az tpitlsi mriszaki cllen6r
fudsbeli, indokl6ssal ellitott javaslatinak figyelembev6tel6vel a Megrendel6
hozz6jl.nlitsiLt krivet6en, ft6sban dokumentilva hasznilhat6 fel figyelemmel a

322/2015. Qi. 3{).) I(orm. rendelet 20.$-6ban foglaltakra.

- Ha a tartal6kkcrct terh6re elszimoland<l p6tmunka t€telei az |talatyitas villalis alapj6t
k6pez6 krilts6gvet6s t6teleivel azonosak, akkor a p<itmunka is ugyanazon t6telek
egys6giraival sz6molhat6 el. Amennyiben a tartal6kkeret terh6re elv6gzendt5 munka
t6telei nem szerepelnek az at^I rryar s villalis alapj6t k6pezi5 kolts6gvet6s t6telei kozott,
trgy a z MVH honlapj6n el6thct6 IINGY rendszer anyapi 6s dij cgys6gdtak

alkalnazisivzl ha,tArozzAk meg az elsz6moland6 p6tmunka ellen6rt6k6t. Ha sem a

viilalAs alaplirt k6pcz6 kolts6gvet6sben, sem az ENGY rendszerben nem talilhat6 az

elszimoland6 tttcl, 
^z 

esetben az elszimolis alvillalkoz<ii ajinlat alapjin t<jrt6nik,
melynek cisszeg6re Vrillalkoz6 8 7o-os gcnetil fedezet elsz6mol6sira jogosult.

2.5. A tartal6kk eret kizar(ll^g az 6pit6si beruh6z6s teljesit6shez kapcsokldrl, a rendeltet6sszerfi 6s

biztons6gos haszn6lathoz sziiks6ges p6tmunkik ellen6rt6k6nck elszimolis|ra haszn6lhzt6
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fel. A p6tmunka tartal6kkeret teth6re tort6n6 elrendel6se nem vonja maga utin
szctz6d6sm6dositis sziiks6gcss6g6t, kiv6ve, - ha az elrcndel6s6re a tartal6kk erct 3}ok'lt
meghalad6 6rt6kben - a teljesit6si haririd6t mcgel5z6 90 napon beli.il kcriil sor, vagy a
megrendelt term6kek beszerz6se, legy6ttitsa, lesz6llit6.sa, be6pit6se a teljesit6si hat6rid6ig
rendelkez6ste 6116 id6tartam alatt norm6l munkaszervcz6s mellett ncm lchcts6ges, vagy
szakszenien nem megoldhat6. P6tmunkik tcljesit6si hatirid6t megcl(tz6 90 napon bcliil
elrcndcl6sc csct6n vdllalkoz6 a teljcsit6si hataid6re javaslatot tesz, illctvc ha sziiks6gcs
annak m<jdositisira, melyet Felek koz<jsen illapitanak meg.

3. A KOLCSONOS EGYUTTM TKODES FELTETELEI

3.2. A munkatediletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban az |pit€si napl<i mcgnyit6s6val a
Megtendel6 k6pviscl6ic adp 6t a Yrillalkoz6nak Az 6pit6si munkatcriilct tadlsival
egyideirileg meg kell nyitti az 6pit6si napl6t - az elekttonikus 6pit6si napl<i cset6n az els5
elektonikus 6pit6si f6napl6t - 6s abban az 6tadis-6w6telt - az id6pont, a tev6kenys6g 6s a
munkateriilet megjelol6s6vel - Vrillalkoz6nak rrigzitcnic kell. A Vfllalko zit az |pit€si
napl<it folyamarosan vezeti.

3.3. A Megrendel6 a kivitelcz6si tervdokument6citit papir alapon 4 p6ld6nyban, tov6bb6
elekftonikus vlltozatban (CD adathordoz6n) 1 p6ld6nyban a jelen szetz6d6.s alAk s t
megel6z6en itadta,; aYhlla'koz6 z szerz6d6.s aliir6sival cnnek 6n 6tel6t clismcri.

3.4. Az alv|llalkoz6i 6s azok alv6llalkoz6inak (szub-alv6llalkoz6k) szerz6d6seit el6zctcscn a
Megrendel6vel j6v6 kell hagyatni. A munkatedilct cn kizit6lag a Megrendeld 6ltal
el5zetcscn i6v6hagyott, koztaltozismcntes alv6llalkoz6k 6s azok alvillalft62.:ri
dolgozhamak. A V:illalkoztinak 6s alvillalkoz<iinak biintetlen cl66lctri, 6s a jogszabilyi
el5fu6soknak megfelel6en alkalmazott munkatitsai tatrizkodhatnak, v€gezhctnekLunk6t.
A Y6llalkoz6 a tel)csit6shez ig6nybevett alv6llalkoz6k ftozremrikod5k)
munkafegyelm66t, munkav6gz6s66rt, mint sa1iLt164.rt t^ttozrk fclcl6ss6ggel. Az
alv6llalkoz6kkal ftoztcmffkod6kkel) kritend6 szcz6d6sek tereezct6t, kiilonosen azok
mriszaki 6s p6nziigyi iitemtcrv6t a szerz5d6sek megkrit6se el6tt a vrillalkoz6 a
Megrendel6nek bemutami k<iteles. Az alv6llalkoz6i szcrz6d6sek p6nzigyi 6s mriszaki
iitemcz6se a t{hllalkoz6 szetz6d6s6nek plnzigyi 6s mriszaki iitcmtcrv6hez iqazitva
hat6rozhat6 meg.

A l6fteiott alvalhlkoz6i (szub-alvitt,lkoz6i) szcrz.Gd6.sckct, a vallalkoz6 azok meskot6s6t
kovct6 72 6rin beliiLl a Megrendel6nek, vagy mriszaki ellenrjr6nek bemutatja.

J. |.

A Villalkoz6 gondoskodik az 5,wett munkateriilctcn sziiks6ges illagmeg6visr6l, 6n6st6l,
a munka- trlz- balcsew6delmi 6s biztons6gtcchnikai el6irisok bctartisir6l 6s
betatatisit6l.

A v6llalkoz<i tudom6sul veszi, hogy a kivitelez6s sot6n esetleg fclmcriil6 virik (mriszaki,
6tclmcz6si stb.) nem k6sleltethctik a l6tesitm6ny mcgval6sitisit, nem adharnak alapot a
befejez6si h*aid6 m6dositisira. Flzekct a Felck kivitclcz6s kdzbcn, vagy itadis urjn
megcgycz6sscl, vagy jogi riton rendezik.

Amennyiben a Megrcndcl6 p<itmunkit tendel el, arra a y illalkozo p<itajinlatot ad, arnely
csak a Mcgtcndel6 r6sz6r6l tort6nt clf<rgadisa utin v6gezhet5 el.

A kivitelez6si tervdokument,ici6ban (.s az elfogadott ajdnlatban foglaltakt6l elt6rd mfiszaln
megold6st a' Y6lralkoz6 csak a Megtendel6 el5zetes irisbcli j6v6hagy6s6val alkalmazhat,
figyelembe v6ve az ajinlatt6teli dokumentici<iban f<rglaltakat is. A tcrvez6 iltal a
kivitelez6si tervdokumentici6ban megjelolt 6pit6si tcrm6k hclyett a mcgadottal az'n.s
vagy ann6l iobb tcljcsitm6ny6rt6k6 hclyettesit6 6pit6si tcrm6k kivilasztisa a tewez6
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j6virhagy{s|val 6s az 6pittet6 (lVlegrendel6l egyet6rt6s6vel, ir6sos el6zetes l6virhagyitsi,.val
lehets6ges. A m<idosit6sokat napl6mell6klctk6nt rogziteni, 

^z ^t^d 
si dokumentici6ban

6tvezetni sziiks6ges.

3.9. A Villalkozci k<iteles a munkit a munkateriilet 6tad6s-iw6tel6t6l szim(tott, legk6s5bb 14
napon beliil elkezdeni, 6s a mriszaki iitemez6s szerint v6gezni. A mfiszaki iitemez6st6l
val6 30 napos elmarad6s silyos szerzt!d6sszeg6snek min5siiLl..

3.10. A Villalkoz<i a munkav6gz6s sorin a kivitelez6ssel <isszefiigg6 z.aj, rczg|s, por stb.
szennyez6sekte vonatkoz6 el6ir6sok betart6s6r6l 6s betattatisir6l gondoskodik, a

munkntediletcn kclctkezett szennyezrlst, tormel6ket, hullad6kot folyamatosan elt6voliqa, a
munkateriiletct - ide6rtve a kozlcked6si 6s anyagsz6llitisi ritvonalakat is - tisztin tartja.
Amcnnyiben e kiitelezetts6g6t fclsz6lit6s ellen6re sem teljesiti, azt a Megrendel6 a

Villalkoz<i kolts6g6re elv6gezteti. Villalkoz6nak az 6pit6si 6s bont6si hullad6k kezel6s6vel
kapcsolatban egyebekben az 6pit6si 6s bont6si hullad6k kezel6s6nek r6szletes szabilyai6l
szolo 45 /2004. 0/II. 26.) BN{-KvVIM egyiittes el6ir6sai szerint kell elj6rnia.

3.1'1. A Villalkozci tev6kenys6g6vel osszefi.igg6, a szetz6d,€s id6tartama alatt esedegesen
keletkez6 kirok6rt a N{egtendel5 felel6ssiget nem villal 6s kolts6gcit nem viseli. A
Villalkozti kijelenti, hogy az esedegesen kelctkez6 kirok elhiritis6ra a sajit nev6re s2616,

6s lcgalibb 1.000.000.000.-Ftl6v 6s 300.000.000.- Ftlkir limitfi felel6ss6gbiztositissal
rendelkezik, melyet )elen szerz6d6sben foglalt munkira is k.iterjeszwe a szerz(tdls
teljesit6sdig fcnntart ennek hiteles misolatit Megrendel5 r6sz6re koteles 6ta,Jni 1322/ 2015.
(X. 30.) I(orm. rendelet 26. $l kciteles. A fe le l5ss6gbiztosit6si kow6ny m6solata a

szerz6d,6s 3. sz. mell6klet6t k6pezi.

3.12. A kivitelez6s sorin csak a hatilyos 6pit6si el6ir6sok 6s szabvinyok szerinti min6sit6ssel,
IIMI tanrisitvdnn)'al rendelkez5, I. oszt6lyri min6s6gnek megfelel5 anyagok, szetkezete\
berendcz6sek hasznilhat6k fel, 6p(thet5k be, ame\ek alkalmassigit a Ytllzkoz6
szaYatoll .

3.13. El5zetesen bejelentett Megtendel6i ig6ny szerint a be6piteni kivint term6kek
gy6rtmdnyisme rte t5i6t, min6s6gi tan6sitv6ny{t t Y5,llakoz6 bemutatia. 'Iervt6l elt6r6en
csak a Megtendel6 iltal el6zetcsen clfogad<>tt term6k 6pithet6 be.

3.14. A Vrillalkozf ^z ek^k^risra keriil5 munkar6szek ellen5rz6si lehet6s6g6t biztositja, az

eltakarisi id6pontot 3 nappal megel6z6 irisbeli 6rtesit6ssel. A Megrendel6 az elakar6,sra
keriil6 munkar6szeket a Vrillalkoz6 6rtcsit6se alapjir' ellen6rzi. megfelel6s6ge eset6n az

eltakarisi engcd6lyt - az 6pit6si napl6ban rcigziwe - megadja. Ha a Megrendel6 ezen
id6szak alatt az ellen5rz6si kiitelezetts6g€nck nem tesz eleget, a Vrillalkoz6 iogosult a

munkar6sz befed6s6re vagy eltakarisira, de az eltakan munkar6szek6rt is teljes felel5ss6ggel
tartozik. A YAllalkoz6 a szabvinyokban eltlirt cllcn6rz6seket folyamatosan elvlgzi 6.s uok
jegyz6konyveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkez6s6re bocsitja.

3.15. A villalkoz6si szcrz6d6sben szerepl6 iratok - teljesit6si, j6teljcsit6si biztosit6k stb.
k6sedelmes 6tad6sa sr.ilyos szerz6d6sszeg6snek mtn5siil.

3.16. Amennyiben a kivitelez6s id5szak6ban a te fidokument6ci6ban kidolgozott mriszaki
megold6sok m1>dosit6s6nak indokolt ig6nye meriil fel, a Felek azt egyeztetve a vlila,lisi irat
6rint6 kihat6saita is Frgyelemmel jirnak el, figyelembe v6ve a hatilyos jogszab6lyi
felt6teleket is.

AreoAs-ArvErnr

A Vdllalkoz6 a villalt befejez6si hatirid6re I. oszt6ly.u anyagok (Felek megillapodnak,
hogy I. oszt6lyn.r el6ir6s alatt az MSZ szcrinti I. osztilyrl rnin6s6get 6rtik) be6pit6s6vel, a

4.
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magyar 6s vona&oz6 ncmzetkdzi jogsza,bily, szabvi,ny 6s cgy6b szakmai cl6itis szcnntt
mrn5s6gben teliesit. Azon r6szeken, ahol a nin6s6gct szabvinyi el5it6sok nern hat{,tozzik
meg, ott a Felek cl6zetesen egyeztctik a sziiks6ges 6s el6gs6ges kovetclm6nyeket.

4.3. Az 6pit6si beruh6z6s 
^zon 

!6s?,ci, rcndszerei 6s bcrcndez6sei eset6ben, mel)'ck
alkalmassigit pt6baiizcmmel kcli rgazolni, V6llakoz6 LegzlAbb 72 6ra id6tattamri
pt6baiizcmct tart.,. A pr6baiizem alatt, amennyibcn arr6l a vonatkoz<! szabv6nyok vagy
el6ir6sok misk6nt nem tendelkeznck, valamennyi betendezr3s 6s tclcpitctt rendszet
esct6bcn meg kell gy6z6dn azok rcndcltet6sszcrfi mrikod6s6t6l. A pr<ibaiizetn 72 6ritn
beliili megszakadisa csct6n a pr<ibaiizcm fjrakezd6dik..

4.4. Az ltadits-6tv6tcli clj6r6s az |tad{si dokumcnt6ci6 6tad6sa utin mcgtartandci
pr<ibailzcmmel kezd6dik. A 72 66's pr6baiizem sikeress6ge az 6t^d s-atv|teli cljiris
eredm6nycs lezfuLsinak fclt6tele, mclyct Megrendel6 6s mriszaki cllcn6rc 6ltal rs aliirt
jegyz6k<jnywel dokumcntilri kell.. A pr6baiizem kczdctc el6tt a Vrillalkoz6 kotclcs
megprySz(>dnt tt6l, hogy a feladat tcl;csit6si foka a pr6baizemre alkalmas illapotot cl6ti-c.
Az erte vonatl<oz6 nyilatkozatokat, tov6bb6 a hib6kat, hi6nyokat 6s a kijavitisra, p6disra
mcg6llapitott hauirid5ket jegyz6konywbc kcll foglalni. Vdllalkoz6 a pr6baiizem sor6n
felmeri.ilt hib6k, hiinyok potlinA6.rt 6s a sziiks6gesen fclmcriilt javitisok6tt kiilon dijazdsra
ncm jogosult..

4.5. Az iigy6szs6.gi irodahiz megval6sitis6nak munkiit az itad6s-6tv6teli eljiris kezdct6t
megel5z6 15 nappal koribban a Y6llalkoz6 k6szrc jelenti, 6s a Polgiri T<in 6nykiinl.vr<il
sz6l6 2073.6vi V. torv6ny @tk.) 6rtelm6ben a szerz6d6scs munkik teljcsit6s6t kcivct6cn a

mfiszaki itadis-6tv6teli elj6r6s id6pontjit kttirzr r teljesit6si hat6tid6n bcliili id6pontra, vagy a

teljcsit6si hat6rid6k6nt kiniz<-rtt hatAtnapn.

4.6. A t{6llalkoz6 a mfiszaki 6tadis-itv6teli eljdrison a Megrendel6 rcndclkcz6s6re bocsitja a

k<ivetkez6ket:

-2 pld. papir alapri 6s 1 pld. digrt6lis adathordozora. riigzitctt megval6sitisi dokumcntici<i
(,,D" tcrv),

-a be6pitctt berendcz6sek, anyagok, term6kek teljesitm6ny-nyilatkozatai,

-min6s6gi bizonylatok, j6tillisi jegyek, garanci.alevelek,

-6rint6svddclmi, foldel6sm6r6si, elektromos szabv6nyossigi m6r6si jcgyz6kony'r,-ek,

-vill6mv6dclmi m6r6si jegyz6konry,

-negativ vizminta crcdm6ny,

-a bc6pitctt bercndcz6sek, g6p6szeti, elektromos rcndszerek kczcl6si, karbantartisi
utasitisai, a beiizcmcl6sekr6l, bcszabllyozlsokrril, cl<5irt param6tcrck cllcn5rz6s6r6l
k6sziilt icgyz5k6nywck,

-a kezcl6szem6lyzct tajlkoztar^slt 6s kioktat6s6t igazol6 jcgy z6k6nyv,

-mindcn olyan cgy6b dokumentumot 6s igazol6st, amcly a MegrcndelS szitnara. n

szcrz5d6sszerri, hiba- 6s hiinymentes tcljcsit6st bizonyitja.

SZANIIAZ,LS-FIZE'TbS

A Kbt. 135.$ @ bekezd6sc a,laplitn - arta tekintettcl, hogy a kozbeszerz6s tirgva 6pit6si
beruh6z6s 6s a szctz6d6s teljesit6sdnek .id5tartama a k6t h6napot meghaladia -
MegrendelS a szerz6d6sben foglalt - tartal6kketct 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil
szimitott - tcljcs cllcnszolgiltatis 5 o/o-6nak megfelel6 osszeg el6lcgk6nt tort6n6
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ig6nybcv6tel6t biztositja garancia n6lkiil, a teljes ellenszolgiltatis tovibbr max. 15o/o-6nak
megfelel6 iisszcg 100%-it biztositja Vdllalkoz6 iltal nldjtott ga ranci|val biztositottan. Az
el6leg visszafizet6si biztosit6k a Kbl 134.$ (6) \ alapjAn a biztosit6kok n aj6nlattev6k6nt
szerz6d,6 f6l vilasztisa szerint nldjthat6ak <ivad6kk6nt az el6fut p6nzrisszegnek az
aj6nlatk6rtik6nt szerz6d,6 f6l fizet6si szirml6j6ra trirt6n6 befizet6s6vel, 6tutal6s6val,
p6nziiLgyi int6zm6ny r-agy biztosit6 dltal villalt garancia vagy k6szfizet6 kezess6g
biztosit6s6val, r'agy biztositisi szcrz<jd6s alapj6n kiillitott - k6szfizet5 kezess6gvillalist
tartalmaz6 - k6telezr'6nnyel.

A Megrendel6 r'illalja, hogy a fentiek szerint a szerz6d6sben foglalt - tatal6kketet es

6ltal6nos forgalmi adrl n6k szimitott - teljcs ellcnszolg6ltatis terh6re risszesen max.20 oh

(57o+max. 157o) kcretiisszegfi el6leget bocsit a Vrillalkoz6 rendelkez6s6re a jelen szerz6d6s
megkot6s6t k<.rvet5en, el6legbek6r6 alapjin egy vagy tobb t6szletben (mclyr6l a Vrillalkoz6, a

Vrillalkoz6 banksz6mlAjira tort6n6 y6viiris napjival el6legszdml{t illitanak ki). V6llalkoz6
az ig6nybevett el5leget ki.iteles a szerz5drls 2. szirrrt. mell6klet6t k6pez6 iitemterv szednn 28-
30 Felvonul6s, 32. F,pit6mesteri munkdk, 33. Bont6si munkik, 34. Helyszini beton- 6s

vasbeton munkik pontjaiban meghatirozott munkik megkezd6s6re illet5leg elv6gz6s6re
forditani.
Yhlla'koz6k az eliileg lchiv6s6ra 50-50% mdrtdkben iogosultak, a garanci6t azonban birmely
Villalkoz6 n1'pythatja.

5.3. Az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az 6pit6si bcruh6zisokhoz kapcsol6d6 tervez5i 6s

mErnoki szolg6ltatisok kcjzbeszerz6s6nek t6szletes szaltilyar6l sz6lo 322/2015. $.. 30.)
Konn. rendelet 30. $-a alapjdn az al6nlatktr6k6nt szerz6d5 f6l el6legbek6r<li cllen6ben az
e\(tleget az ajinlattev6 k&6s6re legk6s6bb az 6pit6si munkateriilet 6tadis6t kovet6 15
napon beliil fizcti ki.

5.4. Az el6leg r.etit6si alapja a szerztid6sben foglalt teljes nett6 cllcnszolg6ltatis 6rt6ke. A
szerz6d6s k6s<ibbi m<idositisa az el6lcg <isszeg6t nem 6rinti.

5.5. Az el5leg 6rt6kc cls6k6nt a harmadik rtszszArr'l|val kezd6d6en 15 (tizenot) egyenl6
t6szletben a (16sz-szimlikban) keriiLl elszimolisra.

5.6. A V:illalkoz6 el6legszdmla, 17 db r|sz.-sz.imla, tovribbi v6gsz6mla benyijtis6ra jogosult. A
konkr6t tartalmi - a mriszaki teljesit6shcz ki;tdtt - p6nziigyi iitcmez6s 

^ 
szerz6d6s 7. sz.

mell6klete. A p6nziigyi iitemez6sben a tartal6kkeret el6i6ryzztk6nt szerepel, amelynek
terh6re a t6nylcges teljesit6snek megfelel6 clszdmolis a v6gszirr'l6ban 6rv6nyesithet6.
A r6sz-sz6mldk kifizet6se a Megtendel6, vagy mriszaki ellen6rc iltal ll6tt resz-
teljesit6sigazoldsi jegyz6konp'ek alapjin tcirt6nhet.
-A r6szteljesit6shcz rcndelt id6pont eprydttal r6.szhat6id6, a ft.szhat6,id(trc vrillalt r6szteljesit6s
k6sedelmc cset6n a 16szteljesit6s ellen6rt6ke csak a krjvctkez6 r6sz-szimldban 6rv6nyesithet6.
Amennyibcn a V:illalkoz6 a teljesit6shez alvillalkoz6t vesz ig6nybe, Megtendel6 a Ptk.
6:130. \ (1)-(2) bekezd6s6t6l elt6r6en az |pittsi beruhizisok, valamint az |pit€st
beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6rnokr szolg6ltat6sok kozbeszerz6s6nck 16szletes
szabilyait6l szol6 322/2015. (X. 30.) I{orm. rendelet 32lA.\-a alzpl|n fizen ki z
szerz6d6sben foglalt cllen6rt6ket.

5.7. Az AFA hzet6si kotelezetts6g a MegtendelSt terheli ara tekintettel, hogy az 6pit6si
bexthizis hat6sigi enged6lyhez kotott.

5.tt. A v6gsz6mla benyijtis6nak felt6tele a kivitelez6s teljes krirfi ftomplex, rendeltet6sszerfi
haszr|lata alkalmas) bcfejez6se, a teljesit6st igazol6 mriszaki 6tad6s-6tv6teli jegyz6konl'r', 6s

az 6ta<l6si dokumcntici<i hiinytalan megl6te, tovibb 5, a szetz6dts szerinti jirteljesit6si
biztosit6k cisszeg6nek Megtendel6 r6sz6rc tortdn6 itutalisa, vagy a villalt futamidejff 6s

osszegfi j6tcljesit6si biztosit6k Megrendel6 r6sz6re tcirt6n6 6tzl s^, ^ l6tesitm6ny

I \.-\
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tendcltct6sszeti hasznllata alkalmas illapota. Ezek hiinyiban a vlgszlrnla ncm cgycnlithct6
kr. A v6gszimla ncm lehet tobb, mrnt a tartal6kkctct n6lkiilt 6tzl6nyfu 30 o/o-2.

5.9. .r\ szimlik li:rfizet6s6nek tovibbi fclt6tclc az adozls rcndj6r6l szol6 2OO3.6vi XCII. tcir-
v6ny 36/A. $-6ban foglaltak teliesit6sc. A sz6mlik (r6szszimlik) benytijtisa 6s kifizct6sc
az 6pit6si beruhizisok kcizbeszerz6s6nek r6szlctcs szabalyak6l szol6 322/2015. (X. 30.)
I{orm. rendelet 32. S (4 - (Q bekezd6s6nck megfclcl6en tdrt6nhet.

5.10. A Vrillalkoz6 
^ 

p6tzigyi iitemterv szerinti hatirid6khdz viszonyitott el6tcljcsit6se esetdn
el6sz6,ml5z5sn abban az csetben iogosult, ha a megval<isult (r6sz) tcljcsit6s 6rt6kc el6n vagl'
meghaladja a' P6.nzij,gyi iitcmtcrv szcrint soron kiivctkez6en bcnyrijthat6 (r6sz)szitmla
rJsszeg6t. , V6llalkoz<i az euc vonatkozri ig6ny6t legalibb 10 nappal a teljesit6s el6tt kotelcs a
Megtendel6nek ir6sban j elzi.

5.11. A Villalkoz6 - a Kbt. 136. S (1) a) pontja szerint - ncm fizct, illetve nem szimol el a
szerz6,J6s teljesit6s6vel risszefiigg6sben olyan kolts6gekct, mclyck a l(bt. 62. \ (1) bekezdds k)
pont ka) kb) alpontjai szerinti felt6teleknck ncm mcgfclel5 tirsasig tekintet6bcn medilnck
fel, 6s melyek a VAllalkoz6 ad6koteles iovcdclm6nek jogellenes csrikkent6s6re szolgilnak.

5.12. A Vrillalkoz6 ktiteles a sz.erz6d.6s tcljcsit6s6nek teljes id6tattama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Megrendel6 sz|mAra megSsmethet6v6 tcnni 6s a Kbt. 143. \ (3) bekczd6s
szcdnti iigyletck-t6l a Megtendel6t halad6ktalanul 6rtcsitcni.

5.13. ;\ Megrendel6 jogosult 6s cgyben kritclcs a szcrz6d6st felmondani -olyan hatirid6vel,
amely lehet5v6 teszi, hogy a szetz6d6ssel 6rintett feladata ell6tisir6l gondoskodni tudion -
na

a) a Yillalkoz6ban kdzvctetten vagy kdzvetlcniil 25 o/o-ot mcghaladti tulajdoni
t6szesed6st sz.erez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szetinti jogk6pes
szervezet, amely tekintct6ben fcnn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontjiban meghatirozott valamcly felt6tel.

b) a Y hllzlkoz6 krjzvetetten vagy kozvetleniil 25 t'/o',ot meghalad6 tulajdoni trlszesed6st
szerez valamely olyan logi szcm6lyben vagy szem6lycs joga szednt jogk6pes
szcrvezctbcn, arncly tekintct6bcn fcnn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd€s k) pont kb)
alponti iban megh atStoz o tt y alamely felt6 tel.

5.1 4. Y Allalkoz6 jogosult szimlakovetel6s6t cngedm6nyczni.

6. KOTBER
6.1. A befejez6si hatritid5 k<itb6rtcthes.

6.2. A Villalkoz6 6ltal viilalt k6tb6rfait6k:

-It6sedelmes tcljcsit6s esct6n fizetend6 kdrb6r

-lr{cghiisulis csct6n fizctcnd6 kotb6r
A k<rtb6t vetit6si alapja a Ylllalkoz6 iltal k6rt teljcs cllenszolgiltatds tartal6kkcrct n6lkiili
nctt6 6rt6ke.

6.3. r\ kotb6r m6t6kc:

-K6sedelmes tcljcsit6s csct6n a Villalkoz6 a mindcisszesen a tartal6kkcrct n6lkiili nctt6 a
villal6si 6r napi 0,4 oh-6nak rrregfelel6 osszegri k6scdclmi kotb6r megfizet6s6t v6lalla.

-A mcghiiisuldsi kotb6r m6rt6ke a tartal6kkcrct n6lkiili nett6 v6llal6si fu 70 o/o-a.

6.4. A kotb6rfizet6si k<itelezctts6g az rua. okot ad<i escm6ny bckrivctkez6sekot keletkezik. A
kotb6t megfizct6sc esed6kcss6 v6lik:

-k6scdclem csct6n a k6sedclcm megsz(n6se napj6n
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-a Yhllalkoz6 30 napot mcghalad6 k6sedelme srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil,
I egtcndel6 a szetz6dtst felmondhatia. A meghirisulisi kotb6r a felmond6s kozl6se
napjin csed6kes

-a Megtendel6 a k6sedclem m6tt6ke, vagy a meghirisulis alapjin a szcz5d6s szerint
megillapitott kcitb6rt a Villalkoz6nak halad6ktalanul lesz6,mlizza, aki kciteles azt 15

napon bcliil kiegyenliteni. A k6sedelmcs teljesit6st kdvet5cn benyujtott V6llalkoz6i
szAmlAt a Megtendel6 csak a kcitb6rszimla kiegyenlit6s6t kovet6 15 naptiri napon
belil egyenliti ki.

-A k6sedelmi kotb6r alapja a tartal6kkeret n6lkiili ncttri villalisi ir, m6rt6ke pedig
maximum ennek 157o-a. Az esetlegesen meglzeten k6sedelmi kotb6r a meghiisulisi
kotb6rbe beszimit.

A Villalkoz6 a Megtendel6nek a kotb6rt meghalad6 kinart - igy kiilon<jsen a vagyoni
6tt6kveszt6st - is kriteles tcljes osszegiikben megt6dteni.

GARANCIA ES FELEL6SS6,G

A Villalkoz6 kciteles a szabvdnyok lital al(itt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gezni, a

megillapit<rtt hi6nyoss6gokat halad6ktalanul megszilntetni. Az int6zked6seket zz 6pit6si
napl6ban kiiteles rogzitcni. ..\ bizonylatok az 6pit6si napl<l mell6kletck6nt kezelend5k,
azokr6l folyamatosan jegvz6ket kell vezetni.

Az esedcgesen keletkcz6 kdrok 6szlel6se eset6n azok okainak megszfintct6s6re a

Villalkoz6 halad6ktalanul int6zkedik, err6l a Megrendel6t 6ftesiti, valamint x vonatkoz6
beiegyzdst az ipit6si naplciban megteszi.

A Vrillalkoz6 az 6kala elvlgzett munkikra (r0 h6nap j6till6si id6t villal. A j6t6ll6s 6s a

szavatoss{gi hatirid5k kezd6 id6pontja az elvtgzett kivitelez6si munkik mriszaki 6tad6s-

6tv6teli cljiris (4.4 pont) eredm6nl'es lczAr6,sa.

Amennyibcn a kivitelez6s s<>r6n, illetve a j6tillisi id6 alatt olyan hilnyoss6gok dedilnek ki,
amelyek szakszer6tlen munkav6gz6ste, vagy csokkent 6rt6ki anyagok be6pit6s6te,
felhaszn6l6s6ra vezethet6k vissza, akkor ezeket a Vdllalkoz6 a Megtendel6 felsz6ht|sAra
azor,r,'al, de lcgk6s5bb 5 munkanapon bcliil t6rit6smentesen 6s eg6sz6ben ktiteles
megsziintetni 6s kijavitani. ,'\mennyiben Vdllalkoz6 ennck ncm tesz eleget, a Megrendel6

iogosult a munkit a Vdllalkoz6 kolts6g6re rnissal elv6geztetni.
Amennyibcn z j6tillAsi id6 alatt olyan hibik keriilnek bejelent6sre, amelyck k6ts6get

kizir6an a karbantartis hiinyitxa, szakszerridens6g6te, vagy idegen beavatkozisra
vezethct6k vissza, akkor ezekct a Vrillalkoz6 a Megtendel6 fclsz6litisira nem kriteles
megsziintetni, kijar.itani.

7.5. A szerz(>dis teljesit6s6nek elmarad{sival kapcsolatos ig6nyek biztosit6ka (el)esit6si
biztosit6k).
A Vrillalkoz6 a kivitelez6s biztosit6kiul t szen6dEs szerinti tartal6kkerct 6s Afa n6lkiil
szimitott ellenszol#ltatis 3 o/o-inak megfelel6 osszegf teljesit6si biztosit6k ni-ujt6s6ta
kriteles. A teljesit6si biztosit6k meghirlsul6s cset6n a felvctt cl6leg ellent6telez6s6nek 6s a

meghirlsulisi k<jtb6r t6szbcni fedezet6t k6pezi.

A teliesit6si biztosit6k nviitisdnak modir:
A Vrillatkoz6 a munkatertilct Atadis |wttcl napjit kovet6 10 napon beliil inrtalja a

Megrendel6 szAmlilira a biztosit6k osszeg6t, vagy itadia a I-egf6bb Ug)'6szs6g t6sz6re
kiillitott mcgfelel6 bank{Franciit r.agy banki k6szfizet6 kezess6gvillal6st, wagy biztositisi
szerz.5d,6s alapjin kiillitott - k6szFrz.et(t kezess6gvillalist tartalmaz6 - kiitelezv6nyt a

Megtende16nek.

(t.5.
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A teljcsit6si bankgarancia akkor mcgfclcl6, ha:

-a Lcgf5bb Ugy6szs6g (1055 Iludapest, Mark6 u. 16.) r6sz6rc szol,

- a villalkozisi di, Kbt. 134. $ (2) bckczd6se szerinti <isszeg6nek 3o/o 6,ra vonatkozrk, tzaz
6sszcsen 84.639.227 fotint,

-kod6toz6s n6lkuh 6s visszavonhatatlan,

-a felsz<ilitist6l szimitott 5 banki nap alatt ig6nybc vchct6,

-futamideje a hiba- 6s hiinymentes teljcsit6st igazol6 6tad6s-6tv6tcli eljir6s lczir6s6nak
napjaig tart,

-A fentiekcn tulmen6en a bankgarancialev6lnek tartalnnznja kell a bank
kotclczetts6gvillalisit, hogy a Megrendel6 cls6 ir6sbcli felsz6fftis6ta - a Villalkoz6
esctlcges kifog6solisit figyclmen k(viil hagyva -, rz alzp iogviszony vizsgilata n6lkiil a

bank sajit kotclczetts6ge a)c:pjin azonr'al kiftzeti z Megtendel6nek a mcgjclolt
dsszeget.

A biztositisi szcrz6<f6s alapjin kiillitott kotelezv6ny akkor megfelel5, ha a biztosit<l a

teljesit6si biztosit6k osszege erej6ig k6szfizct6 kezess6gct villal.

7.6. A szctz6d6s hib6s teliesit6s6vcl kapcsolatos ig6nyek biztosit6ka (6teliesit6si biztosit6k)
A j<itillisi id5szakban felmeriil6 csedeges hibik clhirit6sinak fedezetck6nt a YfilJa,lkoz6 a
tatal6kkeret n6lkiili nett<i villalisi ir 3 o/o-6tak megfclcl6 osszcgri j6teljesit6si biztosit6kot
villal. A j6teljesit6si biztosit6k a garanciilis kritclczctts6gek mis villalkoz<ival tort6n6
elv6gcztct6s6nek kolts6geit, 6s zz ezzel osszcfiigg6sben fclrnediliS kirok fedezet6t k6pczi.

A i6teliesit6si bizrositik nvrirtdsdnak mt-rdia:

A Villalkoz6 az eredm6nyes mriszaki itad6s-itv6telt kovct6cn ki6llitisra keriil6 szimla
benytijtis6val egyid6ben a Megtendel6nek itutalja t szerz6d6s szcrinti i<itcl)csit6si
biztosit6k risszcg6t, vagy |tadja a I-cgfribb Ug,eszs6g r6sz6rc ki6llitott mcgfe1e16
bankgaranci.6t, vagy banki k6szltzet6 kczess6gvillalist, vagy biztositdst szetz6d6.s alaplln
kiillitott - k6szfizct6 kezess6gvillalzst tattalsna,z6 - kotclezv6nyt.

A i6tcljcsit6si bankgarancia akkor megfclcl5, ha

-a Legf6bb Ugy6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u. 76.) r€s26rc sz6l,

- a vAllalkozSsi dii a Kbt. 134. \ (3) bekezd6sc szerinti <isszeg6nek 3nk-ira vonatkozik,
azaz rjsszcscn 84.639.227 fonnt,

-kod6tozis n6kn[ 6s visszavonhatadan,

-a felszrjlitist6l szi,mitott 5 banki nap alatt ig6nybe vchct6,

-futamidcie a j<it6llisi id6 lejitt6t k<ivctir 30. naptfui napig tart.

A fenticken trilmen5en a bankgarancia-lev6lnek tarta,ltnazria kcll a bank
kotelczctts6gvillalisit, hogy a Megrendel6 els6 irisbeli felsz6htisira - a Yhllalkoz6
cscdeges kifog6solisit Frgyelmen kiviil hagy.va -, zz alap'lctgviszony vizsg6lata n6lkiil a bank
saiit kirtclczetts6ge alapj|n zzonnal krfizeti a Megtendel6nek a megjcl<ilt risszcgct.
A biztosit6si szctz6d6s alap)in ki6llitott kcitelezv6ny akkor megfelcl<5, ha a biztosit<i a

teljesit6si biztosit6k cisszege ercjirg k6.szfizet6 kezcss6get villal.
A Villalkoz6nak a mfszaki itad;is-6w6teli cljiris mcgkezd6se sorin nyilatkoznia kell ana
vonatkoz6an, hogy a j6teljesit6si biztosit6kot milycn m6don bocsitja a MegtendelS
16sz61c.

Villalkoz6 eg'ik biztosit6ki formit6l a m6sika 6tt6rhct Megtendel6vel tort6n<i cl6zetes
egyeztct6s alapj6n. Att6r6s alatt Felek a teljesit6si biztositdk 6s a jtitcljesit6si biztosit6k
tekintct6ben tort6n6 6tt6r6st 6rtik, amcly a Megtendel6vcl tcirt6n5 el6zctcs cliycztctes
alapi6n tort6nhct.
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A Vrillalkoz6 a garar'ci|val nem fedezett kirok, krilts6gek mcgt6rit6s6re is koteles.
A Vrillalkoz6 krjteles a Megtendel6 €szrev6teleit azonna| de legk6s6bb 48 6r6n beliil
kivizsgilni, illispontjir6l 6s int6zked6seir6l a Megtendel6t halad6ktalanul tAj|koztatn

8. MEGRENDEL6ISZOLGALTATASOK

8.1. A Megtendel6 (vagy mfiszaki ellen6re) a l6tcsitm6ny kivitelezds6t annak telies id6tartama
alatt legpldbb nyolcnaponk6nt ellen6rzi, amennyiben valamcly eldontcnd5 mfiszaki
k6rd6sben Megrendel6 (vagy mffszaki cllentite) illisfoglalisita van sziiks6g azt
Megrendel6 (vagy mfiszaki ellen6re) - tekintettel a teljesit6si id6tartamra - 3 munkanapon
beltil koteles megtenni.

8.2. P6nzngyi fedezet biztositisa: A Megtendel6 kiielenti, hogy a villal6si 6r az el6rc megadott,
a szetz6d6sben rogzitett iitemcz6snek megfelel6en r szetz6d,6s megkcit6sekor rendelkezEsre
au.

8.3. A kozbeszcrz6si e1j6r6s keret6ben lefolytatott tirgyalisokon a tcljesitend6 feladat mfszaki
tartalma kis m6rt6kben m6dosult. A Vrillalkoz6 a m6dosulist elfogadva az ajS,nlat|t ennek
ismeret6ben 6s megfelel6en adta meg. A Megrendel6 a mrjdosult mfszaki megolddsok
kivitelez6s6hez indokolt tervez6i kcizremrikod6sre (tervez6i mrivezet6s, fedv6nyterv, stb.)

sziiks6g 6s ig6ny szerint int6zkedik..

9. KAPCSOI-ATTARTAS,ILLETEKESSEG

A Megtendel6 ftsz6{tl:

rerer legroDD ugyesz
(tcl: 1/301 0501)

a teljesit6st 6rint6 iigyekben:
iltalinosan; Jcn6Fr Ciycitgy mb. gazdasigi f6rgazgat6

Stclczer P6ter mb. mriszaki igazgat6
(tel 7 / 269-2667, 30 / 830-7 624)
c-mail: Stelczer.Peter@mku.hu

6pit6sz szakigban: I indr6sz G6bor mffszaki iiLgyint6z6
NUJ sz6m: 542079603
(tel 7 /332 5930/164)
c-mail: Iindresz.(labor@mku.hu

6piiletg6p6szszakAgban; ltem6nyiZoltinmb.oszt|lyvezetS
NUJ szim: 704505171
(tel 1 / 332 s93o / 101, 30 / 456-4189)
Ii-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu

6piiletvillamosszakigban: Szab6Bal6zsmriszakiiigl.int6z5
(tel:1/332-5930/106)
e-mail: Szabo.Bal:izs@mku.hu

A Megrendel6 el6rhet6s6gei: Ievelez6si cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
(fax: 1/3010-500)

-- \ ^-- *:
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e-mail Gazdasasi@mku.hu
A V6llalkoz6 r6sz6r6l:

z szerz6cl6.st 6rint6 iigyekben:

n6v: Drimotcir Csaba Boros L6szl6
termel6si vez6tigazgat6-helyettcs iigy.vezet6

tel +36'1 347 0010 +3630 385 4998
far +36 1 347 00ll +3692 504 l3l
e-mail iroda@laterex.hu boros.laszlo@-pannon.hu

a teliesit6st 6rint6 iigyekben:
n6v: Szekeres Zohin
tel +367 347 0070
fix: +361 347 0017
e-mail szekeresz@laterex.hu

jogosult eli6rni.

V6llalkoz6 felel6s mriszaki vezet6ie

MV.6
n6v: Szekeres Zoltin
kamatai azonosit6 sz6m:, 13-13667 ,13-61255
tel +367 347 0010
tel +367 347 0011
e-mail szekeresz@Jaterex.hu
NUJ szim: 801 575 905

MV-EV
n6v: Bfudos Andris
karr,a.rar tzonosit6 szim: 01-66700
tel +361 347 0010
fax:, +361 347 0011
e-mail bardosa@latcrcx.hu

. NUJ szim: 735 618929
MV-EG

n6v: Furik Mikl6s
kamatai azonosit6 szdm: 0l-60416
tel +361 347 0070
fix: +361 347 0011
e-mail: futakrn@latercx.hu
NUJ szim: 134 998 759

Szen6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy r szetz6d6s tovibbi - az 6pit6si ntpl6ba
t<irt6n6 beiegyz6sek, valamint a felmond6s 6s elillis, kotb6rig6ny 6rv6nyest6se kiV6tel6vel -r vonatkoz6 iogszabilyok iltal el6irt nyilatkozatokat, 6tesit6seket egyrnissal ir6sban,
elektonikus 6ton ktizlik. Ene figyelemmel Megrendel5 a, gazdasagi@mku.hu, mig
YLllalkoz6 a kaposvar@latercx.hu elektronikus e-mail cimet rendszetesiti. Az e-mail cim
megv|ltozisit6I z Felek halad6ktalanul 6rtesitik egymist.

13

,Y
-trr.r-,' lL6



A felmondist, az. cl6llist,6s kotb6rig6ny 6rv6nyesit6s6re irinyrl6 it6sbcli nyilatkozatokat a

felek egymissal t6niver'6nyes lev6lben kozlik. A felmondis 6s n elillis kiv6tel6vcl
b6rmelyik Villalkoz6hoz int6zctt, tovibbi a V6llalkoz6 6ltal kozolt e-email cimre kiildott
irat, t6j6koztat6s, felsz6lit6s 6s kozl6s mindk6t Villalkoz6val szemben hatilyos.

10. TELJES KoRo MEGATT-APODAS

-,\ jelen villalis teljes kor(, azaz kiterjed, mindcn olyan k6rd6s vagy r6szfeladat megoldisira,
amely zz ajinlan6tel id6szakiban felmeri.ilt, vagy 

^z 
aiinlan6teli dokument6ci6 6s a helyszini

bcjir6s alapjin megismerhet5 volt, fi.iggctlcniil att6l, hogy a rendelkez6sre bocs6tott
ten'dokumentici<iban, mriszaki leirisban, vagy az ajiriatt|tel id6szak6ban ez r6szletesen

kimunkil6sta keriilt-e, vagy sem.

1-I. TITOI(TARTAST TOTET.NZETTSEG

11.1. A Feleket, alkalmazottjaikat, a teljesit6sbe bevont kozremfikod6kct (alvillakozrikat)
titoktartisi kotelezetts6g terhel a Szerz6d6s teljesit6se sotdn, vagy azzal cisszefiigg6sben

tudomisukra iutott va€ry birtokukba keriilt mtnden olyan, nem nyilvinosan hozz6f1thet6,
illctve nem koz6rdekfi adat, ten', informdci6, okminy, dokumentum tartalma
vonatkozisiban, amclynek nyilvinossigta hozatala. b6rmelyik F6l hivatali, i.izleti vagy egy€b

titkait s6rten6. A titoktart6si kotclezetts6g a Szcrz6d6s hatilyinak megszrln6s6t kovet5 hdrom
6vig 6ll fenn.

11.2.. A iogosulatlan n;.ih'inoss6gra hozatalb6l szfumaz6 hitrinyok elh6rit6sihoz, illetve
kikiiszobol6s6hez sziiks6ges krilts6gek azt a Felet terhelik, akinek 6tdekkcir6te, illetve
m^g t^rtislr^ tekintettel a jogosuladan nyilvinossigra hozatal visszavezethet6, kiv6vc, ha

btzonyiila, hogy az informici<i meg6tz6se 6rdek6ben rigy jirt cl, ahogy az adott helyzetben
6ltal6ban elv6rhat6.

11.3. A Szerz5d6 Felek kotelesek gondoskodni art6l, hogy a Szerz6d6s teliesit6se sor6n

alkalmazottaik illetve kozremriktidSik, szak6rt6ik jelen titokv6delmi kotelezetts6g t^rt^b\at
mcgismerj6k, 6s annak elegct is tegyenek.

12. A Szerz6d6 I.'elek a Szerz6d6st krizos megegyez6ssel irisban, a vonatkoz6 kijzbeszctz6si
szab6lyok figyclcmbe v6tel6vcl, birmikor m6dosithatidk. ,\ sze rz6d6s mtidositisihoz mindk6t
Villalkoz6 e1ryet6rt6se sziiks6ges.

13. A szerz.6dts megszin6se

13.1. A \'{egendel6 a Villalkoz6hoz ctn:zett cgyoldal( jognyilatkozattal a Szerz6d6st
felmondhatja, va6ry a Szerz6d6st6l clillhat - ha sziiks6ges olyan hatirid6vel, amely lehet5v6 teszi,

hogy a szctz6d6ssel 6rintett feladata ell6tls6r6l gondoskodni tudjon -, ha:

a) fclt6tleniiLl sziiks6ges a Szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositisa, amely eset6ben a

kozbeszerz6sekr(>l szolo 2Ol5.6vi CXI-III. tiiw6ny (a tovibbiakban: ,,nj Kbt.") 141. $-a
alapjin nj krizbeszerz6si eljdrist kell lefolytatni;

qi.\
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b) a V6llalkoz6k6nt szerz6d6 F6l szem6ly6ben olyan )ogut6dl6s kovetl<ezett be, amely nem felel
meg az ir6nyad6 kozbeszerz6si szabilyoknak;

c) a Szez5d6s szerinti sulyos szez6d6sszeg6snek min5siil6 esetekben;

d) ha a Szetz6dts megkot6s6t kdvet6en jut tudomis6ta, hogy a Vrillalkoz6 tekintet6ben a
kozbeszen6si eljLris sorin kizir6 ok illt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zlmi a ki5zbeszerz6si
elj6risb6l.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 143. \-inak (3) bekezdlse alapjin z Szerz6d6st felmondja -ha sziiks6ges
olyan hatirid5vel amely lehet5v6 teszi, hogy a szetz6d6ssel 6rintett feladata ellAtAsfu6l
gondoskodni tudjon ha:
a) a Y 6lzlkoz6ban kozvetetten vagy kozvedeniil 2570-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem tendelkez6 gazdas6gS titsas6g, amely
nem felel meg a Kbt.56. $-a (1) bekezd6s6nek k) pontj6ban meghatirozott felt6teleknek.

b) a Yiilalkoz6 krizvetetten vagy krizvedeniil 25o/o-ot meghdzd6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan )ogi szern|ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem tendelkez6 gzdas6gS tircas6gban,
amely nem felel meg a Kbl 56. \-a (1) bekezd6s6nek k) pontjiban meghrtirozott felt6teleknek.

14, Vis maiot

14.7. A szetz6dlsktit6skot birmely okb6l, el6re nem lithat6 vis maior helyzet eset6n a szerz6d6s
esedeges m6dositisira a Ptl<. 6s a Kbt rendelkeztsei zz iinyad6k

14.2.. A felek megillapodnak abban, hogy a szerz6d,6sszeg6 F6l annyiban mentesii{ a

szerz6d6sszeg6s kovetlezm6nyei al6l, amennyiben bizoryiqa, hogy z szetz6d1sszeg6s6t vis maior
okozta.

14.3. A Felek vis maiomak tekintik azt az el5re nem l6that6, a szetz6d6sszeg6 F6lnek fel nem
r6htt6, el\iithatadaq a F6l ellen6rz6s6n kiviil es6 olyan koriilm6nyt, amely megakadLlyozza a

Felet z szez5d6sszerri teljesit6sben.

14.4. A Felek nem tekintik vis maiomak a Villalkoz6n6l, alv6llalkoz6i6n6l, besz6llit6i6nil kialakult
sztrijkot, az anyzghiAnyt, a Yiilalkoz6 vagy alv6lla.Lkoz6 j6nak likviditisi zavarLt, cs6dj|t,
6zet6sk6ptelenn6 v6l6sit, aY iilzlkoz6 6balbeszerzend5 vagy a tev6kenys6g6re, a szerz6d,6s tirgyata
vonatl<oz6 hat6sigi enged6ly lttAnyLt, elveszt6s6t, a hat6sigok int6zked6seit, z Yiildkoz6
beszirMtoiinak mag^tartas6t, valamint a gazdasirys viszonyokban bekovetkez6, a szok6sos
szerz6d6si kockizatot tetemesen meghalad6 olyan m6lyrehat6 viltozist, amely a szetz6d6s
teljesit6s6re kihat.

14.5. Vis maiora a Yillalkoz6 zbbzn rz esetben hivatkozhat, ha fu6sban, 6rtesiti a Megtendel6t
arr6l, hogy wis maiot miatt k6ptelen a szerz6dlsszeri teljesit6src. Az 6tesit6sben meg kell jelcilni a

vis maior helyzetet megalapoz6 kotiilm6nyeket, a vis maiot kdvetkezm6nyeit, azok hat6s6t a

teljesit6sre. Ha a lt{egrendel6 elt6r5 irisbeli utasitist nem ad, a V6llalkoz6nak tovibb kell teljesitenie
szerz6d6ses kotelezetts6geit, 6s keresnie kell a teliesit6snck a vis maior helyzet 6kal nem g6tolt,
c6lszer6 m6djit.

14.6. Abban az esetben, ha a vis maior a teliesit6s6re megillapitott birmelyik hat6rid6
:ron tkozasibarr k6sedelmet okozott, :j,gy tz a.dott tev6kenys6g elv6gz6s6te meg6llapitott hatirid6,
valamint valamennyi, az adott tev6kenys6g ftiggv6ny6ben elv6gzend6, azzal szorosa:rt osszefiigg6
tev6kenys6g hatirideie meghosszabbodik a vis maior iltal okozott k6sedelem id5tartam6val.

vis maior a tev6kenys6g elv6gz6s6re rendelt hadrid6 30 napot
vagy a k6sedelen nagysiga el5telithat6lag meghaladia a 30

14.7. Abban az esetben, ha a

meghalad6 k6sedelm6t okozta,
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(larminc) napot, a Felek a szez5d6s teljesit6s6nek m6dj6val, tulrtalni.vd, illetve a teliesit6s
hatitidei6vel kapcsolatban tovibbi tirgyalisokat kezdenek.

15. A Felek meg'illapodnak abban, hogy szerz6d6ses iogvia eset6l alivetik magukat a
Megrendel6 sz6khelye szednt illet6kes bir6s6g hatisk<iri szabilyok figyelembev6tel6vel
megillapitott illet6kess6g6nek. A peres eljiris el6tt a Feleknek a vonatkoz6 iogszabrily
el6itisoknak megfelel6en meg kell kis6relniiik a iogvita peren kiviili tendez6s6r A jeleo szetz6dts
6 etedeti p6ldrinyban k6sziilt, ame\nek birmilyen magatizra, 6rtelmez6se, m6dosilisa vag5r

kiegeszit6se kizfu6lag kcizos megegyez6ssel ir6sban t<irt6nhet.

16. ASZEFZ6D6S MELLETLETEI:
1. sz. mell6kler p6nziigri iitemterv;
2. sz. mell6Het miszaki iitemterv:
3. sz. mell6klec felel6ss6gbiztositisi kow6ny hiteles nrisolata;
4. sz. mell6klet V6llalkoz6k egynttrnffkrid6si meg6llapodls kivonata

A szerz6d6s a felek Lltah el6irj,s n^piin l6p hatilyba. Amennyiben az aliiris nem azonos id6pontban
tcit6ni\ rigy a hatilybal6p6s nrpia u wtols6 Air6s napja.

I
Budapest, 2077 . szepteml:et . .? -

0-

P6nziigSri elleniegyz6:

Budapest, 2017. szsplsm6sl .5

Gerencs6r Andris
elnok-vez6igazgat6
I-aterex Epit6 Zt

Villalkoz6
LAT EREX Ei:il5 Zr1.

Adosza,-n: 250983e7-2-,i3
2.

V4llalkoz6

&FA}{NON !ffi.
tClF Xrgtks&isa

\trr i:- S.

lH9

f6tgngat6
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