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1,

,rKivitelező'')

(a továbbiakban együtt: ,,Szetződő Felelc') között

feltételek mellett:

az

ahl'Ltrott

napon és helyen az alábbi

F'lőzrl:ényz
Szerződő Felek megáLlapítják' hogy Építtetőa l(bt. 113. s (1) bekezdése szednti, nemzeti nyílt
közbeszetzési eljárást folytatott Ie
Markusous7k1t Egyeteni oktatókőrbá7, Manaális törub
',S7orubathe/1,
n1ugati s7áru1, IL eneleti Álulánot-, és Érsebés7eti os1tá! fe/újítási'' tfugyban. Az e\jAtás nyeÍtese a
I{rvitelező, mint nyertes a)ánlattevő lett.
Szerződő Felek a 1elen szerződést a közbeszerzési eljárásban az Épittetó, mint ajánlatkérő áIta|
megküdött aján7attétell felhívás és dokumentáciő, az eljáúsban nyújtott l<legészitő tájékoztatás
(amennyiben volt ilyen) valamint a I(ivitelező, mint nyeÍtes a1ánlattevő a1ánlata szerint kötik meg.
Ezen alapdokumentumok jelen szetződés részétképezik'

1', A
1,.1

szetződés tátgya, műszaki tattalrna;

Szombathely, Markusovszky Egyetemi oktatókórház' Manuáhs tömb nyrrgati szárny, II.
és Etsebészeti osztáIy átaIaL<ttása, korszerűsítése, betegszobák
komfortosítása, funkcionális kapcsolatok raciona1lzilása,padló- és falbutkolatok cseréje.

emeleti Altalános-,

A teliesítéshelve: Markusovszkv Esvetemi

Markusovs zky Lajos utca
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oktatókórház_ 9700 Szombathelv_
'

5.

megvalósítandó műszaki tartalom tészletesen
dokumentációban került meghatározáxa.

a

]'

közbeszetzési eljárásban kiadott

1'.2 l{ivitelező köteles a szerződés értelmébel az Építtetőáltal rendelkezéste bocsátott
tervdokumentáció alap1án a kivitelezést szetződésszerűen, teljes körűen' műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hlánymentesen' a rendeltetésszerűhasznáIatn
alkalmas állapotban, a vonatkoző magyat előírásoknak' jogszabályoknak, műszaki

,lll,űlu

szabványoknak megfelelően hatáúdóben elkészíteni és valamennyi egyéb szetződéses

kötelez etts

Á

é gét sz erz ő dé s s z

etűen

telj

e

síteru.

fentiektől eltérő teljesítésesetén Építtetőnem kötele s az eIvégzett munkát átvenni.
Kivitelező az előbbi, a livitelezés szerződésszerű megv a\ősításári válialt kötelezettsége
mellett kötelezettséget vá17al aÍÍa'hogy jőtáLlási/szavatossági kötelezettség.-Jt
mandéktalanul eleget tes z.
t.3

I(ivitelező kijelenti, hogy a szetződés elválaszthatatfan részétképezőtervdokumentumokat
saját felelősségéte ellenőrbte' az azokban foglalt tényeket, előításokat ismeri. Kivtte1ező a
2.2' pontban megadott váLlalkozői dl)at a helyszín ismeretében és a tendelkezésre bocsátott
terwdokum entáciő ismeretében alakította ki.

a

1.4

Kivitelező

1.5

Szerződő Felek rögzitik, hogy amennyiben

feladat el7átása sotán köteles Építtetővelegyüttműködni, folyamatosan
egyeztetni és a vonatkoző jogszabályi tendelkezéseket matadéktalanul betartaru.

a jelen

szerződ,és műszaki tarta1mát

meghatározó dokumentumok, vagy a szetződés bátmely rní3'szal<tvonatkozású rendelkezése
között ellentmondás mutatkozna, akkor Építtetőnyt7atkozata az tányadő, hogy mely verzió
tarta)tna alapján kell elvégezni a teljesítéstés az eltétés
1elzéséreaI{ivitelező iá'b^nköteles

felhívni Epíttetó figyelmét a M(tszakl ellenótnek ktildött étesítéssel.Ezen kötelezettség
elmulasztásából eredő hibás teljesítésvagy kát bekövetkezése miatti felelősség I{iviteiezőt
terheli
2.
2.1

A'vállalkozói díi:

A vil]akozót dí' megáLlapítására
költségvetések alapján került sor.

2.2

Az

^z

átazatfan költségvetési kiírás szerint beárazott

pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítéseesetén avál7alkozőr díj a következők
szednt alakul:
1.

Yállalkozői díj

nettó 359 988 581HUF,
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97 196 916 HUF,
ázkilen cvenh atez et-

kilencszáztjzenhat forint
brrrttó 457 185 497 F{UF,
azaz négy százótv enhétezer- egy százny olcv anötezerné gy s z áz|<iencv e nh é t forin t

Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerzódésben meghatározott vállalkozői dtj alapjául
szolgáIő, a tételes költségvetés szednti egységárak képzésétés aján|atában valő
szerepeltetését megelőzően' minden az adott tételhez tartoző munkafolyamatot'
anyagköItséget figyelembe vett, mely a dokumentáciő tészétképezőés az a1ánlattevőknek
kiadott dokumentációban találhatő minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett
minden valós és lehetséges könilményt, amely a munkavégzéssorán felmeriilhet' illetőleg
többietköltséget eredményez|tet, ktilönösen az eltakaft szetkezetek, közművek és anyagok

lwu,Wú-

ry

lehetséges ál1apotát és az esetlegesen elókerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat és a
jelen szetződést mrndenre kiterjedő aiapos megfontolás után kötötte meg.
2.4

A

2.2. pontban meghatározott vállalkozói dt1 fix átaIányáton kerűlt megáLlapitásra. Á
vá]Lalkozői díjnak magában kel1 foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az
anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvatozási és rakodási költséggel egyitt, az
építőipari rczsiőtadl1 alap1án számitott munkadíjat, fedezetet' ennek keretében a közvetlen
költségek között nem SzeÍeplő áItalános költségeket, a terYezett nyeteséget is.

2.5

Építtetőaz áItalános forgalmi adőról sző|6 2OO7. évi CXXVII. törvény 1Ánn tv.) 142. $-a
(1) bekezdésének b) pontja szednt ezűton nyilatkozik, hogy Epíttető által megrendelt
revékenvsés nem éoítésihatósási ensedélvköteles és ezáltal esvenes adózás alá esik.

2.6

A

2.7

Jelen szerződés teljesítésesotán felmerülő és az etedeti költségvetésben nem szereplő
munkák m{.iszaki szükségessé gét a I(ivitelező Építtetővel,illetve az áItala megbízott
Műszaki el1enőnel az építéstnaplóban tőgziwe köteles haladéktalanul közölrri. A fenti
munkálatokat kizátőIa* Epíttető e|őzetes fuásbeli megtendelése alapján végezheti el a
I{ivitelező, a l{bt. l<legészítő építésibetuházásta, illetve a szetződésmódosításta (I(bt. 141.
$) vonatkoző szabályai szerint.

2.8

Yál]alkoző a 2.2 pontban meghatátozott átalánydt1on felirl többletmunka ellenértékének

szerződéskotés alapjátképező dokumentációban, annak bármely tészébenkimutathatóan
szeteplő, de vállalkozői dtjban figyelembe nem vett tétel többletmunkának minősüI és
I{ivitelez ő ennek megtédtését nem ígényelheti.

megtérítéséÍe
nem jogosult.
2.9

Építtetőnyilatkozik, hogy
p

3.
3.1

a

szetződés tárgyát képező építésimunka ellenétékének

énzúgyífedezetével rendelkezik.

A hatátidők:
átadásának határideie: A szerződés felek áIta]l aláttását követő 15 napon
belüI, amely határidőre Epíttető az építésrealkalmas munkaterületet átad)^ a l{ivitelező

A munkatedlet
részére.

A

munkaterrrlet átadásátőISzerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek feI és azt a 191/2009.
(IX. 15.) I(otmánytendelet tendelkezéseinek _ figyelemmel a I(otmányrendelet 24. s (1)
bekezdésében rögzítettekre * megfelelően megnyitott és vezetett építésinaplóban rögziak.
I{ivitelezőnek a munkaterület át^dás-átvételi eljátásig az organizációs tervet a műsza\<t
ellenőnel jóvá kell hagyatnia.

A ]ovitelezés befeiezési határideie:

3.2

a munkaterüIet átadástól számított 8 hónao'

a miiszakj átadás-áwételi
megkezdésének 1egyzőkőnyvi dokumentálását értik, a mű'szaki
Szer'ződő Felek a kivitelezés befejezési határideie alatt

eljárás

^t^dás-áBréte1hez
kapcsolódó nyilatkozatok becsatolásával. Elóteljesítés mindkét határtdő
tekintetében

lehetséges.
3.3

-L't

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a l(ivitelező 1 J.2.; pontban foglalt befejezési

hatáidők előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Epíttető köteles a munkát

,8,!"

szetződésszerti' teljesítésesetén áwenni és a I(rvitelez őnek a kotábbi teliesítésének
o c s átott szám7áját megfi z etni.
Az tdőjárási viszonyok (p1. tartós eső, fagy stb.), vagy a teljesítés során észlelt szokatlan
könilmények sem adnak alapot a jelen szerződésben meghatár ozott h^tár1'dők egyoldalú
módosításáru és a késedelemhez fíiződő jogkövetkezmények ilyen esetekben is beállnak.
megfelelő en kib

3'4
4.

A műszaki feltételek:
I(ivitelező a munkaterüIet átadásakot
lpítésinaplót nyit, amelyb en a hatáIyos jogszabályok
"mentesítik
szerinti tartalom kerül tögzítésre. Az Építési
naplóba tötént bejegyzé..k neÁ
Szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési,bejeleniési kötelezettségek és

4.1

eljátásrend aIőI.

Az Építésinaplóba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2

4.2.I

EpíttetőrészérőI:
név: I{ecskésnéFekete I{atalin

cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u'
tel.: 06 94 515 590
e -mail. : k ec

s

ke:

sne. kat'alirríg)trr a rltr.t

st

r

5.

v s z k"t'. h

u

név: Máté Péter
cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
tel.: 06 94 51,5 508, 06 30 2635165
e-mail : tn

4.2'2

l(özreműködő

a t c.

trctc rúl)n tarkus c-ll sz kr".

Ir Lr

műszaki ellenőr részétől (szakáganként felsorolva)

:

plteszet:
név: Horváth

.E

Tibot
cím 9700 Szombathely, I(őszegi u.

2.

tel.: 06 30 9466097

e-mail: horr.ath. tibr;r@vasberzrt.hu
Gépészet:
név: Takó LászL6

cím: 9700 Szombathely,Somlai
tel.: 0ó 30 9592325
e-majl: las z lo. t-a lio(O,gmail. cqtn

Atut

u. 22'

Elekttomosság:
név: MoLnárJőzsef

cím: 9700 Szombathely, Széll I{áImánu.14.
tel.: 06 30 2135450
e-mail: nroltraríg)renoten'. t-online.hu

4.2.3

4.3

I{ivitelező tészérőI:
név: I{ustor Gábot, ptojekwezető
cím: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.
tel.: *3ó 30 3B5 57 63
e-mail: kr-rs tor.g@.1 t'esz. hu

I{ivitelező munkája során az építőtpai kivitelezésrőI szőLó 191/2009. (IX. 15.) I(orm.
tendeletben foglaltak szednt köteles eljárn. I{ivitelező felel a kir,'rtelezés időszaka alatt a

munkavédelmi, kömyezetvédeLmi és őtzésvédelmi szabályok betattásáétt, gondoskodik
továbbá a munkahely elkerítésérőlés figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. I(öteles a
hatályos munkavédelrni és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabáIyokat betartani'
I(ivitelező köteles továbbá a forgalomkorlátozásról és egyéb, a lakosságot édntő bármilyen
,'hatástól'' a környéken élő lakosságot a munkálatok megkezdése előtt ttásban tájékoztatn'
4.4

Á

munkaterület átadását követően a szemé|y-, vagyon-' és munkabiztonságtól, a
kórnyezetvédelmi szabá|yok betartásátőI és az ezzeI kapcsolatos oktatásról a I{ivitelező
kóteles gondoskodni. A I{ivitelező köteles az Epíttető munkavédelmi, tőzvédelm!
környezetvédelmi stb. szabáIyatt betartani és ezt munkavál7alóltőI, alvál]alkozőitól is
megkövetelni! I{ivitelező feIel Epíttető illetve harmadik szeméIyek vonatkozásában azok
vagyontáÍgyalban, életében, testi épségébenilletve egészségébena neki fehőhatő módon
keletkezett hiányokét, i1letve károsodásokétt.

4.5

I(vttelező kőteles a munkateriiletet megfelelően elkedteni, illetve gondoskodni aitól, hogy
illetékteienek a munkatertileten ne tartőzkodjanak.

4.6

Ha közterület

4.1

4.8

igénybevételére,fotgalomtere1ésre, falivágásra van szükség' az e|thez
szükséges engedélyt a I{rvitelező köteles beszerezni és köteles viselni a szetződés
teljesítésénekidőtartama alatt a közterülethasználatának dtját és a kapcsolódó költségeket'
A I(ivitelező a munkateriileten csak akkot kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és
az egészségetnem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben _ Személy1,
tárgyt' környezeti tényezők _ biztosíwa vannak.

I{ivitelező teljes köfű felelősséggel tattozik azért, hogy mlnd abáL]akozői, mind
alkaImazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely Y^gy munkakör
megváItozásakot, új kockázatok megjelenéseko4 az egészségetnem veszé|yeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakot olyan munka-, tilz- és
környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem
veszéIyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakodati ismereteit, és a
foglakoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartarna alatt tendelkezzenek azokkal. A
I(ivitelezőnek a veszélyforrásokat és az elleniik való védekezésmődját, az egészségetnem
veszéIyeztető és biztonságos munkavégzésfeltételeit az éintett munkavállalókkal meg kell
ismertetni. Alvállaikozó igénybevétele esetén a l(ivite1ező köteles a munka_, ítz- és
környezetvédelmi oktatást alvál]alkozői tészéteis továbbadni. Á l(vitelező egyeternlegesen
felel a kivitelezésbe

4.9

áItaLa

bevont alvál]akozők tevékenységeiért.

I{ivitelező a munkavállalói,
építési_szerelésinaplóban
jegyzőköny'v egy másolarl
alkalmasságáta vonatkoző

alvállakozői munka-, oiz- és környezewédelmi oktatásaít az
vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a
péIdányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi
dokumentumok másolatait helyszínen tartani

kétésérebemutatni.

és Épittető

4.10 I(ivitelező a kivitelezési munkák alatt köteles kootdinátott igénybe venni (fog1alkoztatni
Vagy megbízni), aki a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM együttes rendelet 8. $-ban
me ghatát o zo tt fela da to kat látj a eI.

4.11 I(ivitelezőnek biztonságs és egészségvédelmitewben meg kell hatátoznia az építési
munkahely Íigyelembevételévela munkahelyte, a munkavégzéste vonatkoző
egészségvédelmiés biztonsági követelményeket' különös tekintettel a Rendelet 10. $-ban
meghatátozottakta. A tervnek tartalmazniakell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek

Ja.u,Qtu

/p,

a Rendelet 2. számu mellékletébenfelsotolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését
szolgálják
(pl. vészhelyzea elhántási terv).

4.12 l(ivitelező

^z áItaIa munkavégzés céIjáta átvett építésimunkaterületen észlelt, a
tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabá|ytalanságot, közvetlen ,^n
közvetettveszélyforrást haladéktalanul köteles tásbanjelenteni azÉpttt tőképviselője feiá.
A I{ivitelező emellett köteles az áItala észlelt baleseti ,'.."élyh"ly""t kockázatát
megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre cs ökkenteni

a munkaterület átvéte\étkövetően kötelessége a munkát a hatáIyos,
munkavédelemtől szőlő jogszabályokban, előírásokban
fttilönöSen a munkavédelemről
szőIő 1993. évi XCilI. t''., a végreha1tasátőI szőIő 5/1993. (xII. 26.) MüM tendelet,
vaiamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes tendelet) foglaltaknak megfelelően

4.13 I(ivitelezőnek

végezni.

4.14 olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók aka|nazásában á1ló munkavál]a!őkat
egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló válLalkoző vesz tészt, ott
I(ivitelező elkészíti'illetve elfenőrzi a munkabrztonsági és egészségvédetmitewet. A
munkabiztonság1 előtások be nem tartása miatt másnak okozott kárétt a Kjvite\ezőt teljes
körű felelősség tetheli.

any^got, terméket rnozgattia csak az anyag, termék tulajdonságainak
megfeleló' arra a]kalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly_ és métethátárok
betartásával szabad. Á veszélyes anyagok biztonsági adaúapját köteles a helyszínen tafiari,
és a munkaváIIa|őkat köteles az adaúap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

4.15 l(ivitelezőnek

4'16

A

I{ivitelezőnek az o\yan járművekre, amelyek a köziotgalomban nem vesznek tészt' a
1árművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről tendelkező előításokat kell
alkalmazni.

4.17 A l(ivitelezőnek a veszélyfotrások eilen védelmet nyu1tő egyéni védőeszközöket írásban
meg kel1 hatátoznia, azol<kal a munkavállalóit el kell látnia és ltasznáIatukat meg kell
követelrrie. Az egyéni védőeszközök minósítő bizonyíwányait, feltilvizsgálao
dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait a he\yszínen kel1 táro1ti és az Épittető
kétéséreazokat be kell mutatni.

4.1B

A

I(ivitelező

a

feitételeit

helyszínen köteles biztosítati az e1sősegélynyíjtás személyi és tárgyl

4.19 Á l(ivitelező

a munkavégzéste, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákta, a
munkaeszközökre, az egyéru védóeszközökre vonatkoző 1ogszabályokban, szabályzatokban

és szabványokban meghatátozottakat köteles a kivitelezés során mandéktaIanulbetartani és

betartatni.

4.20 A I(ivitelező a munkavégzéshelyszínén csak olyan munkaeszközt tafthat és üzemeltethet'
me|y az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti'

és tendelkezik az adott munkaeszközre érvényes'külön )ogszabályban meghatározott
megfelelóségi nyt7atkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a betendezésen a

munkabiztonsági üzembe-helyezési eIjárást lefolytatták, üzemeltetésétírásban elrendelték,
azokon
időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték.A fenti

^z

tMtail^

M

munkabiztonsági dokumentáciőkat, illetve azok hiteles másolatait a l(ivitelező köteles
helyszínen tátolni, és azokat Epíttető kérésérebemutatru.
4.21,

Az Építtetőképviselője a munka

4.22

A

4.23

Á

_,

tőz- és környezetvédelemre vonarkoző rendelkezések,
elóítások l(ivitelező úsz&ő| történő betartását a helyszínen bármikor ellenődzheti. Ha az
Építtetőképviselője azt észleh, hogy a l{lvttelező ezen előításokat nem tar^ be
matadéktalanul, felhívja a I{tvitel'ezőt a kötelezettségszegés azonna1l' megszüntetésére.
Ámennyiben a l{rvitelező ezen felszőlrttásnak 24 órán belül nem tesz eleget,, illetve a
hiányosságok az ismételt helyszíni szem1e sotán továbbra is fennállnak, ugy az Epittető a
következő intézkedéseket teheti:
- a l{ivitelező kötelezettségszegéssel érintett tevékenységénekfolytatását azonnah'
hatállyal megtiltja, e veszély elhárításáta iránirrló tevékenységekkivételével;
- - I(ivitelező veszélyek elháÁtásáta tett intézkedéseitköteles az Építtető
^
képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűt1en intézkedés esetén az.Epíttető
jogo.sult a veszélyhelyzetet, szabáIytalanságot a l(ivitelező költségére megszüntetni
_ az Epíttető munkavédelmi szakembete jogosu|t az e\Lenőtzés költségét (az Mvt.
szednti) ismétlődő, vagy súlyos szabáIytalanságok észleléseesetén a l{ivitelezőre
tethelrri (50.000'- Ft - 200'000,- Ft összeghatáttg).
munkaterületen ellenőtzést végző hatóságok vizsgáIatatnáI a Kivitelező csak saját
tevékenységétés saját munkaválIalóit érintően tehet nyt7atkozatot, továbbá avizsgáIat sotán
meghatátozott kötelezettségeit azonna|l' hatállyal köteles végehay?n Amennyiben a
munkaterületen taÍtott hatőság; ellenőtzések kóvetkezményeként az Epíttetővel szemben
az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a l(ivitelező mt:-lasztásábőI, szabáIytalan
munkavégzéséből,eredően' úgy aKivite\ező köteles azÉpíttetőnekily módon okozottkátt
megtétíteni,az Epíttető pedig jogosult a l{rvitelezővel szemben bátmilyen jogcímen
f ennáL\ő taftozásába a kártérítéscíménfenná1]ő követelések et b eszámitati.

I(ivitelező \<tjelent1 hogy csak munkajog1lag maradéktalanul rendezett, a szükséges

biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglakoztat'
e]mulas

4.24

a

z tás áb

ól eredő kfu át (itelrontás,

?Z Építtetőfentiek

üzlretv esztés, s tb.) megtéríti.

A

I(ivitelező a munkatetületen folytatott bárminemű tevékenységesotán a tűzvédekli
előításokban (54/201,4. (XII.S.) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabá|yzatőI)
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. Az Epíttetőnek fenti mulasztásokból
eredő kátát köteles megtéríteni.

4,25 A Iívitelező a végzett tevékenységétőI,a munkahely

1ellemzőítől, a munkaeszközőktől, az
anyagok ftztkai és kémiai tulajdonságaitól fuggően, az áItala áwett munkaterületet köteles az
eset1egesen keletkezó tüzek leküzdéséte alkalmas eszközökkel ellátni. I(ivitelező Epíttető ez
tány,uutasitásáthaladéktalanulkötelestel jesíteni.

4.26 I{ivitelező

az árrett

tevéke ny s ég éb őI

s

z

munkaterületen köteles rendet

ármaz ő htlllad éko t

s

z

és isztaságot tattati, és a

elektív en g1új teni.

4.27 I{ivitelező a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalői áItaI okozott tűzesetet,
kórnyezetszennyezést köteles az Épittetőnek haladéktalanul bejelenteni, és az Építtetőt
annak l<lvizsgáIásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivízsgáLasi jegyzőkönyvet az
illetékes szervekhez tőrténő továbbítás e|őtt a I(ivitelezó köteles Epíttetőnek jőváhagyásta
megküIdeni. A I{rvitelező kötele s az Épittető áIta| jóváhagyott munkabaleseti, káteseti
kivizsgálási 1egyzőkönyv egy etedetí példányát, a munkabalesetet, kátesetet követő hónap B_

Ju*,b/,^

rp,

ig az Epíttető részétemegküldeni. A I{ivitelező tudomásul veszi, Itogy az Építtetőve1
szemben a bekövetkezett munkabalesettel' káresettel kapcsolatosán semminemű
kivizsgálási, kárterítési, a:y^g felelősség áthántás|követelések"t
a l{ivitelező az E'píttető felé nem léphet fel.

,r.rn támaszt,ilyen igénnyel

és tűzvédelmi tészt is taftaknaző
technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíterués azt a munkakezdés előtt köteles
bemutatni az Épittető felelós vezetőjének.

4.2B I{ivitelezó köteles munkájához munkavédelmi

4.29 l(ivitelező az

áItala leszállított anyagok letakásárőI,

biztonságos tfuolásáróI és őrzésérőI, a

teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

4.30 Epíttető, vagy megbizott1a a munka végzésétbármikor megtekintheti legalább azonban B
naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terweknek és a jőváhagyott
költségvetésnek megfelelően történik-e.

4.31 Épittetőwagy megbízottja észrevételeit jogosult az Épitésinaplóba bejegyezni. I{ivitelezó
köteles Epíttető, illetve megbízott)a számára az el7enőrzést lehetővé tenni és az ahhoz
szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadru' továbbá 1 példány
terwdokumentáciőt

az épitéshelyszínénmindenkot hozzáféthető módon biztosítani.

4.32 Az

eltakatásra kenilő munkatészeket a l(ivitelező köteles Építtetőnek vagy megbízott1ának
bemutatni és őt az eltakarásrőI azt megelőzően nap\őbejegyzés útján (B n^ppit korábban)
vagy ttásban (3 nappal korábban) értesíteni.A közművek kiépítését
követően a l(rvitelező
köteles az územképességvizsgáIatához előítt nyomásprőbákat stb. előzetes éttesítésmellett
végtehajtani, és a dtgitaltzáIt geodézlai bemérések megtöÍténtét - a közmúárkok
visszatakatását megelőzően - bizonylatolni.

4.33 I(ivitelező köteles

a kivitelezést akadályoző tényezőről Építtetőtvagy megbíz ott1át 24 óún
belül írásban, az épitésinaplóba történő bejegyzésselis értesíteni. Ha a I(ivitelezó az e|őre
meghatározott időbeni ütemezéstőljelentős mértékben, i11. több izben elmarad és már elóre
Láthatő, hogy a teljesítésihatándőt nem tudja tartani, továbbá Építtetővagy megbízottja
minóségi és mennyiségi hiányokta vonatkoző l<tfogásait nem teljesítr, akkor Építtető
jogosult a szerződéstólelállni és a beruházásbőIháttalévő munkát al{ivite|ező terhére más
I{ivitelezővel elvégeztetni. I(ivitelező köteles megtédteni Építtetőezen összeget meghaladó

káútis.
4.34 A

tervekben, illetve a munkatetillet átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a
iűvitelezót tetheli a felelősség és a kátesetek megelőzése érdekében_ sziikség szednt köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. I{rvitelező a
munkaterület átadásátől kezdve teljes felelősséget vá17al a meglévő kozművekben okozott
károkét, azok megtongáIődásáért. I(vitelezó vá17a\a, hogy mindeflt megtesz annak
érdekében (így kri1önösen kutató Íeltárást végez a munkák megkezdése e|őtt, betart)a a

közműszolgáltatők eIőtásait, egyrittműködik

a közművek pontos

meghatározásában stb.), hogy a káresetet, a közművek megtongáló dását mege|őzze.

+.35

A

kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező keze|őhóz történő
elszál]ltásárőI/eIszá\JtttatásárőI
I{ivitelezó saját költségén köteles gondoskodni, az építési,

b

kj,,

helyének

ontási hulladék folyamato s nytlv ántartás a mellett.

(tÍ"/V

4.36 Szetződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tátolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Iívitelezőt terheli, így
Iűvitelező köteles helytáIlrri az adott vagyontátgy trrlajdonosával szemben, amennyiben
bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy a munkaterületről eltűnik.

4.37 I(ivitelező jogosult a jelen szerződés

teljesítéséhezszükséges' a munkaterii{eten taláIhatő
közműcsatlakozásokat (elektromos átam' viz) a 1ogszabályoknak megfelelően és
^z
Építtetővelelőzetesen egyeztetett módon és mértékbensaját költségén igényb9 venni és a

közműcsatlakozások esetlegesen szükséges átalakitását elvégezni. Epíttető

^

közműcsatlakozások szükséges átalakitásával kapcsolatban egpittműködik a I(ivitelezővel,
I<táIltja részérea kételmezett nyilatkozatokat.

4.38

Á

munkatefiIet át^dásakot Szetzódó Felek együtt ellenőrzik, és a munkateriiiet átadásátvételi eljárásának jegyzőkönyvében rögzítik az egyes mérőőúk á]Iását, fontosabb adatait.
Ezt követően a közművekkel kapcsolatos fogyasztás költsége a munkatertilet teljes
elhagyásáig I(ivitelezőt terheli.

4.3g A közművekkel kapcsolatos

fogyasztás díjait lűvitelező közvetleniil az Építtetőnekfizeti
kapott
meg
ÉpittetőtőI
szánia ellenében a szárri-ián jelzetthatáridőn beliil. Amennyiben
^z
a l{ivitelező a számlát nem fizeti ki, úgy annak összege, valamint az esetleges járu1ékok a
I{ivitelezői díjból kerülrrek levonásra és az ezzel kapcsolatban felmeriilő esetleges leáLlás
miatti késedelem I{ivitelezőt terheli.

4.40 l{ivitelező köteles saját költségén a szomszédos köztetületeken, útburkolatokban,
köztenileti míitátgyakban keletkezett károkat a munkák befeieztével kijavítani. A
közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző kátokat (p1' gödör, kiál1ó hegyes
acéItátgyak) haladéktaIanul meg kell szüntetni. I(ivitelező a megelőzés eknatadásábőI eredő
kátokét telj es káttétítésifelelósséggel tartoz]k.

4.41' I{ivitelezó köteles a munkaterületről és a munkateriilethez csat]akozó idegen tertiletekről a
tevékenységével,Álvállakoző tevékenységévelkapcsolatban keletkezett szennyeződést
folyamatosan eltávolítani, a munkatediletet és a kapcsolódó köztedi1etek állapotát a
vonatkoző 1ogszabályoknak megfelelő' munkavégzéste és haszná|atra aka]mas állapotban
tartan! mely tekintetében teljes körű felelósséget vá17al'

4.42 Ámennyiben a I{iviteIező a 4.19. pont szerinti kótelezettségét felszőlttás
teljesíti, a isztltástÉpittető aI{ivite\ező költségéte jogosult elvégeztetni.

el1enéte sem

4.43 Szerződő Felek kijlön is tögzítik, hogy a munkaterüet át^dásátől fiiggetlenüt Épittető vagy
engedélytik alapján bármely hatmadik személy jogosult a munkaterületre bármikot
korlátozás mentesen belépni, jogosult ott - I(ivitelezővel összehangoltan - munkát
végeznl'.

4.44 I(ivitelező köteles

a leadott ütemterv szednti munkavégzéshez szükséges megfelelő számu
és szaktudású vezetőket és itányítókat, valamint megfelelő szaktudású és szakképesítésű
szerelőket, munkásokat helyszínen alkalrr'azti, mely alap)án a kivitelezés ütemterv szerinu
eLőt ehaladás a bizto

5.
5.1

sított.

A' szetződés t megerősítő mellékkötelezetts égek:

Á kötbét:

Jknfuiu

/V

I{ivitelezó kötbérfelelősséggel tartozk, ha késedelmesen teljesít,Yagy a teljesítéselmarad.
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség ÉpíttetőáItaI előtrt teljesítési határid'ő
elmulasztásától kezdődik.

Á

5-1.1 Késedetmi kötbér a tész és véghatáridőre:

I(ésedelmes teljesítésesetén
a kötbér ménékenaptári naponként a 2.2. pont szednti nettó vállalkozői dtj O,5
o/o-a.
A kötbér maximuma az AFA nélküli vá]]alkozői dtj lOoh_a lehet. I(ivitelező
késedelmi kötbér megfizetésére abban az esetben köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, késedelmesen teliesít.

5.1.2 Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a
I(ivitelező, ha a szerződés teljesítéseolyan okból vált lehetetlenné, melyért a
I{rvitelező tehetó felelőssé. A meghiúsulási kötbér métékea 2.2. pont szertnti
nettó vál1alkozői dtj 1'5o/o_a. Meglrrúsulásnak a 15 naptári napon tuli késedelem is
tekinthető. A meghiúsulási kötbér akalrnazása ktzár1a a késedelmr kötbét
akaknazását.
5.1.3 A kötbérek megfizetése nem érinti Épittető azon jogát, hogy
szerződésszegéssel okozott kátának megtédtésétkövetelje a I{ivitelezőtől.

5.1.4

I{ésedelmes fizetés esetén Építtető,nrjnt szetződ,ő hatóságköteles
évi V. törvény ó:155. $-a szednti késedelml kamatot megfizetni.

a

a 2013.

5.1.5 Épittető jogosult a

szetződ'ést felmondani, amennyiben l{ivitelezőt terhelő
kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.

6. A
6.1

szetződés hibás teljesítésénekbiztosítéka:jólteliesítési biztosíték

A kivitelezés 3.2. pontja
követó
''.hónapos

szerinti határidőben tötténó sikeres teljesítésénekidőpontjától
garanciális felülvizsgálatig l(vitelező )őtál1ásr kötelezettségének
btztosításáta jólteljesítési biztosítékot(a továbbiakban: biztosíték) köte1es nyújtaru,
amelynek kedvezményezettie Épittető és ennek mértékea 2.2. pont szerinti nettó
váLlalkozői dtj Soh-a.

6.2 Á

biztosítéka I{iviteLező váIasztása szeinú fotmában, figyelemmel a Kbt. 13a. $ (6)
bekezdés a) pontja szerint teljesíthető: n1rrjtható óvadékként az előtt pénzösszegnek az
Epíttető 10047004-00333166_00000000 számu szártlá1ára történő befizetésével
(átutalásával), feltétel nélküli és visszavonhatatIan bank vagy biztosító áItalváll'alt garancia
vagy banki készftzető kezesség btztosításával, vagy biztosítási szetződés alapján kiállított készftzető kezességvál1alást tartaknaző - kötelezvénnyel, a végszámla benyu1tásával
egyidejűleg. Ámennyiben a biztosíték n1újtása a letéti szán'iára történő befizetéssel történik'
űgy avégszánlához abefr,zetésrőI szőlő banki tgazolást is csatolni kell.

6.3

1

Á

biztosítéka jőtá1lási időszakban esetlegesen felmenilő, a jőtál7asi kötelezettség körébe
tartoző hibák ld1avításának fedezete. A 1őtáLlás tdőtartama aIatt a l(ivitelező Epíttető áItal
jelzett hibás munkatészekki1avitását - amennyiben az idő)árás a )avitást lehetővé teszi - 3
napon beliil köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartarnon beliil befeiezni. A
teljesítéshezkapcsolódó határídőt a Szetződő Felek Lttba1egyzéI<hez kapcsolódó

a1áriattevői válla1ás a1apján

,,&i

W/V

10

jegyzőkönyvben tögzítik, melyet együttesen alátnak. Elienkező esetben Epíttető jogosult aI3vitelező éttesítésemellett - abtztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.

6.4

Ámennyiben a biztosíték,nyűjtására feltétel nélkiili és visszavonhatatfan garancia
fotmájában keriil sot, úgy Epíttetót kedvezményezettként megjelöIő garancia alap1án a
garancíát ny.ujtó köteles a fentiekben meghatátozott összeget feltétel nélkül kiírzetni
Epíttetőnek, annak első felszólításáta, tekintet nélkiil a I{jviteLező va1y gatanciát nyrrjtó
^
bármely ellenvéleményére' ha az Építtetőkijelenti felhívásában' hogy
a IGvite\ező
mulasztást követett eL a szerződés értelméb en, a 1őtállás körébe tafioző kötelezettségét nem
teljesítette és Építtetóajőtái'Lás kotébe taftozőigényétérvényesítentktvánja.

6.5

Á biztosíték összege részletekben

6.6

Bpíttető letéti számlá1ára teljesitett biztosítékfelhasznáIásta nem ketült összegét Építtetőa
ó.1. pontban meghatározott időtartarr. (.'.. hónap) Ie1áttát követően 15 napon belül
I(ivitelező jelen szerződésben megjelölt pénzfotgakri szárnlájáta visszautalja.

7.
7

7

'1

is igénybe vehető.

Pénzügyifeltételek:
l(ivitelező az áItalános forgalmi adó nélkül számitott _ teljes ellenszolgáltatás So/o_ának
megfelelő összegben előleget .igényelhet, figyelemmel a I{bt. 135. s (7) bekezdésében
foglaltakra. Áz előleg fizetését Epíttető nem teszi fuggővé biztosíték nyű1tásátőL

,2 lívitelező a

szerződés 2.2. pontjában meghatátozott vállalko zői dtjrőI az Építtető
képviselője áItaIaláÍÍt teljesítésigazolás alapján 4 db tészszámlát és 1 db végszámlát nyrjthat
be a szerződés 7 ,4. pontjában foglaltak szerint.

7.3 A szakmai teliesítés íEazo|ására iososult
7.3.1 A

szerződésszerű teljesítés szakmai tgazolásáta

jogosult.

7.3.2

személv ÉoíttetőrészérőI:

az ÉpíttetőMűszaki

osztá|ya

Név: Máté Péter osztáIyvezető

7.4 Á

l{ivitelez ő a szám\át az Epíttető részéte a jelen szerződ,és mellékletét képező pénzúgyi
ütemtew alapján, a teIjesítményévelarányosan, az aIábbtak szerint ny'ujthatja be.

7.4.t
7.4.2

részszámla: a kivitelezés 2)o/o-os te1jesítéseko4a 2.2. szednti nettő vál.JLakozői
dt120o/o-áró1, csökkentve az előIegre rriár kifizetett összeggel;
2. részszámla: a kivitelezés 4)o/o-os teljesítésekot, a 2.2. szerinti nettó vállalkozói
1'.

dt) 2}o/o-fuőI;

7.4.3

3. részszám7a: a kivitelezés 60 7o-os teljesítésekot, a

7.4'4

4. részszám]a: a kivitelezés B0 7o-os teljesítésekot, a 2. 2. szerinti nettó vállalkozói
dtj 20 o/,_áről;
Yégszátnla: al<lviteLezés 1007o-nak teliesítéseko4a mttszal<t átadás-áwétell eI1árás
|ezárása után, a 2.2. szerina nettó vál1alkozól, dij további 2)o/r-fuőI;

7.4.5

dtj 20 o/o-fuőI;

2.2. szerinti nettó vállalkozói

7.5 A

végszámla a mííszak1 átadás_^tvételi eljárás sikeres (}'bu- és hiánymentes) Iezárását
követően nyújtható be.

luu,w^/v

1.r

7

'6 Á

végszámla klbocsátásának feltétele a jólteljesítési biztosítékrendelkezéste bocsátásától
szőIő igazohs Építtetőtészéretörténó átadása.

A

7.1

7.4. pont szerintt szárrliák kifizetését Építtetóteljesítr, a l(ivitelező jelen szerződésben
megjelolt bankszámlájáta történő banki átutalással a l(b1 135. (2) bekezdése, illetve
az
s
(5)-(ó) bekezdésekre is figyelemmel' valamint akőtelező egészségliztosítás e1;átásatőIszőIő
1997. évíLxxxIII. törwény 9/A. s a) pontjában foglaltak aLafián. A szánlák kifizetése
ó0
napos hatándőv eI, átutalással töténik.

7.8

Ettől

eItérően alvállalkoző igénybevétele esetén a kifizetéste a 322/2015. p{.30') I(otm.
tendelet 32/A. $-ában foglalt rendelkezés ek lrányadők az alábbtak szerint:
a teljesítés elismerésének idópontjáig köteles(ek) nyrlatkozatot
ú Kvil*z:(k)

b)

.)
d)

")
7.9

-legkésőbb
tenni Epíttetőnek,
hogy közülük ki mekkora összegt.logor.rlt' illetve az á1táIuk bevont
alvá1lalkozők egyenként mekkora összegte jogosultak
illenszo|gáltatásbőI, egyidejűleg
felhívjaft) az alvállalkozőkat, hogy állítsák ki szám1áikat.^z
I{ivitelező a teljesítéselrsmerését követően álJlt)afuszám7áját,valamennyi részszám\ában
és a végszámlában is tész\eteznt szükséges az alvál]a]kozői teljesités, valamint a
I{ivitelező teljesítésénekmértékét.
Epíttető az alvá]Ja1kozói teljesítésellenéttékét15 napos határid'ővel, átutalással fizeti ki
I(ivitelezőnek.
i{ivitelező haladéktalanul kiegyenlíú az aVál7aikozók számláit, vagy azt vagy annak egy
tészétvtsszatartja az adőzás tendjéről szőIő 2OO3' évi XCII. törvény (a távábbiakban:
Art.) 36/A. $ (3) bekezdése alapján.
I(ivitelező az.airvállakozőt kjftzetésekról szőIő átutalást igazoIások másolatait át^d)^
Építtetőnek. Építtetőezt követően I{ivitelezőnek 15 napon lelii1 átutalj a az őtmegillető
ellenszoigáltatás ös szegét.

Epíttető a kifizetésn éI az Art.

36 /

A. $-ában foglaltak szerint

1ár eL

7.10 I{ivitelező

figyelemmel a I(bt. 13ó. s (1) bekezdésében tögzítettekre nem f:,zethet, illetve
számo7hat el a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan költségeket, melyek a Kbt' 62.
$ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében

meriilnek fel, és melyek a KiviteIező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
I{ivitelezó a szetződés teljesítésénekteljes tdőtartama a1att tulajdonosi szetkezetétÉpíttető
számára megismerhetővé teszi és a7.11. pont szertnd ügyletekről Építtetőthaladéklalanul
értesíti.

7'11' Epíttető jogosult és egyben köteles a szerződést felmondant - ha szükséges olyan
hatátidővel. amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata d]átásfuőI
gondoskodni tudjon - ha

7.11.1 I(ivitelezőben közvetetten v^gy közvetlenril 25o/o_ot meghaladó tulajdoni
tészesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatát o zo tt feltétel;

7.1'1.2 I(ivitelező közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely oiyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szervezetben'
amely tekintetében fennáll a 62. \ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott
feltétel.

1.2

7.12 A szerződés

7.71'. pontja szednti felmondása esetén a l{'lvitelező a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáItatás szerződésszerő pénzbeli ellenéttékérejogosult.

8.

Alvállalkozó, mint a Ptk. szefinti közreműködő
használv a\ igényb evétele :

8.1

8.2

8.3

- (a fogalmakat

egyenértékűként

I(ivitelezó egyéb kozreműködőt (akállalkozó) is igénybe vehet' azonban a Szetződés
teljesítésesotán az a|vá]Ialkozői teljesítésösszesített aránya nem haladhaga meg a
Kivitelező teljesítésénekaúnyát. Az igénybe vett kózreműködőét a I{ivitelező úgy felel,
mintha akőztemiiködő áItaL ellátott feladatokat magavégezte volna el.

a

Szetződés teljesítése során köte|es az Építtetőnekminden teljesítésben
bevonni kívánt a|vá]Ialkozőt elózetesen bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni
arról, hogy az áItaLa igénybe venni kívánt alvállalkoző nem áll a\izfuő okok hatálya alatt.

I(ivitelező

A

teljesítésbenrészt vevő alvál7alkoző nem vehet igénybe a teljesítésének65o/o-át

meghaladó mértékbentovábbi közteműködőt.

9. Az
9.1.

átadás-áwétel:

Áz

építésibetwházás építésitevékenységénekbefejezésekor műszaki átadás-áwételi eliárást
kell lefolytatni. I(ivitelező a tervezett
időpontját megelőző 15 nappal köteles
^t^d^s-álvétel
jelenteni.
Epíttető és megbízott)a Íeléa munkát készte
A műszaki át^dási-^tvéte1t e|)árás
részwevőit az Epittető, illetve az áItala megbízott Műszaki Ellenőt hívja össze' Az Epittető
az eljfuás meghatátozott időpont1ának közlésével, fuásban értesítia I(ivitelezőt és egyéb
érdekelteket.

9.2
9.3

I{ivitelező készre jelentése alapján Épittető Műszaki ellenőre a készte jelentés
kézhezvéte|étőI számitott B munkanapon beltilkitűzi az átadás_áwétellbejárás időpontját.
Épittető által megbizott Műszaki óilenőr az Építésimunkák befejezését kávetően a

I{iviteIező előzetes készre jelentése esetén aI{jvltelező által megjelölthatánapra az átadásátvételi eljárástlr<t{űzi és lefolytatja a l(bt' 135. s (2) és aPtk. 6:247. $ (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel, Felek az átadás-áwétel ldőtaÍtarnát 1'5 munkanapbanhatározzák
meg. Ezen tdőtaftam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint jának el a műszaki átadásáwételi eljárás és a telj esítésigazolás l<láilltása étdekében.
9.4

Á kitűzött hatámapon

9.5

A

9.6

A

9.7

A

és a szükséges hiba1egyzék felvételével a

hibajegyzék elkészültét követően a tételes 1egyzék a I{jvitelezőnek átadásta kerii'l' aki a
hibák W1avítását haladéktaIanul megkezdi és a rendelkezéséte állő 12 munkanap alatt a
hibákat |<l1avitja és azok elkészültét követően aMűszalá ellenőtt éttesíti.

hibajegyzék a|apján e\végzett javításokat Építtetőképviselője és a Műszaki ellenőr
áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találr)a az elkésziJlt építésimunkát átveszi
és a műszaki átadás-áwételt eIjárástlezárja, majd a teljesítéstgazolástklálilttja.
teljesítésigazolás l<tá|\ttasára

jogosult.

Jvtt' Wl^
r

a munkaterüIetbe1árásávaI

műszaki átadás-áwéte\l' eljátás megkezdődik. A hibajegyzék ÍelvételéteEpíttetőnek illetve
képviselőiknek mindösszesen 3 munkanap ál1 a rendelk ezéséte.

rp
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a Műszali ellenőt
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9.B

Ámennyiben a 9 '1. pontban rőgzített 15 munkan ap alatt az átadás-áwétell eIjáús nem zár.,l1
le sikeresen, a Kivitelező kibajavításra vonatkoró köt Lrettségének nem teljesítésevagy
késedelmes teljesítése miatt, úgy a je1en szerződ,és szerina késedelmr kötbérfizetési
kötelezettség beáll. Epíttető a m(tsza]<t átadás-átvételt nem tagadhatja meg' amennyiben
rendeltetés s zerű hasznáIatot nem akadá\y oz ő hiba menil fel.

9.9 Á

l{ivitelező a mű,szakt átadás_árvéteü eljátáson felmenilt és jegyzőkőny'vbe vett hibák'
hiányosságok kt1avítását' a teljesítésigazolás kiadását, továbbá'a-ieljesítésigazoIás alapján
krállított szán'lfa ellenértékénekkézhezvételét
követően a I{ivitelezó áta$a u, ÉpítttőÁ.k
az épitésimunkatediletet - ez a birtokbavétel napja - továbbá átad)a;

9.9.1 az

épitésibontási hultadék tárolására, elszál|itásáravonatkoző, a 191/2OO9' (Ix.15)
kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tattaknuhulladék-ny:irvántattó lapot,.
9'9.2 a kiviteiezési dokumentációt vagy megvalósulási dokumentácrót és annak
tészeként1 pld, digitáüs, 1 pld' nyomtatott megvalósulási tervet, melynek része a
geodézíatbemétés'anyagminóségek igazolása, vizzárósági ptóbák elvégzése és a kiviteli
teweknek való megfeleiés, illetve eset1eges eltérésbemutatása
9.9.3 minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot' nyilatkozatot, ameIy az
építtető s z ámára a rendelte té s sz erű és biz tons ágo s has znáI atot igaz ol1a.

9.10 Felek rögzítik, hogy az

átadás-átvétel Iezárásáig a I{ivitelezó köteles valamennyi eszközt,
anyagot, hulladékot és felvonulási épiiletet a kivitelezés helyszínétő| elszáL1ltati' me\y az
át:réte| feltétele. Továbbá az átadás-áwétel további feltétele a krvitelezéssel okozott károk
teljes körű megtédtésénekés helyreállítás ának igazolása.

9.11 l(ivitelezó az átadás-árvételi

soún átad1a a 191/2OO9. (Ix.14.) kotmányrendelet 33.
$ (3) bekezdésébenfelsoro1t dokumentumokat, amennyiben azok 1e\en szerződ,és szertnti
el)árás

építésitevékenységtfugya szerint szükségesek.

10. Minőség, szavatosság:
10.1 I{ivitelező a vonafkoző magyar építésiszabványoknak, a magyar 1ogszabályoknak és a
vonatkoző műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi színthez tartoző
teljesítéstváL]al. I(ivitelező csak olyan anyagokat építhetbe és hasznáIhat feI, amelyek a

nemzeti szabványokban, m(lszaki előításokban, mí3szaki rtányelvekben szerepelnek vagy
rendelkeznek alkalmazási engedél1yel, melynek igazolt btzonylatat, jeIen szetződés tészét
képezik és a teljesítés során a beépített anyagokf szerkezetek/berendezések beszál]ításakor
ellenőrzéste kenilnek a szál]ttőlevelek, gyártői megfelelőségi nyilatkozatok,
tewezésif kivttelezési segédletek, műszaki adat1apok stb' alap)án aMűszal<t eLkenőr áItaL

I0.2 Minden

anyagnak, előre gyártott elemnek, készterrnéknek és elvégzett munkának, amelyet
b es z ereznie vagy elkés zítenie

I{ivitelez őnek kell
a
a

a

:

igazoItan a szabványban eIőtt minőségűnek kell lennie, továbbá
a minősítéshez szükséges minóségi tanúsítványokat bizonylatolrria kell.

10.3 Szetződő Felek megegyeznek, hogy a létesítménysikeres míisza]á
^tadás_átvételének
napjátől a 1őtál7ási időszak végétől számított 12' hőnapban utó-felükizsgáIatl
e|járást

a l(ivitelező
a Felek a teljesítés

tartanak, amelynek szersrezése Epíttető vagy megbíz ottja feladata és amelyen

köteles közreműködni.

-L)ú,W
I

lV

Az

utófelülvizsgálati el1árásban
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szeÍződésszerűségétés a htbás/Lltányos teljesítésból etedó kttbákat/kttányosságokat
vízsgáIják és jegyzőkönyvben tögzit:k. I(ivitelező a 1egyzőkon1wben nyi1at}ozik a hibák
|<l1avitásánakhatátidejétől, mely összességében nem lehet több, mint 30 nap'
1O.4

A

I(ivitelező kötelezettséget várlal atra, hogy jelen szetződéshez a betuházás egészéte
kiterjedő legalább éves 300 millió Ft és káteseményenként 50 millió Ft összegű teljes köró
felelősségbiztosításta vonatkozó köwényét csatolja' amelynek megléte a munkaterület
át^dás-átvételi eljátás megkezdésének feltétele.Yállalja továbbá azt,hogy a|ivítelezés teljes
időtartama alatt a biztosítást fenntart1a.

tl.

Egvéb feltételek:

1'1'.1'

I{ivitelező jelen Szetződés alátásával nyi1atkozik, hogy a Cégnyilvántattásban szercp|ő
adataí alapján, a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbíakban:
Nvw.) 3' s (1) bekezdésének1. pontja szerint átlátható szetvezetflek minősiil. I(ivitelező e
nyt\arkozatban foglaltak váItozását köteles a változás bekövetkezésétől számitott B (nyolc)
napon belül írásban bejelenteni Epíttetőnek.

I(ivitelezó jelen Szenődés aláltásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartaknu n1nlatkozat
alapján kötött Szetződést Építtetőjogosult azonnaLi hatá\tya| felmondani . Építtetőtezek a
jogok akkor is megilleuk, ha l{ivitelező a nytlatkozatban foglaltak váItozását Megbízőnak
nem jelentette be hatáidőben.

I(ivitelezó

e

rendelkezés megsértésévelÉpíttetőnek okozott valamennyi kátért teljes
káttérítésifelelősséggel tartozik.
11'.2 Szerződő Felek a szerződésben foglaltakon trí az alábbi felsotolt mellék1etekben tögzített
feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szetződés szerves részétképezik, azza| egyitt
kezelendők:

Ajánlattételi felhívás és Dokumentácíő (valamint Ajánlatkétő áItaI nyűjtott l<legészítő
táj ékoztatás (ado tt

a
a
a

11.3

A
1

es

etb en),

I(ivitelezői ajánlat
Pénzügyi és műszaki űtemterw
Felelősségb tztosításí kötvény másolat

szetződés módosítása csak trásban, mindkét fél közös
41. $-ában foglaltaknak megfelelően

megegyezésével tötténhet a l(bt'

1'1.4 Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek,vagy éwénytelennek minósiíLnének,
ezen érvénytelenségnem édnti a szetződés egészét.A szetződés érvénytelenséggelnem
édntett rendelkezései érwényben maradnak és kikényszeríthetők' az éwénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legközelebb á1Iő hatalyos, a Szetződő Felek közötti iogviszonyta
vonatkoző szabáIyt kel1 alkalmazni, kivéve, lla az érvénytelenvagy annak minősített
rendelkezések nélkü1 a szerződést a Szerződő Felek egyáItalán nem kötötték volna meg.

12. Jogviták eldöntése:
1'2'1' Je|en szetződésben nerr. szabáIyozott kérdésektekintetében a Ptk. szabáIyai az trányadók. A
Szerződő Felek jogvita esetén alávetik magukat az Epíttető székhelye szerinti bíróság
illetékességének.

rp
"#il,W

15

12.2 Jelen szerződés

a

közbeszerzésektől szőIő 2015. éviCxLIII. törvény hatálya a|á tattozik.

12.3 Jelen szerzódés
egymással mindenben megegyező magyaÍ nyelvú példányban készült,
'5
melyből 3 az Építtetőt,2
a

A

l{ivitelezőt illeti.

Szetződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal mindenben
őt j óv áhagy őIag alátták.

me ge gy ez

Iy,fp17. december22.
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