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Vállalkozási szerződés
ame|y |étrejött egyrészről a
Neve: Markusovszky Egyetemí oktatókórház
Címe: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
Képvi se l őj e : Dr' N agy Laj os Zoltán, f őigazgatő
Allamháztartási egyedi azonosító (AHTI) : 340 8 5 l
Adószáma: 158 1 3860-2-1 8
Bankszámla szám:

I

00 47

004-003

33

5.

l 66-00000000

másrészről az

Fertődi Építőés Szo|gá|tatő Zrt.

Székhely: H-9400 Sopron' Ipar krt. 13.
Cégegyzékszám: Cg.0B - 1 0-00 l 549
Adószám: 1 I 1,2I 426 -2 -08
Bankszámlaszám :

1

0

1

03 37

9

-I 0 666400-0

1

005003

E-mail: fesz@fesz.hu
Képviseli: Kassai Zo|tán, vezérigazgató és dr' Farkas-Bognár Judit, munkavállaló együttesen
(a továbbiakban, mint Vállalkozó)
között

az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
1.l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkéro ,,tr'[arkusovszlry kórház energetikai
korszerűsítése" tárgyban a közbeszerzésekről szolő 2015' évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
115. $ (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR azonosító: 00035291201B)
hozott döntésének megfelelően a Vállalkozóval köt szerződést.

A Vállalkozó az

tgényellt feladatok ellátáSát - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen
rögzített
feltételekke| - vállalj a.
szerzodésben

I.2.

1.3. A szerződés tárgya: A Markusovszky kórház energetikai korszerűsítése.A beruházás részletes
feltételeit a szerződés mellékletétképező műszaki leirás tartalmazza.
1 '4. Azl '3 . pont szerinti feladatok részletes műszaki leírását akorbes)erzesi eljárás során rendelkezésre
bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák' amelyek jelen szerződés elválasáhatatlan
mel1ékletei.
1.5.

A teljesítéshelye: Magyarország,9700 Szombathely, Markusovszky Lajos v 5.,hrsz.:2716

A szerződés időtartama (a teljesítés véghatárideje):
Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.
3.

A

szerződéskötéstőI számitott 3ó5 nap.

A

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

3.1. A

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az I.3. pontban megjelölt feladatok

ellátásáérÍ összesen 180 904 990 Ft + 27oÁ áfa, azaz egyszáznyo|cvanmillió-k11encszáznégyezerkíLencszázkilencven forint + 27oÁ áfamértékű vállalkozási díj illeti meg. Az egyes részfeladatokra

vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint.
A vállalkozási díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott
valamennyi feladat ellenértékét.A vállalkozási díj emellett talialmazza a szerződésszeru
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teljesítéshez szlikséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások
szerinti valamennyi költséget. A számla kifizetésénekfeltétele a Megrendelő által aláirt, a
szerződésszerű teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő) pé|dányban
kell elkészíteni.A számlát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással

a

vállalkozói díj

és a határidő nem módosítható.

Az

átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzéséreés felmerülő költségekre' ame|yek
szükségesek az I. ponÍban meghatározott munkák szerzódésszerű, szakszerű és komplett
megvalósításához. A Vállalkoző a szerzódéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem
érvényesíthet.

Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, az dbből eredő
pluszköltségeket' kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem mentesíti a teljesítési
kötelezettség alól. A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelővel szemben csak az általános
forgalmi adó (áfa) érvényesíthető.A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a
teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa Yo alapján kerülhet sor.

3.2 A Vállalkozó

három részszámlát és egy végszámlátjogosu1t benyújtani a következő ütemezés
szerint:
I. részszámla: a kivitelezés 25 %-os készültségi szintjének eléréseesetén a nettó vállalkozói díj
25 oÁ-a mértékben.
II. részszámla: a kivitelezés 50 %-os készültségi szintjének e1érése esetén a nettó vállalkozói díj
25 %o-a mértékben.
III. részszámla: a kivitelezés 75 %-os készültségi szintjének eléréseesetén a nettó vállalkozói díj
25 %o-a mértékben.
Yégszáml'a: a kivitelezés l00 %-os készültségiszintjének eléréseesetén a nettó vál'l'alkozői díj 25
%-a mértékben.

A

számlázásra a leigazolt teljesítéStkövetően van lehetőség. A teljesítóst igazoló okirat a szám|a
mellékletétkell, hogy képezze.

Yégszámla benyújtására

A

a

felíjitás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása után van

számlázásra a leigazolt teljesítéStkövetoen kerülhet sor. A teljesítést igazoló okirat
aszámlamellékletét kell, hogy képezze. A végszámlátazelőlegszámlával csökkentett mértékben

lehetőség.

kellkiállítani'

A

számlázásra a leigazolt teljesítést követoen van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a szám\a
mellékletétkell, hogy képezze.

A számlán fel kell tüntetni az a|ábbiakat:

.
.
r
.
'

jelen vállalkozási szerződés számát;
a vállalkozó bankja nevét, bankszámlaszámát, adőszámát, TEÁOR számát;
a

a megrendelő nevét, címét,adőszámát;

a,,részszámla'' vagy,,végszámla" megnevezést
a projekt azonosítószámát: KEHoP - 5.2.l0-2018-

A kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HLIF).
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A fizetési feltételek:

A

Megrendelő a szerződés szerinti ellenszolgáltatást a KEHOP - 5.2.10 számú ,,Költségvetési
szervek páIyázatos épületenergetikai fejleszÍése" című pályázat keretében elnyert támogatásból
ftnanszirozza. A támogatás intenzitása 100%.

Kbt. 135. $ (8) bekezdésénekrnegfelelően aszerződés - általános
oÁ-ának megfele|ő mértékű
- elszámolható összege legfeljebb 30
e|őleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja elő|eg-visszafizetési biztosítékellenében.
Előleg fizetése: A Megrendelő
forgalmi adó nélktil számított

a

Az előlegge| arészszámlákból arányosan (l0-10 %) kell elszámolni.
Megrendeló ezúton nyilatkozik, hogy az általa megrendelt tevéke nység az általános forgalmi
adóról szőlo 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Afa tv') 142. $ (1) bekezdés b) ponda
a|kalmazásában nem építésiható sági engedély-köteles.

Az

épiÍésiberuházások, valamint az építésiberuházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól sző|ó 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 32212015. Korm. rendelet) 30. $-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a

Kbt. l35' $ (7)

bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésérelegkésőbb
munkaterület iúadását követő l5 napon belül köteles kifizetni.

az

épitési

A

Megrendelő az építésiberuházások, valamint az építésiberuházásokhoz kapcsolódó tervezői
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairőlr szőIő 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32lA. és 32lB. $-ának megfelelően a következők szerint fizeti ki a szerzódésben
foglalt ellenértéket:
Az ajánlatkérőként szerződőfél' valamint - európai uniós tamogatas esetén szállítói kifizetés
- a kifizetésre köteles szervezet' ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvallalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:]30. s (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni :
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítéselismerésénekidőpontjóig katelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy kÓzülük melyik mekkora összegre jogosult az
,, (1)

soran

en szol gá ltatás ból
b) az Összes ajónlattevőként szerződőféI legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjdig kÓteles
nyilatkozatot tenni, hogl az altala a teljesítésbebevont alvállalkozók eg,,enként mekkora összegre
ell

;

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűlegfelhí.uja az alvállalkozókat, hogy allítsák ki ezen
szamláikat;
c) az ajónlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számlájáÍ, a szómlában részleteme az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés
mértékét;
d) a c) pont szerint a számlábanfeltüntetett

alvallalkozói teljesítésellenértékétaz ajdnlatkérőként
szerződő fél - európai uniós támogatas esetén szóllítói kifizetés sorón a kifizetésre köteles
szervezet - tizenöt napon beltil átutalia az ajánlattevőhlek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kieglenlíti az alvóllalkozók számláit, vlgy az
alvállalkozóval kotc;tt szerződésbenfoglaltak szerint az alvallalkozói díj egl részétvisszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek atadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek óltal benyújtott számlóban megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékétaz ajónlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kiJizetés
során a kifizetésre köteles Szel.vezet - Íizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
feleknek;
h) ha az ajónlattevőként szerződőfelekvalamelyike az e) vagl azf) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részétaz ajánlatkérő (vagy a kifizetésre koteles
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Szeruezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hog,l az
e) vagl azÍ) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvóllalkozó vagl szakember nent jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett
összegre vagl annak egl részére,'
i) részben vagl egészben európai uniós tómogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont
szerinti határidő harminc nap.
(2) Afelek kizórólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgóltatós halasztott teljesítésében

óllapodhatnak meg a Ptk. 6:]30 s (3) bekezdésénekmedelelően. A 32/B' $ (2) bekezdésétaz
ajánlattevőként szerződő féllel szenlben csak az (l) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgóltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötőÍél vagy a
kifizetésre krjteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

Q) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekébena nyertes ajónlattevő (ajánlattevők)
pro.jekttársaságot hoztak létre, e $ alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződőfél alatt a
proj ekttársaságot kell érteni.
32/B. s Q) A 32/A. $ (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazósa soran a hayonta nettó módon
szómított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnélajanlattevő az igénybe vett alvóllalkozónak a
teljesítésért- visszatartasi kötelezettség nélkül - abban az esetbenfizethet, ha
a) az alvóllalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kffizetés időpontjától szómított
30 napnal nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljarás részletszabályairól szóló

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolóst.
(2) Az ajónlattevő az általános adóigazolós rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő
köztartozás erejéig visszatartja a kffizetést. Ha az általónos adóigazolásban szereplő kÖztartozits
ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartóst, a kifizetés erejéig eg,letemlegesen felel az
rllvállalkozót a kifizetés időpontjaban terhelő köztartozásért. A visszatartási kÓtelezettség az
általanos forgalmi adóra nem terjed ki. "

Az

idézeÍtjogszabályi rendelkezés során a Megrendelő ,,ajánlatkérőként szerződő fél''-nek, míg

a Vál l alkozó,,aj án lattevőként szer ző dő fel'' -nek minő sü

l'

bekezdésénekmegfelelően a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt

A

Megrendelő

a Kbt. 135' $ (6)

követelését számíthatj a be.

A Kbt. 135. $-ának

(1) bekezdése alapján a Megrende|ó a szerződés teljesítésénekelismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy
az eruől szóló írásbeli értesítéskézhezvételétőlszámított tizenöt napon belül írásban köteles

nyilatkozni.

A Kbt. l35. $-ának (2)bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére(készre jelentés) a
Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdéséremeghatározott határidőt
követő tizenötnapon belülnem kezdi meg azátadás-átvételi eljárást,vagy megkezdi' de 15 napon
belül nem fqezibe, a Vállalkozó kérésérea teljesítésigazo|ást köteles kiadni.

A32212015. Korm' rendelet 3l. $-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazoláskiállitását követően kerülhet sor.
Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg.
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Irányadó j ogszabályok:
a) az áItalános forgalmi adóról szolo 2007 ' évi CXXVII. törvény;

b) a

2014-2020 programozási időszakban aZ egyes európai uniós alapokból szánnaző
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 21212014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
c) az áIlamháztartásről sző|ő 2011. évi CXCV. törvény;
törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
d) az á|Ianháztartásrólszóló
e) az építésiberuházások, valamint az épitésiberuhiízásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szőlő 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

3.5.

4.

Vállalkozó a szerződés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
számára megismerhetővé teszi és a 9.5. pontban meghatározott (a Kbt. 143. $ (3) bekezdése
szerinti) ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő jogai

és kötelezettségei

4.I. A

Megrendelő kötelezettsége a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül
minden olyan adat, információ és dokumentum átadása, amely a Yál],alkozó feladatainak
szerződésszerű ellátásához szükséges' olyan módon, amely azonosíthatóvá teszi az átadoÍt
dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetően igazolja a Vállalkozó felé történt adat- és
információszolgáltatás tartalmát. A Megrendelő köteles ajelen szerződés teljesítése szempontból
fontos munkakört betöltő munkatársait kijelölni és a Vállalkozóval való folyamatos
közreműködésükrő1 gondoskodni.

4.2.

Megrendelo kötelezettséget vállal arra' hogy a Projekt sikeres megvalósítását célző vállalkozói
munkavégzéshezkésedelem nélktil meghozza a szükséges döntéseket' egyetértése esetén
jőváhagyjaaz elé terjesáett dokumentumok tartalmáÍ, illetve ellenvetés esetén kifogásait írásban,
indokolással ellátva közli Vállalkozóval. A továbbítandó dokumentumokat - azok tartalmával
való egyetértéseesetén _ faxon, illetve postán megktildi az érinlettek részére'azokban az
esetekben, amikor arra Vállalkozó felkéri.

4.3' A

Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy
szakszerűtlen utasításra. Ha a Megrendelő az utasításhoz az irásban rogzített figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik'

5.

A Vállalkozó jogai

és kötelezettségei

5.1. A Vállalkozó kijelenti' hogy a jelen

szerzodés szerinti munkákat megfe|elő méftékben
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészíto tájékoztatásokat megkapt?, így a beadott ajánlata
teljes körű' és tudomásul veszi, hogy kizárőlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vál|alkozői díjának megemelésére.A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb' pl.
számitási hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítéSiigénnyel a Megrendelővel
szemben nem jogosult fellépni.
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5.2. A Vállalkozó

tudomásul veszi' hogy a SZerZődéS megkötéSét követően a köteles viseli annak
jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de aszerződéskötést megelőZően
a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű (építmény)
rendeltetésszerúhasználatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka)

szintén a

Vállalkozót terhelik.

5.3. A Vállalkozó kijelenti aztis,

hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok
miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelméÍezze| nem indokolhatja.
A kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelo kivitelezés
pontosságáért, teljességéér1'alkalmasságáért és szabályosságáért aYállalkoző felel. A műszaki
dokumentáciő azon hibájáéft, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését
megelőzően megállapítható lett volna' szintén a Vállalkozó felel.

5.4. A Vállalkozói

díj tartalmaZZa - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19l12009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat
elvégzését,esetlegesen szükséges engedély beszerzését, feltétel teljesítésétés azok költségét is,
amely a kiadott dokumentációk bármely részéből(így kiilönösen a műszaki dokumentáciő,
tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok, stb.), rendelkezéséből megállapíthatőan, vagy a
jelen szerződés teljesítéséhez,a műszaki átadás-átvételhez, izembe helyezéshez, végleges
hasznáIatba véte(éhezszükséges, fliggetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
Vagy sem' és/vagy amelynek, természete folyán, műszaki nagyságrendje pontosan elore nem volt
meghatározható.

5.5. A Vállalkoző
végzi e|

-

a szerződés tárgyát képező munkákat jelen vállalkozási szerzódés feltételei alapján
a magyar és európai uniós szabványok előírásai szerint - első osztályű minőségben'

5.6. A

végzetÍ munka vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkoző számára elmarasztaló,
annak költségét Vállalkozó köteles viselni.

5.1. A Vállalkoző

feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek
telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről' a
vállalkozás munkavégzésiterületérő| történő eltávolítással. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a

terület őrzéséről saját költségére gondoskodjék
vi s szaboc sátásái g (a

műszaki átadás-átv

éte l

a

munkakezdéstől

a

munkaterület

érvényes lezár ását követo időponti g)'

5.8. A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, aZ intézkedéseket
dokumentálni.

5.9.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki,
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent éftékűanyagokra vezethetők vissza, akkor
ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészébenköteles megszüntetni,
illetve a hibás terméket köteles kicserélni. Amennyiben Vállalkozó l5 napon belül nem tesz eleget
a felszőlításnak, Megrendelonek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeáetni,
kijavíttatni'

5'l0. A Vállalkozó köteles munkáját olyan
időben megszüntethető legyen
akadály oztatásokra időben

-L,{,Ü!,r

fe

gondosan megszelf/ezni, hogy minden előrelátható akadály

és ennek

érdekébenMegrendelo figyelmét

ezen

lhívj a.
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5.11. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében
az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni' dolgozői részérea
munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeáetni' a munkavédelmi
oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani,
alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

5.I2. A Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek azizembetartáshoz

szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a szükséges képesítéstmegszerezték'
és amelyek a rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéketnem haladják meg'

5.

1

3. A Vállalkozón ak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolás át így kell végrehaj tania,hogy az
igénybe vett tertiletek és a Megrendelő tulajdona károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az

igénybe vett területek helyreállításával kapcsolatos mínden tevékenység a Vállalkozó feladata és
azok költségei is őt terhelik.

5'l4.

A

Vállalkozó saját költségén tartoztk biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható
lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépésta környezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek,
közvagyon vagy mások kárát és sérülését,amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros
környezeti hatás okoz. A Vállalkoző a munkaterületen elhelyezett anyagok, szerszámok
őrzéséről, azok biztonságos elhelyezéséről fokozottan köteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi

költségek a kivitelezőt terhelik.

5.15. Amennyiben a Megrendelo célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy a|kalmatlan
anyagot szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeáetni. Amennyiben a
Megrendelő az utasítását a ftgyelmeztetés ellenére fenntartja,ugy u Vállalkozó a munkát a
Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelőkockázatáravégzi el, vagy választása szerint elállhat
a szerzódéstől. A figyelmeztetés elmulasztásáből eredó kárért a Vállalkozó a fe|elős. A
Vállalkozó köteles meglagadni az utasítás teljesítését,ha annak végrehajtása jogszabály vagy
hatósági határozaÍ megsértéséhezvezetne, vagy veszélyertefiémások személyét vagy vagyonát.
5.16.

A

bontásból és építésbőlszármaző törmeléket, hulladékot az épitkezésterületéről hatósági
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani, és be kell tar1ani azépítésiés bontási
hulladék kezelésénekrészletes szabályairől szőIő 4512004. (vII'26) BM-KvVM rendelet
előírásait.

5.l7. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítményekmegvalósítáSa - amennyiben

szükséges a

teljesítéséhez_aYállralkoző feladatátképezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeketel kell bontani és az eredeti állapotot helyre
kell állítani.

5'l8. A

munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok
kialakítása a YáIlalkozó feladata, és költsége. A felhasznált energia, víz' stb. mennyiséget a
Vállalkozó számlaellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, azalmérők felszerelése
is a Vállalkozó költsége.

5.19. Alvállalkozók' teljesítésisegédek, egyéb közreműködők

(a továbbiakban: alvállalkozó)

igénybevétele:
5.19.1

,jÁfuW

' Az alvállalkozói

teljesítésösszesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át. Az alváll'alkozóknak a szerződés teljesítésébenvaló részvételearányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélktil számított ellenértékéből.

///
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5.20.

Vállalkoző a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesítésénekidőtartama alatt köteles előzetesen
a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében,és - ha a megelőzo közbeszerzési eljárásban az adoÍt
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvá||a|koző nyl|atkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző kozbeszerzési eljárásban előírÍkizárő okok hatálya alatt.

5.19.2.

A

5'19.3.

A

teljesítésbenrészt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerzódés

értékének65%-át meghaladó mértékbentovábbi közreműködőt'

A Yállalkozó vállalja, hogy a
fi gye l embevót

el

éve l a kőrház mű köd

kivitelezés során

és é n e

k zav attalans ágát

a
b

területi adottságok maximális
i

zto s ítj a.

5.21. A Vállalkozó által a szerződés teljesítésébebevont Mv-É jogosultsággal,vagy ezen jogosultság
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékűvégzettséggel'képzettséggel, illetve a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki
vezető:
Név : Ku stor Gábor l éte sítményfe lelő s/proj ektv ezető
Kamarai nyilvántartási szám: MV-E 08-5336
S zakmai tap asztalata: 7 2 hónap
6. Szerzíjdést biztosító mellé kkötelezettsé gek

6.I.

Késedelmi kötbér: Yálla|koző a Ptk. 6:186. $-ának megfelelően késedelem esetére minden

késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítésnapjáig a
szerzodés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számitott ellenszolgáltaIás I oÁalnaptérinap mértékűkésedelmi kötbér fizetésétvállalja. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét
maximum 30 %-ig (30 nap) késedelemig érvényesíti.A 30 napot meghaladó késedelem esetén _
a késedelembo| eredő és a késedelemme| okozott károk megtérítésérevonatkozó megrendeloi
igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a szerzódés azonnali hatályu felmondásának vagy
az attő| való elá1lás jogát' mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a Szerződő Felek súlyos
szer ző déssze gé snek tekintik.

6.2. Hibás

teljesítési kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186. $-ának megfelelően hibás teljesítés esetére
minden hibás teljesítésselérintett munkarészre eső, az általátos forgalmi adó nélktil számított
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20 oÁ-a mértékűhibás teljesítési kötbér fizetésétvállalja.

6.3.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés aYáIlalkozőnak felróható okból történő meghiúsulása esetén a
Vállalkozó a Ptk.6:186. $-ának megfelelően aszerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30 oÁ-ának megfelelő mértékbenmeghiúsulási kötbér
fizetésétvállalja. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- Vállalkozó a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélktil megtagadja
- a teljesítés kizárő|ag aYá|la|koző érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő é|azazonnali hatályú felmondás vagy elállás
jogával.

6.4. A kötbér

módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésrevonatkozó egyoldalú
érvényesítésének
jognyilatkozatának
- az ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér
írásbeli
mega7apoző tényeket, valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek
érvényesítését
megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető kotbéft jogosult a ftzetendő ellenértékből
visszatartani, vagy az adoÍt megrendelés teljesítésétekigazolását a kötbér megfizetéséig
megtagadni.

"ltth,(W,^
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6.5

'

Előleg-vissz afizetést biztosíték: A Vállalkozó eloleg igénylése esetén az igényelt előlegnek a Kbt.
135. $ (7)bekezdésében előírt 5oÁ-on felüli részénekmegfelelő méftékű,a Megrende|ő javára
szőIő, a Kbt. 134. $ (6) bekezdése szerinti biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.
Megrendelő a Kbt. l34. $ (6) bekezdés a) pontja szerinti formák mellett a Kbt. 134. $ (ó) bekezdés
b) pontjának megfelelően elfogadja a Vállalkozó cégjegyzésrejogosult vezető tisztségviselójének
vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen
legalább 50oÁ-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tersnészetes személy tulajdonosainak
kezességvállalását is.

6.6'

Jótállás: A Vállalkozo az átadott munkarészekre a lakásépítésselkapcsolatos köte|ező jótállásról
sző|ő I8l12003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. $ (3) bekezdése alapján a 3. $ szerinti jótállást vállal,
a 4. $ szerinti jótálláSi jegy kibocsátásával. A Vállalkozó a Korm. rendeletben nem szereplő, vagy
ahaÍáLya alá nem tartoző épületelemekre 36 hónap jótállást vá11a1.

6.7. Amennyiben

a Vállalkoző a 6.6. pont szerinti jótállási jegyet a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásáignem adja át a Megrendelőnek, a teljesítésigazolás nem adható ki, illetőleg a Megrendelő
a 6.1. pont szerint késedelmi kötbért érvényesít.

6.8. Bármely

nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem éftelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

7.

Egyéb szerződéses feltételek

.1.

A Vállalkozó elfogadja az Allami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére feljogosított szervezetek ellenórzési jogosultságát,
illetve - a közpénzek fe|használásának nyilvánosságárő, sző|ő rendelkezések értelmében _ a
megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást ijzleÍi titokra
hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés teljesítésébebevonni kívánt
valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti.

7.2.

ASzerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen
szerződés nyilvános, annak tartalmával és teljesítésévelkapcsolatos tájékoztatás uzleti titok
címénnem tagadható meg.

7

7.3. Ajelen

szerződésteljesítésesoránaMegrendelőrészérő1aVállalkozóutasításáraésateljesítés

igazo|ására jo go sult személy

:

Dr. Nagy Lajoso Íőigazgatól
Levélcím:9700 Szombathely, Markusovszky u.

5.

Tel.: 06 94 515 501
Fax: 06 94 515 591
e-mail : titkarsag@markusovszk]'.hu

A je|en szerződés teljesítése során a Vállalkozó részérőla szerződés kapcsán nyilatkozattételre
és kapcsolattartásra jogosult személy:
ss ai 7n|táno v ezérigazgatő
Levélcím:9400 Sopron, Ipar kÍt. 13.
Tel.: 991511-860
Fax:991511-879

Ka

e-mail : kassai.zoltan@ fesz.hu

Kapcsolattartásra jogosult személy:

J*&,Q,lo
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Kustor Gábor, proj ektvezető
Levélcím:9400 Sopron, Ipar krt.

13.

Tel.: +36-30 l3B5-57 -63

Fax:99l5ll-879

e-mail: kustor. e@fesz.hu

7.4

Vállalkozó kijelenti, hogy e szerzodés mellékletétképező, az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV' törvény 41. $ (6) bekezdésében és 50. $ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szo]'o 2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés
l. pontja szerinti átláthatő szeryezetnek minősül.

8. A szerződés módosítása
8.1. A Szerződő

Felek csak a Kbt. 141. $-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosíthatják
a szerződésnek a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetőleg az aján|at tartalma

alapján meghatározott részét.A módosítás csak írásban éruényes,a szóbeli módosítás,

nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénfielen.

B.2. A Szerződo Felek rögzítik' hogy nem minősúl a

szerződésmódosításnak a 7.3. pontban
meghatározott kapcsolattartó személyben, illetőleg az elérhetőségben bekövetkezett bármely
változás.

9.

Jogviszony megszűnése

9.1. A

szerződés a teljesítésse|, a szerződés időtartamának lejáratával' bármelyik fél jogutód nélküli
megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, illetőleg azonnali hatályu felmondással szűnik
meg.

9.2. Bármelyik fél jogosult a jelen

szerződést azonna|i hatállyal felmondani a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén. A súlyos szerződésszegés eseteit a 9.3. és a9.4. ponthatározzameg.

9.3. A

Vállalkozó részérőla szerződés súlyos megsértésétjelenti' ha
a) Vállalko zo a teljesitést j ogos/méltányolható ok nélkiil megtagadj a
b) a teljesítéskizárőlag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el

c)

30 napot meghaladó késedelem esetén.

9.4. A

Megrendelo részérő|a szerződés súlyos megsértésétjelenti
a) az egyúttműködési szabályoknak a Vállalkoző szerződésszerű teljesítésétlehetetlenné tevő
megsértése'

b) ha

a

Megrendelő

köte1ezettségének

a Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési
neki felróható módon az esedékességiidópontot követő 60 napot

meghaladóan Sem tesz eleget.

9.5.

Megrendelő jogosult és egyben köteles aszerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozőbanközvetetten vagy közvet|etil25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez

valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9.6. AKbt. l43.$(1)bekezdésénekmegfelelőenaMegrendelőaszerződéstfelmondhatja,vagy-a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha

"M&*
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a) feltétlenül szükséges aszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. l41.
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

$

Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a kőzbeszerzés szabályainak megszegése miatt

b) aYá||a|kozó nem biztosítja a

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Ewőpai Unió Bírósága az

alapján indított eljárásban kimondta, bogy

EUMSZ 258. cikke

az Európai Unió jogából eredő

valamely

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapítottjogsértés
miatt a szerzódés nem semmis.
9.7

.

9.B.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni' ha
a szerződés megkötéSét követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn és ezértki kellett vo|nazámi a közbeszerzési eljárásból.

Ha a. Megrendelő a vállalkozási szerződést a fentiek alapján felmondja' úgy a Vállalkozó és a
Megrendelő között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelő felméri a Vállalkozó által
a felmondásig szakszerűen és megfelelő minőségben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét
a Vállalkozónak meg1éríti.A Megrendelo az előző módszerrel átvett és felmért munkák
ellenértékébőllevonja azt akárát, amely a hibás vagy szakszerűtlen munkarészek kijavításábó|,
illetve más vállalkozó munkába történő bevonásából erednek.

|0. Zárő rendelkezések
10.1. A Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát- fokozott
együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, ennek
eredménytelenségeesetére a jogvita eldöntésére hatáskötő| fuggően kikötik a Szombathelyi
Járásbíróság, illetőleg a Szombathelyi Törvényszék illetékességét.
10.2. A jelen szerződés elválasáhatatlan mellékletétképezi az ajánlaÍtételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok (ennek részekénta részletes feladatleírás), az eljárás során feltett kérdésekés
azok<ra adott válaszok, apétzigyi-műszaki titemezés, valamint a Vállalkozó ajánlata.
10.3. Jelen szerződés magyar nyelven készü|t.
nyelv szabályai érvényesek.

A

szerződés bármilyen éÍelmezéseesetén a magyar

10.4. A jelen szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.), a Po|gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (Ptk')' valamint a3.2.
pontban fel sorolt j o gszabályok rendelkezé s ei az tr ány adők.
11. Ilatálybalépés

l 1.1.

támogatásra irányuló igénl nyújtott be. Jelen szerződés akkor lép batályba,ha a
támogatási igény elfogadásra kerül vagy a Megrendelő a támogatási igény elutasítása, az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén vagy a támogatási döntést megelőzően
írásban nyilatkozik a beruházás egyéb fonásból tör1énő megvalósításáról. A Megrendelő a
támogatási döntés kézhezvételétkövetően 15 napon belül írásban tájékortafia a Vállalkozót a

A Megrendelő

szerződés hatálybalépéséről.

11.2' ASzerződő Felek a 11.l. pont szerinti hatálybalépéstkövető 15 napon belül megegyezneka
munkaterület átadásának ütemezéséról.

jÁ#\fu!,
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A

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerúaláírásukkal
hagyják jóvá. Jelen szerződés a @égy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a
Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.
Szombathely, 2018. július 3 1.
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KIVITELEZÉsI ur-rNrÁIHoz

noNrÁsr nruNxÁr

3 983 700 Ft

ÉpÍrÉsztrt
nruNxÁx

one.lntzÁcto

130 775 120 Ft

_

Kivitelező vállalkozónak ajelen kivitele:éssel öss:efüggő

pl: felvonulás, anyagmozgatól

sajóí organi:óciós

Jkh,

bl"

30 656 2'70 FÍ
3 000 000 Ft

költsége

építésienergia, felelősségbiztosítós, stb.
134 758 820

Össznsuq NnrrÓ)

Ft

l2 489 900 Ft

Ft

46

1,46 170

Ft

WffiW'iMffi,]

zly" Lrl.

re347T1

nrrNoÖssznsnN 1nnurrÓ)
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Munkanem megnevezése
2

Bontás

MUNKÁKÖssznsnN

Juw,ail^

NETTÓ:

Anyag

összege

3 983 700
3 983 700

Ft
Ft

Díj összege
12 489 900 Ft

12

489900Ft

Ssz. Tételszám Tétel szövege

l1.ó

Menny.

Egység

oi'i*

Díj egységre

..

Anyag

Dij összesen

lerakása,lerakóhelyidíjjal'
8,0 m3_es konténerbe

2

21-011-12 Munkahelyi depóniából építésitörme|ék

240,0

m3

- Fi

2 73O

Ft

- Ft

655 200 Ft

konténerbe rakása,kézi erővel, önál|ó munka
esetén elszámo|va.konténer szállítás nélkii|

3

44-00o-l.l Favagyműanyagnyilászétró szerkezetekbontása,

2276,4

Ín2

1 750

Ft

4250Ft

3 983 700

Ft

3 983 700

Ft

9

674700Ft

aitó' ablak vagy kapu,

Munkanem

hrdolL

összesen:

12 489 900

Ft

'

21
43
44
47

Munkanem

meqnevezése

lrtás' ftjld- és sziklamunka
Bádogozás
Nyílászárószerkezetekelhelyezése
Felületképzés(festés, mrízolás, tapétázás'

MUNK(K ÖSSZESEN

JftUIWI"

NETTÓ:

Anyaq

összege

- Ft

187 680 Ft

Ft
1,26 t6't 900Ft

224I 000FÍ
27 548 450Ft

374 220
130 775 120

30 656 270

4 233 000

konózióvédelem)

Díi összege

Ft
Ft

679 140 Ft

/

Ft

lrtrás. föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny.

Egység

Díj

Anyag

Anyag

összesen

Díj összesen

lerakása,lerakóhelyi díjj al,
8.0 rn3-es konténerbe

2

2|-0|1-lr2

tönnelék

Munkahelyi depóniából építési
konténerbe rakása' kézi erővel, onálló munka

Ft

16,0 rn3

Fr

2130F1

43 680 Fr

esetén elszálnolva.konténer szállítás nélkül

l87 ó80 Ft

Munkanem összesen:

Bádogozás

Ssz. Tételszám Téte| szövege
43-003-8.3'1

_

0l49645

Anyag
esvsésár

Menny. Egység

Ablak_ vagy szenöldökpárkány
bevonatosalumíniurnlemezből"

4 250 Ft

996.0 m

Díj

Anyag összesen

esysésre
2

250 Fr

Díj összesen

Fl

2 241 000

Fl

4 233 000 Fr

2 2,11 000

Ft

4 233 000

50 crn kiterített szélességig

Ablakpárkány PREFALZ alumíniutn szalagból
sirna felülettel" 0.7 mm vts.. Ksz: 35 cm

Munkanem összesen:

Nvfl

ászárószerkezetek elhelvezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege
Homlokza

za

Díj

Menny. Egység

Anyag

iisszesen

Díj összesen

konszipnáció szerinti kiütelben

l jelü'

260/130 cm névleges méretű SCH

LIVING 82 AS vagy avval műszakilag
eg1''enértékű hóhidrnentes műan-vag ablak gyártása
és elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

44-0I2-1-

0000002

2

jelü' 260/|30*55 cm névleges méretű

26 db

I

92 400 Fr

48 100 Fr

5 002 400 Fr

I 250 600 Fl

92 500 Fl

23 r25 Ft

370 000 Fr

92 500 Fr

53 300

852 800 Fr

213 200 Fr

400 Ft

I 419 600 Fr

SCHÜCO L]VING 82 AS vagy avval műszakilag
egyenóíékÍi hőhídmentes műanyag ablak
hőszigetell betétes tokmagasítással gyártása es
elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

44-012-|-

0000003

44-o|2-|-

0000004

J jelü' 125/130+55 cm névleges méretű
sCHÜCo LlVlNG 82 AS vag1' ar.val műszakilag
egyenértékű hóhidmentes műanyag ablak
hőszigetelt betétes toknagasítással g1'ártása és
elhelyezése konszignáció szerinti kiVitelben

,t

4.db

jelü. 260/205 cm névleges móretű SCHÜCo

213 200 Fl

F1

LIVING 82 AS vagy arwal műszakilag
egyenértékű hohidmentes nrűanyag ablak gyártása
és elhelyezése konszignáció sZerinti kivitelben

44-01'2-1-

0000005

5

jelü' 2ó01205+55 cm névleges méretű
82 AS vagy awal műszakilag

SCHÜCo LIVING

2l

db

2'.70

400ft

67 600 Fl

5 678

egyenértékű hőhídmentes nűanyag ablak
hőszigetelt betétes tokmagasítással gyártása és
elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

'ji*,

Ül,,

t]

,i.,

6

44-0|2-|-

0000006

6

jelü, 160/205+55 cm névleges méretű

2

db

166 400

Ft

41 600

Ft

332 800

Ft

83 200 Ft

2

db

180 000

Ft

45 000

Ft

360 000

Ft

90 000 Ft

l

db

353 600

Ft

88 400

Ft

353 600

Ft

88 400 Ft

l db

384 000

Ft

96 000

Ft

384 000

Ft

9ó 000 Ft

SCHÜCo LIVING 82 AS vagy avval műszakilag
egyenértékű hőhidmentes műanyag ablak
oldalvilágítóval éS tokmagasítással gyártása és
elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

7

44-ol2-1_

0000007

jelii, 100/300 cm névleges mérctű SCHÜCo
LIVING 82 AS vagy arval műszakilag
7

egyenértékű hőhídmentes műanyag ajtó
Í'elülvilágítóval gyártása és elhelyezése

konszisnáció szerinti kivitelben

8

44-0],2-I-

0000008

jelii' 3,10/205+55 cm névleges méretű
SC}jÜCo LIVING 82 AS vagy awal műszakilag

8

egyenértékű hőhídmentes műanyag ablak
hőszigetelt betétes tokmagasítással gyártása és
elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

9

44-Ol|-|-

000000l

jelii, 160/300 cm névleges méretű SCHÜCo
LIVING 82 AS vagy avval műszakilag
9

egyenértékű hohídmentes műanyag tolóajtó
felülvilágítóval gyártása és elhelyezése

konszisnáció szerinti kivitelben

l0

44-012-1- 10jelii,260/205cmnévlegesméretűsCHÜCo

0000009

000Ft

]05

db

244200Ft 53300Ft

9

db

106 600

Ft

2ó 650

Ft

959 400

Ft

239 850 Ft

14

db

l43 500

Ft

35 875

Ft

2 009 000

Ft

502 250 Ft

14

db

153 000

Ft

38 250

Ft

2 ]42 000

Ft

535 500 Ft

1

db

l53 000

Ft

38 250

Ft

l53 000

Ft

38 250 Ft

2

db

102 000

Ft

25 500

Ft

204 000

Ft

51 000 Ft

LIVING 82 AS vagy awal műszakilag

7448l

16256500Ft

egyenértékű hőhidmentes nrűanyag ablak gyártása
és ellrelyezése konszignáció szerinti kivitelben

1l

44-0L2-1- 1l

0000010

jelü, 130/205 cm névleges méretű SCHÜCo

LIVING 82 AS r'agy awal nűszakilag

egyenértékű hőhídmentes műanyag ablak gyártása
és elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

12 44-O12-I00000l l

12

jelü, t75l205 cm névleges méretű SCHÜCo

LIVING 82 AS vagy avval műszakilag

egyenértékű hőhídmentes műanyag ablak
oldalvilágítóval gyártása és elhelyezése

konszisnáció szerinti kivitelben

13

44-013-1-

000000l

13

jelii,85/300 cm névleges méretű SCHÜCo

LIVING 82 AS vagy ar'val műszakilag

egyenértékű hőhidmentes műanyag erkélyajtó
felülvilágítóval gyártása és elhelyezése

konszignáció szerinti kivitelben

14 44-0l3-l0000002

l4jelü,85/300 cm névleges méretű SCHÜCo
LIVING 82 AS vagy awal műszakilag
egyenértékű hőhídmentes műanyag erkélyajtó
oldal és felülvilágitóval gyártása és elhelyezése

konszignáció szerinti kivitelben

15 44-012-1000001l

15

jelü,85/300 cm névleges méretű SCHÜco

LIVING 82 AS vagy

ar.val műszakilag

egyenértékű hőhídmentes műanyag ablak gyrírtása
és elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben

Ah, Ü{'

u'

16

45-003-2l- AL-l jelü,5ó00/J000

000000l

SCHÜCO ADS 90

mm névleges méretű

l db

2 940 000

Ft

588 000

Ft

2 940 000

Ft

db

2 782 500

Ft

556 500

Ft

5 565 000

Ft

588 000 Ft

SI vagy avval műszakilag

egyenértékű hőhidnrentes alumínium
portálszerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszienáció szerinti kivitelben

]'7

45_003-2l- AL-2 jelü,5300/3000 mm névleges mérctű
0000002 SCHÜCo ADS 90 SI vagy avval műszakilag

2

l

l

13 000 Ft

egyenértékű hőhídmentes alumírrium
portálszerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszisnáció szerinti kivitelben

l8

45_003_2l- AL-3jelü'5300/3000mmnévlegesméretű

0000003 SCHÜCO ADS

2db

2782500FÍ 556500Ft

5565000Ft

l l13000Ft

90 Sl vagy avval műszakilag

egyenértékű hőhídmentes alumínium
poftálsZerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszisnáció szerinti kivitelben

19

45-003-2|- AL_4 jelü' 2300/3550 mm névleges méretű

0000004 SCHÜCO ADS

db

l 428 900

Ft

285 800

Ft

2 857 800

Ft

571 ó00 Ft

l db

l 428 900

Ft

285 800

Ft

l 428 900

Ft

285 800 Ft

658 600 Ft

2

90 Sl vagy avval műszakílag
egyenértékű hőhídmentes alumílrium
poÍtálszelkezet beiárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszi snáció szerinti kivitelben

lAL_S jelü, 2300/3550 mm
0000005 SCHÜCo ADS 90 SI vagy

névleges méretű
avval műszakilag
egyenértékű hőhídmentes alunríniun
portálszerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszisnáció szerinti kivitelben

20

45-003_2

21

45_003-2l_ AL-6 jelü'

2650/3550 mm névleges méretű

0000006 SCHÜCO ADS

2

db

l

746 400

Ft

329 300

Ft

3

492 800

Ft

8

db

l

244 300

Ft

248 900

Ft

9 954 400

Ft

126 167 900

Ft

90 SI vagy avval míiszakilag
eg1'enértékű hőhídmentes alumínium
por1álszerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszisnáció szerinti kivitelben

22

45-o}3-2l- AL-7 jelü,2370/3000

0000007 SCHÜCo ADS

mm névleges méretű

1

99l 200 Ft

90 SI vagy awal műszakilag
egyenértékű hőhídmentes aluminium
portálszerkezet bejárati ajtókkal gyártása és
elhelvezése konszisnáció SZerinti kivitelben

Munkanem összesen:

FelüIetkélzés ífestés.mázoláo. tapétázás, korrózióvédelem)
Menny. Bgység

Ssz. Tételszám Téte| szövege
1

4'7-0212|.2.10l30701
'

Acélfelületek rnázolása
Acélfeluletekközbensőfestése
acélszerkezeten,nagyobbacélfelületen,
műgyanta kötőanyagú' oldószeres lestékkel
Trinát alapozófesték, fehér l 00'EAN:
5995061

2

4'7-02131.2.1013043l

m2

138,6

rn2

Díj

Anyag

összesen

egYseqre

Ft

Díj összesen

250Ft

339 570 Fl

Ft

339 570 Fl

2 450

Ft

173

2 450

FÍ

200 9'70

I 17031

Acélfelületek mázolása
Acélfelületekátvonófestése

l 450

Ft

acélszerkezeten,nagyobbacélfelületen
műgyanta kötőanyagú, o1dószeres festékkel
Trinát selyentfényű zománclesték, fehér l 00,EAN:
s99s061s63'746

Munkanem összesen:

bk'

138.6

Anyag
egvsegar
l 250 Ft

27 s48 4s0

W

374220Ft

679 140

Ft

1. sz. ldegészítő tájékoztatás

á

Markurovszky Egyetemi oktntókórbíz ,,Mal*usovszky kórház energetikai ktlrszeríísítése''
tárgyában ildí1ott,
Kbt. 115. $ {1) bekezdése szerinü r:yíllktizbeszerzósi e|járáslran
TisztelÍ Gazdasági Szereplők!

A

közbeszerzésekrőI szóló 2015. évi CXilll. törvóny (a továbbiakban: Kbt.).56. $_ában fogia1t
rendelkezóseknek e1eget téve a T. Gazdasági Szereptők részérő1 feltett kérdésekreaz Ajánlatkéió a
következő kie gészító lqékoztatást adj a:

l. Kérdés:
Kérnénkhelyszíni bejárás lehetőségétbiztosítani szíveskedjenek, Meglévő épiiletről van szó,' ezért a
meglévő dllapolak, és organizációs lehetőségek uegtekiutése, felmérése fontos az ar képzés
szempontjábó/.

Válnsz:

Az Ajánlatkérőnek szerYezett helyszíni bejárást biztosjtaai aem
megtekinthető.

á1l módjában'

AKőrbáz nyilvánosan

2. Kérdés:

A kóltségvetési kiírás nem tartalmazza a nyilászáró bontásck, és az újak beépítéseutáni,

káva és homlokzrztj avítósi ruunkákat.
Ezen mttnkarészeket a pályázatnak nem kell tartalmaznia?

belső fal,

Vr{lasz:

A
,'

B

belsíi fal, káva és }:omlokzatjavítási munkarészeket az árazallan költségvetés bontási munkák:
4 1-0Üa- 1' 1 tételen kéri ajánlatk éro fuazri.

ontas'' rnunkalap

3. Kérdés:
A műszaki leíras szerint: FonÍos, hogy azoknál a műanyag nyílászarókrtal, amin kereszÍijl légtechnikai
vezetékek mennek a kulső térből a belsőbe, ott az ab\akszerkezet bantástival egl időben a légtechnikai

vezetékek bontása is sziikséges.

A légtechnikai vezetékek bontását a költségvetési kiírás nem tartalmazza.

A pá|yózat részétképezi a íégtechnikai vezetékek bontósa?

Válasz:

A feladatot azajánlatkérÓ

saját lratáskörbcn

végzzel,azt nem kell ajánlattevőnekáraznl.

4' Kérdép:

Az alapozási

ruunka *n. 4'5 tételeihez áttnérő 5 mml\l]S hegesztett hdló beépítésétírja eIő a
koltségvetésa zsalukő faíazatba. Hoglan értelmezzük ezt? jiltal{ibap je\lemzően az igénybevételtől
Íuggően átmérő ]2 mm-es betonacélt szolrtunkbeépíteni a statikus terv előírása alapjan.-

Válasz:
Az ablakklímával szerelt xtianyag nyílászárókat az ablakklímával együtl bontani szükséges, annak a
kö1tségét az árazaÍlan költségvetés bontási munkák: ,,Bontas'' mutkalap 44-000-1.1 tételen kéri
ajánlatkérő árazni.

Az új kültéri klímaegységek elhelyezése (gópészeti tevékenység) nerrr foladat.
Budapest, 20l

8.

július 1ő.

szaktanácsadÓ
az Aj ánlatkérő megbizásából

Oldal I / I

,/-1

