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Mely létrejött egyrészről a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
törzskönyvi nyilvántartási szám: 813860
adőszám: 1 58 1 3 860-2- 1 8
bankszáml aszám'. Magyar Államkincs tár - IOO47004-003
képviseli: Dr. Nagy Lajos fóigazgatő
mint Megrendelő;
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másrészről a VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-,Kábelszerelő Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített neve: VILLKÁS Z KÍt.)
székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a. ép.
cé g egyzékszém'. 1 8-09- 1 0233 7
adószám: 1 1313100-2-18
bankszáml aszÍtm 1 0 1 0478 9-625 5 3 05 9-0000000
kópviseli: Geosits Tibor ügyvezető
mint Vállalkozó
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- a Megrendelő és aYá||a|kozó együttesen mint Felek - között
alábbi feltételek mellett:

az alulírott napon és helyen az

PREAMBULUM
1. A Megrendelő

2019. július 22. napján közbeszerzési eljárást kezdeményezett -a
közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
részénekszabáIyat szerint, nemzeti eljárási rendben, hirdetmény nélküli formában a
Kbt. 115.$-a alapján a ,,Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia
központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseréjénekkivitelezése
II.''megnevezéssel.

2. A

közbeszerzési el.járás lezárő aktusaként az ..Összegezés az eljárás eredményéről''
megnevezésű dokumentumban Megrendelő mint ajánlatkérő a Vállalkozőt nevezte
meg mint nyer1es ajánlattevőt és így vele köti meg a jelen szerződést.
szerződés elválaszthatatlan ftszét képezi - nem szémozott mellékletként - a
de nem
kózbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma, igy különösen
kizárólagosan - az ajánlattételi felhívás, a kőzbeszerzési dokumentumok és az
ajánlattevő aján|ata.

3. A

4. A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szerzódéskötésre korábban kerül sor, mint a
(X. 30.) Korm. renclelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő
tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen szerződés a 32012015. (X. 30') Korm.
rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsítvány kiállításának
napját követő ötödik munkanapon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennállását. amely esetén a jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásának napján - az utolsóként aláíró féLaláirásának napján - lép
32012015.
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hatályba. Amennyiben a szerződéskötósre a32012015. (X. 30.) Korrn. rendelet l3. $
(l) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárotanűsítvány kiállításának napját követően
kerül sor, úgy a szerződés a felek á|tali a|áirásának napján - az utolsóként aláíró fél
a|áirástnak napján - lép hatályba.

A sZEP(ZÓnÉs rÁnGYA' TARTALMA

5. Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzést
dokumentumokban így különösen az eljárást megindító felhívást kiegészítő

kozbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai részében-rész|etezett valamennyi
feladatot, aZaZ a Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia központban a
11/0,4KV-os transzformátor állomás 11KV-os kapcsoló berendezés cseréjének
kivitelezését,opcióként - amennyiben arról a Megrendelő ny|latkozik - TALUS
távfelügyeleti rendszer beépítésével,valamint az ezen munkálatokhoz szükséges
hatósági egyeztetések és engedélyeztetésieljárások lebonyolítását a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában meghatározottak szerint. A felek rögzítik, hogy a
Megrendelő a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatban köteles a
szerződés aláírásának napjáig nyilatkozni az opció igénybevételéről.

Kivitelezési feladat rövid leírása:
Markusovszlq; Egyetemi oktatókórházban az energict központ emeleti részénelhelyezett
11/0,4KV-os kapcsolómező óthelyezendő az épület mellé újonnan telepítendő 7 mezős
betonhózas kapcsolóházba. Cserélendő, illetve áthelyezendő az új kapcsoló állomósbcl ctz
SZ], SZ2, leágazóshoz tartozó EIB 400A ] ]KV-os kapcsoló berendezés az S1.jelíí mérőhely
leagazás ,valamint a 3 darab MTSF 630A szakaszoló. A kapcsolóházban elhelyezésre
kerüljÓn egy 7 mezős SM-6 berendezés, (IM'IM,IM,IMB,GBC-A,DM]S,DMLS), 3 vonali
cellá.val, sínbontó mezővel, ] db mérőmezővel és 2 db megszakítós transzJbrmtitor mezővel,
a 3 vonali mezőben motoros hajtással. A meglévő Eo]v 1] kV-os kábeleket fel kell tárni,
szükség szerint toldani 3x]x240 mm2-es NA2XSF2Y kábelekkel, majd bekötni az új SM-6
berendezés IM cellóiba. A létesítendő [i megszakítós transzformáÍor mezők és
transzformátorok közötti 3x]x95 mm2-es NA2XSF2Y kábeleket ki kell építeni.A kábelekkel
párhuzamo s an j elzőkóbel t kell .fekte tni a védelmi működés ek biztos ító sa érdekében.

A

kórházban adatgyűjtő rendszer működik. Lehetőséget kell biztosítani arra, hopgl az
állapotjelzéS űZ informatikai trendszerbe bekerülhessen, azaz a szakaszolók,

megszakítókról állásjelzést lehessen kiaclni, ezért SZR]VITKvM 19x2,5 mm2-es jelzőkabelt
ketl.fektetni a kapcsolóberendezés és kisfesziiltségű elosztó közé, valaruint a jelzőfuibellel
pórhuzamosűn egy db l00 mm-es tartalék védőcsövet is le kell le/'ektetni. A munkq
keretében a térinformatika részéreszintén egy db ]00 mm-es védőcső legyen lefektetve a
meglőlő transzformátor .főelosztója és az igazgatiisi épiilet alagsora k\z0tt. A kapcsoló
ítllomás jelzéseinek tovúbbítasaraalkalmas kialakítása a vállalkozó feladata, ellenben a
térinformatikai rendszerbe valo illesztés és bekötés nem része a jelen munkának. A kórház
kisfeszültségííelosztójában szüksége:; egy ]x32A le(tgazóis beépítéseés kabel ./bktetése a
betonház segédíizemi ellátás biztosítása érdekében(világítós, cellffités). opcióként a
telepített kapcsolóállomasbu TALUS táufelügyeleti rendszert kell beépíteni.
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Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás - a
munkálatok elvégzésetekintetében - teljes megállapodást képez, amely szerint
Váll alko z ó kötel ezetts ége, ho gy az által a elv é gzett munka eredm én yeként a b eruházást
olyan állapotban adja át, amely minden részletébenmegfelel a
- műszaki leírásnak,
- műszaki követelményeknek,

6.

-

szerződésnek,
írott és íratlan szakmai szabályoknak
mégpedig jelen megállapodásban rögzitett határidőn belül és célnak megfelelően, s ennek
érdekébenminden ezzel kapcsolatos és szükséges intézkedéstVállalkozó köteles
megtenni és biztosítani.
7

.

Vállalkozó a feladatot megismer1e, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben
megvizsgá|ta. Az építéstzavarő társadalmi, technikai és tetmészeti körülményeket az
elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szeruődést ezek ismeretében kciti meg.

8. A Vállalkozó

az átáIIás kizárőIag előre egyeztetett idő
Atállás
alatt kettő betápláló kábel és az egyik
napon
lehetséges'
intervallumban hétvégi
transzformátor izemét folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben szükséges, provizor
kábeleket kell kiépíteni.Az áttérésre ütemtervet kell készíteni, azt akórházzal, valamint
az E.oN Aramhálozati Zrt'-vel egyeztetni, illetve engedélyeztetni szükséges.
tudomásul veszi, hogy

A munkát olyan időszakban kellvégezni, amikor

a

folyadékhűtők és klímák nélktil<;zhetők,

mivel az eg5rtranszformátoros üzem mellett fennáll a transzfotmátor túlterhelésének
veszélye. A munkaterületet le kellhatárolni' mer1közvetlen közelében jelentős a gyalogos
forgalom. A daruzási munkáknál a munkaterület környékéről a parkoló autókat ki kell
zárni. A munka során felbontott vagy megsérült szilárd burkolatot, valamint zöld területet
helyre kell állítani. A megépült kapcsoló berendezés köré és elé kezelőjárdát kell építeni.
Az állomás helyén lévő facsemete helyett kijelölt helyre újat kell ültetni.

VÁLLALKozollÍl
9. A Vállalko zői

dij (kivitelezési díj)'

:

o nettó vá||alkozői díj összesen:
38.350.000,-Ft
o AFA:
10.354.500,-Ft
o bruttó ajánlali ár:
48.704.500'-Ft
. azaz negyvennyolcmillió-h étszánnégy ezer -otszátz forint.

A

felek rögzitik, hogy az 1. pontban rögzített közbeszerzési eljárásban benyújtott árazott

költségvetés
10.

a

jelen szerződés 2. sz. mellékletétképezi.

A kivitelezés tárgyáéft fizetett díj tartalma zza a szelződés szerint elvégzendő munkák
teljes anyag- és díjköltségét,valamint minden, a szerzódés aláírásának időpontjában

érvényesminden költséget és magában foglalja a műszaki tar1alom előírt minőségben
történo megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg nem
j elölt, alábbiakban fel sorolt költségeket (amennyiben azok relevánsak) :
l Az opció megrendelése esetén a vállalkozói díj az opciő összegét ts tat1a\mazza, annak hiányában viszont a
vállalkozói dij az opció összegét lem tartalmazza.

3t25

!q$,Wl^

r

/,rJ

L,

,'''t

J

.
.
.
o
o
o
o
.
o
.
.
o
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.

SZükSégeS engedélyeztetési eljárások (hatóságokkal, közműkezelőkkel,

tulajdonossal) és azok költsége,
geodéziai zéradékoIás,
vezetékjogiengedély,
a befeiezési határidoig várható árvá|tozások kihatásai;
a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos;
több Vállalkozó esetén az együttműködési;
anyagbeszeruési:,
száLlitási, deponálási, lerakóhelyi;
bér és járulékai;
valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használatl és javítási;
különleges körülmények, akadáIyoztatás miatti;
jótállási, szavatossági;
helyszíni adottságok és körülmények miatti;
a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb
kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járő engedélyekkel,
hozzáj áruIásokkal (p l. munkakezdé si, stb. ) kap cs ol ato s ;
ideiglenes létesítményekköltségeit;
banki költségeket;
az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésénekdíját;
aZ országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a
mintavételi tervben eloírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési
költségek;
a szükséges fordítási költségek;
eljárásiköltségeket, illetékek;
a szeÍZődés egyéb pontjaiban részletezett egyéb kötelezettségek díját (elentések,
stb.)

aZ egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szetződés teljesítéséhez
szükséges j árulékos költségek.

A sZEP(ZÓoÉs pÉxzÜcyr FEDEZETE
1

1.

A Megrendelő a megvalósítás pénzügyi fedezetét a saját intézményi(saját) forrásból,
valamint az Álitami Egészségügyi Ellátó Központ által nyujtott fenntar1ói vis maior
támogatásból kívánj a biztosítani.

A

vÁLLA LKIZÓT ME GIL
12.

A Megrendelő

13.

A Megrendelő

14.

a

LE r

o nil lizÁs xtE cyENLÍTÉSE

Vállalkozó díját a l1. pontbanrógzitett fonásból fedezi.

a nettó váIIa|kozői dij Z)o/o-ának
követo 15 (tizenöt) napon belül
átadáSát
munkaterület
megfelelő előleget biztosít a
Vállalkozó számára. Az eloleggel a Vállalkozónak a végszámlában kell elszámolnia.

A Vállalkozó

a

Kbt. 135.$ (7) bekezdése alapján

az a|ábbtütemezés szerint jogosult számlátkiállítani:

A Vállalkozőhárom darab részszám|át (beleértve avégszámlát is) jogosult benyújtani a
Megrendel ó részére.Az első részszám|át a Vállalkoz o 25oÁ-os készültségn é|, 7 )oÁ-os
4t25
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r
készültségné|avégszámlát pedig 100%-os készültségnéljogosult benyújtani,
Megrendelő pedig a készültségiÍbkkal azonos mértékűftnanszírozást biztosít. Az opció
m egrendel és e es etén ann ak számlázása a v é gszámláb an tör1énik.
A végszámla benyújtásának feltétele, hogy sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténjen,
azt a múszaki ellenőr jóváhagyja és a Vállalkozó valamennyi, a használatba vételi
engedély kérelem benyújtásához szükséges dokumentumot a Megrendelő rendelkezésére
bocsásson.
15.

Vállalkoző rész-, és végszámla benyújtási lehetőségekor teljesítésiigazolási kérelmet
terjeszt elő. A teljeSítéSi igazolási kérelmet a műszaki ellenőr ellenjegyzi és továbbítja
Megrendelő részére.A műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítésitgazolást
Megrendelő igazolja, amely alapján Vállalkozó kiállíthatja a számláját.

16.

Az

17.

A

18.

A finanszirozás biztosítása során elsődlegesen figyelembe

o
o
.
o
o
o

o

ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazo\ást követően, a Vállalkoző álta|
kiállított számla alapján - a Kbt. 135. $ (1) - a számlakézhezvételétkövetően 60 napos
átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. $ -ban leírtak szerint.
Alkalmazandó a Kbt.135.$. (5)-(6) bekezdése.
szerzodés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
veendő jogszabályok:

20|3. évi V. törvény a Polgári T<irvénykönyvről

20i5. évi CXLIII. törvény a közbeszerzéstől
2017. évi CL. törvény azadőzás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az álta|ános forgalmi adóról
3681201 1. (XII.31.) Korrn. rendelet az áIlamháztartásróI

szóló törvény végrehajtásáról

32212015 (X.30.) Kor_rn. rendelet aZ építésiberuházások, valamint aZ építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnoki szolgáltatások közbeszerzésének
rész l etes szab ály air őI
a

kötelezo egészségbiztosításrólszóló 1997. évi LXXXIII. törvény

19. Megrendelo átutalási késedelme esetén Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
törvény 6:155. $ (1) bekezdése szerint kamat illeti meg aYállalkozót. A kamat vetítési
alapja a kiegyenlítetlen számla értéke,a késedelmi kamat rnértéke éves szinten a

mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamattal megegyezo.
20.

A

kifizetések rendjére a 2OO7. évi CXXVII. törvény az áIta|ános forgalmi adóróI
általános szabályait kell alkalmaznt' Az egyes (rész)számlák teljesítése átutalással a
Vállalkozó bankszámlájára az alábbiak szerint valósul meg:
o A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelohöz kell benyújtani, aki
azt szétmszakilag felülvizsgálja' majd a vonatkoző jogszabályok szerinti
ellenőrzés elvégzése után átutalja a vállalkoző számlájára:

2I.A kész létesítményrevonatkozó

átadés-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem
kezdeményezhetó, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás á1l fenn, vagy a megvalósítási
tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek Megrendelo részére
maradéktalanul átadására nem kerültek.
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22.

A

felek rögzítik' hogy amennyiben a Vállalkozo a teljesítéshez a|váIlalkozőt vesz
igénybe, akkor a Megrendelő a Ptk. 6:130' $ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a32212015
(X.30.) Korm. rendelet 30.$-32lA.$-a alapján köteles az e|lenszolgáltatást (illetve
annak minden részletét)teljesíteni:

Vállalkozó(k) legkésobb a teljesítéselismerésénekidőpontjáig kötelesek nyilatkozatot
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
a) a

.

ellenszol gáltatáSból ;
b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítéselismerésénekidőpondáig köteles
ny1latkozatot tenni, hogy az áIta|a a teljesítésbebevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból' egyidejűleg felhívja az aIváLlalkozókat, hogy
állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítéselismerését követően állítja ki számláját. a
számlábanrészletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mér1ékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítésellenértékéta
Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szá|litői kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet - tizenöt napon belül átutalja a Válla1kozó(k)nak;
e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti aZ alvállalkozók szétmlátt, vagy' az
alvál|alkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az a|vállaIkozői drj egy részét
visszatartja:
Í) a Vállalkozó(k) átadjákaz e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) a Vállalkozó(k) á|tal benyújtott szám|ában megjelölt, fovállalkozói teljesítés
ellenértékéta Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
foleknek;
h) ha Vállalkozók valamelyike az e) vagy aZ f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részéta Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szewezet)
őrzt, és az akkor illeti meg a Vállalkozó(ka)t, ha a Megrendelő részéreigazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolrja,
hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó(k) áItal a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén
a d) pont szerinti határidő harminc nap.

HATÁRIDŐK
23.Határidők:

-

legkésőbb 5. nap,
a kiviteli munkák végső befejezési határideje: legkésőbb 2019. december 31.
a munkaterület átadása: a szetződés hatálybalépésétőlszámított

.

Megrendelő előtelj esítéstelfogad.

A Vállalkozó

tudomásul veszi, hogy a beruházás Áppr< támogatás felhasználásával történik'
ennek okán, amennyiben a projekt nem valósul meg a végteljesítésihatáridőn belül, a Megrendelőt
a támogatási összeg teljes visszafizetésének kötelezettsége terheli. Amennyiben a szerződés
teljesítése olyan okból hiúsul meg. amelyért a Vállalkozó felelős. abban az esetben Megrendelót
én teljes kár megfizetésére köteles.

A FELEK JOGAI ÉsrÖrnLEZETTSncEr
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24.E|lenőrzési jogosítványai és kotelezettsége körében Megrendelő joga a munkák
megvaló sítását folyamato san fi gyelemmel kí sérni. Me grendelő j o ga és kötel ezettsége
a mtíszaki-gazdasági elgondolásait, tervbíráló, kivitelezési értekezletek során' illetve
azokon kívül is közölni Vállalkozóval.
25.

-

a Megrendelő az a|ábbiakban rögzitett
döntési j o go sítványokat ki fej ez etten fenntar1j a m agának :

Vállalkoző kifejezetten tudomásul veszi, hogy
számlák befogadása;

- szerződésben rögzített kérdések;
garunciális és szavatossági kérdések;
műszaki átadás-átvétel, utó-felülvizsgálat;
jogi kérdések (ogviták, szerződés Íblfiiggesztése vagy felbontása);
szerződést biztosító mellékkötelezettségekbol eredő igények érvényesítése.
minőséggel, minőségbiztosítással összeftiggő egyes

26. Megrendelő belátása szerint az áItalaszükségesnek ítélt,a Vállalkoz
a b ergházással kapcsolato s tárgyalásokon j o go sult részt venni
27.

ő által szervezett,

A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylo kérdésekben Megrendelő

a

döntési hatáskörébe tartoző kérdésekben,olyan időben és módon foglal állást, hogy az
a Vállalkozói teljesítéshatáridejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A Vállalkozó
tevékenységéhez szükséges Megrendeloi állásfoglalásokat és dontéseket az írásbeli
megkeresés kézhezvételétőlszámított 5 munkanapon belül adja meg.

,

Vállalkozó - az ;jgy jellege vagy más körülmény miatt - Soron kívüli
állásfoglalást (döntést) kér, akkor Megrendeló azt Soron kívül adja meg, de az

28. Amennyiben

állásfoglalási igény kézhezvéte|étő|számított 3 munkanapon belül a vá|aszt írásban is
megerősíti.

29.A

27. és 28. pontban
megkeresést is jelent.

30.

az

irásbeliség faxon, vagy visszaigazolt e-mailen tör1énő

Ha a Megrendelő határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a dontéshez további
időigényt nem jelent be, akkor aYáIlalkozó - munkája folyathatósága érdekében-

jogosult dönteni abban az esetben, |ta ez a döntés többletköltséggel, az eredeti funkció
megváltoztatásával és a minőség romlásával nem jár együtt, illetve nem minősül olyan
kérdésnek, mely a Megrendelő döntését igényli' Vállalkozó az 1|yen döntésérol
Me grende őt azotnal, írásb an érte síteni larto z1k.

.

1

31. Megrendelo jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról. vagy
egyeS kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról

másolatot kémi.
32. Megrendelo koteles

lényeges vá|tozásrol,

Vállalkozót folyamatosan és kellő

döntésről.

időbe

n

tájékoztatni minden
l

33. Megrendelo

jelen szerzőclésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk.

általános szabá|yai szerint rendelkezik utasítási joggal. Az utasítás nem terjedhet ki a
tevékenység megszeryezésére, és nem teheti a teljesítéstterhesebbé.
'/ 125
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34. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.
Ha a megrendelő célszerűtlen Vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt
erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a
vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelo utasításai szerint, a
vállalkozó köteles megtagadni az utasítás
megrendelő kockázatára elláthatja.
jogszabály
vagy hatósági hatérozat megsértéséhez
teljesítését,ha annak végrehajtása

A

vezetne, vagy veszéIyeztetnémások személyétvagy vagyonát.

35.

Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodo feladatainak részletes felsorolását jelen
szerződés részleteiben nem tattalmazza. E'zért a Vállalkozónak valamennyi, a jelen
szerződésben foglalt feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell.

végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a mtíszaki előírásokban, a
szabványokban, vagy a vonatkoző jogszabályokban szúáIyozva vannak, így a
megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a
munkálatokat elvégzi és befejezi, és legkésobb a teljesítésihatáridő utolsó napján a
Megrendelő rendelkezéséte bocsátja. Vállalkozó a tervezéshez, megyalósításhoz,
befejezésheZ, vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó
felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, száLlitást, szolgáltatást, munkaeszközt és
szükséges eszköztbiztosít.
"gyeu

36.

Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítésébőlfakadóan betar1ja és
alkalmazottaival is betar1atja a jogszabályok és más szabályok kötelezően
a|kalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényestűzvédelmi, környezetvédelmi,
biztonsági és munkavédelmi szab

áIy

ozásokat.

Megrendelőt a tevékenységérőlés az ügy állásáról jelen szerzodés
szerint, továbbá Megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, így
különösen, ha a felmerült új körülmények a Megrendelői utasítások módosítását teszik
indokolttá.

37. Vállalkozó köteles

38.

a

Vállalkozo az á|ta|a elvégzendo munkálatok bármely részétevonatkozó minden
szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű idon belül megszerez,
figyelembe véve a munkálatok beÍ-ejezéséhezszükséges időt.

39.

Vállalkozó teljes egészébenfeld az általa elvégzett munkálatokért, az építési
módszerek megfelelő minoségéért,valamint bármilyen rendellenességre köteles a
Megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni.

40. Vállalkozó a munk avégzésesoránköteles képzett és tapasztalt vezetoket, irányítókat
biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan szakképzett' betanított és
segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő.
és idoben tör1énő elvégzéséhezszükségesek.
41.

Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szÜrkséges
feliigyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzéseSorán, valamint azt
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megrendelő szükségesnek tar1ja a Vállalkozó
kötelezettségeinek megfelelő teljesítéseérdekében.

i: ,It
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42.YáIIaIkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alválr|a\kozóját, vele
szerződéses kapcsolatban lévo bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és
másik, a Megrendelo által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt
feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről aYállalkozót - a kifogás indokait
is megnevezve - irásban értesíti.
43. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelőnek bármely tényt vagy

körülményt, amely a beruházás rész_ éslvagy véghatáridejének csúszását, a
Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet,
vagy amelyek kihatással vannak a szerzódésre, illetve az eIváfi. minőségre. Az
értesítésnekki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének mődjára, a
kedvezőtlen hatások várhatő mér1ékére,mérséklésénekVállalkoző á|tal javasolt
módjára, és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra.

44.Yá||alkozó köteles biztosítani a Megrendelo számára, hogy bármely idopontban az
ellenorzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelo megtekinthesse és
megvtzsgálhassa a munkavégzéshelyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések minőségét, gyár1ási helyszínét,fázisaiu köteles továbbá hatósági
ellenőrzéseket lehetové tenni, illetve intézkedni aziránt, hogy a vizsgálatokop és
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe taftoznak, a hatóságok részt
vehessenek.
45. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy aberuházás megvalósításával
összefiiggő minden dokumentumot - ideértve a műszaki tervdokumentációt is - képes
legyen a Megrendelőnek digttalizált formában is átadni. Ezt a követelménl a
Vállalkozónak érvényesíteniekeII az alvállaIkozói irányában is.

.

46.Yá||a|kozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat,
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a
vonatkozó jogszabályi eloírások megtar1ásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely
közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása
nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat,
szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel.

47.Yállalkozó köteles aszerződés teljesítése során és azazt követő 5 éven belül tűrni a
Megrendelő, illetve a finanszírozástbtztosító szeruezet illetékes szervezeti egysége
á|tal szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabáIyokban meghatározott
ellenőrzési feladatok

v

égzését.

48. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő 20II. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az inform ácioszabadságról L szttrnu melléklet III. táb|áZat 4.
pontja alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozhatja.

MUNKATERÜLET
49.

A

munkaterület átadására a 23. pontban megjelölt kezdési idopontban kerül sor.
Váll alkozó kötel es a felai ánlott munkaterület átvótelére.
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50.

Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek,
anyagnyerő-helyek és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.

Vállalkoző részérea munkaterületet

a

átadását követoen Vállalkozó biztosítja, hogy a munkaterületen
tör1énő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, a
terület és a felhalmozott építésianyagok órzését biztosítja.

51.A munkaterület

52. Arongálásokból eredő hibák kijavítása aYállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen
köteles elvégezni.
munkaterületre vonatkozó
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat,
különö sképpen a külfloldi ek munkavállalására vonatkozó j o gszab ályokat.
és alvállalkozőivalbetar1atni

53.

Vállalkozó köteles betaftani,

54.

Vállalkoző bíztosítaniköteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenységesorán
keletkező zaj- és légszennyezés, valamint talaj- és elfolyó-viz szennyezés nem haladja
meg

55.

56.

a

a

jogszabáIyokban eloírt határértékeket.

megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles az
ideiglenes építéshelyiberenáezéseket felépíttetni,és azokat elbontatni, elszállíttatni
legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg' továbbá a keletkezett hulladékot és
felesleget folyamatosan összegyűjtetni és elszállíttatni oly módon, hogy a

Vállalk oző

-

kö tel ez ett

gek et az aW állalko zőir a átharitj a.

sé

A

hulladékkezelésre vonatkozó előírások betartása kotelező, különös
veszélyes hulladék kezelésére.

tekintettel a

.lÓvÁrracyÁs
57.

,.

A kiviteli munkák végzéséhezszükséges - a Megrendelő által nem biztosított jóváhagyások, vélemények,hozzájáruLások (pl. közterület-foglalási, munkakezdési,
Stb.)beszerzése a Vállalkozó feladata.

MINOSÉG, MINÓSÉGBIZTOSÍTÁs
58.

Vállalkozo a műszaki eloírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a
mér1ékadóak, az azokban meghaténozott legmagasabb minoségi szinthez tafioző
teljesítéstvállal.

59. Vállalkozó köteles a technológiai utasításokat legkésőbb az adott munka megkezdése

elott 10 nappal a Megrendelővel felülvizsgáltatni és elfogadtatni. A Megrendelői
jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelosségét nem csokkenti. A munkálatok
Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A Megrendeloi felülvizsgálat
nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól.
:

60.

t- 1.1 1 it 1il
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az építéskoreltávolított és az építésicélra felhasznált anyagoknak,
építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának
meg kell felelniük a hulladékkezelési előírásoknak, továbbá az éwényesés hatályos

Vállalkoző

áItaI
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magyar szabványoknak, ágazati szabványoknak. műszaki irányelveknek, műszaki
előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek.
61.

A fentiek teljesítéseérdekébenaYállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:

o A

felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minoségtanúsítóokiratokat (építőipariműszaki engedély, alkalmazási
engedély, megfelelőségigazolás' stb.) - száIIítás, beépítéselott, illetve a technológiai
terv-jóváhagyás keretében - a jogszabályi előírásoknak megfelelően másolatban
átadja a Me grendelőnek.

o A

minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok. szakvélemények és engedélyek'
beszerzésénekköltségei teljes egészébenaYálla|kozót terhelik. Megrendelőnek joga
van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

.

Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelo vagy egy
áIta|a meghatalmazott személy vagy intézményképviselője számára, hogy bármely
ésszerű időpontban megtekinthesse aZ építéshelyszínét,vagy azt a helyszínt, ahol a
felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítésevagy gyártása
folyik, ésha azt a Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkoző
vizsgálatok at végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden
ésszerű segítséget és eszközt megadni.

o

Amennyiben avizsgá|at elvégzésérenem megÍblelés, vagy minőségi hiba gyanúja
miatt van szükség, és ez avizsgáIat során beigazolódik, úgy ennek avizsgá|atnak a
költségeit a Vállalkozó köteles fizetni.

o

Megrendelő ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítésemellett átuházhatja az
anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más fiiggetlen intézetre.

.

Vállalkozó köteles a vizsgáIathoz szükséges körülményeket biztositani, és az

elvárható együttműködést, segítségetmegadni. Ellenkező esetben a Megrendelo a
kérdésesterm ék, szerkez et átvétel ét m egtagadhatj a.

62. Felek megállapodnak, hogy aZ egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr

engedélyével tör1énhet, amelyhez a Vállalkozőnak a munkarészek minőségét
tanúsítania kell. Vállalkoző a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 5 nappal

korábban köteles ér1esítenitelefaxon vagy postai úton.
63.

Vállalkoző

a

vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz.

vállal arra, hogy a minoségbiztosítás ügyét kiemelten
keze|i, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő
szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és intézkedéseivelá|talában a

64. Vállalkozó kötelezettséget

Megrendelői bizalom erősítéséreés a nem megfelelés kockázatának csökkentésére
törekszik.
65.

munkav égzéssorán köteles a meglévo közművek, epítmenyek
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredo hibák kijavítása aYálla|koző
feladata, amelyeket térítésmentesen kötel es végrehaj tani.

Vállalkozó

a
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FELELoSsÉcnIzrosÍrÁs
66.Yállalkoző felelősséggel tar1ozik

megkezdésétol a jótállási idő végéig.

67 .

a

szerződésben vállalt munkáér1 a munka

jelen szerződés alapján ellátott tevékenységével
felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítás

Yá||a|kozo kifejezetten

összefuggésben szakmai
érvényessége a szerzódés aláírásától a műszaki átadáS-átvétel eredményes lezárásáig
szó1.

68.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésteljes időta rtamára,valamint

a szavatosság és

a jótállás időtartamára vonatkozóan káreseményenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió
forinto éves szinten 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint összeghatárig
érvényes építésiszerelési munkákra kiterjedő all risk típusúfelelősségbiztosítással
rendelkezik a jelen szerződés tárgyát képező építésiberuházásra vonatkozőan.
Amennyiben a biztosítási kötvények olyan rendelkezéseket, kizélrásokat tartalmaznak,
amelyek alapján a biztosító hely.tállási kötelezettsége nem várhatÓ, a megrendelő
kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerzódések módosítására, kiegészítésére,stb. A
biztosítási kötvények, i1letve a biztosítási szerződések hatályban lététigazoló
biztosítási díjak átutalására vonatkozó átutalási megbizás egy-egy másolati példánya
jelen szerződés J. szúmúmellékletét képezi.

69.

A

70.

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt
feltételeknek, aZ a szerződéS megszegésének minősül, és a szerződésszegés

"

biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítésekelmaradása esetén a Megrendelő a
megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás
a megrendelő jelen szerződés hatálya alatt, akát a díjfizetési
fennállását, étvényességét
bizonylatok bekérésévelis, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás megszűnése esetén amennyiben a Vállalkoző ajogellenes állapotot maximum 5 (ö0 naptári napon belül
nem állítja helyre - a megrendelő a biztosítási szerződést saját javára a Vállalkozó
költségviselése mellett megkötheti, vagy a jelen szerződést a jogellenes állapot
észlelésétőlszámított 15 (tizenöt) nap után aYálla|kozó teljes káftérítésikötelezettsége
fennállása mellett azonnali hatállyal felmondhatja. A Vállalkozó ezen
kötelezettségének megszegése esetén, '6gy tartozik helyállni a megrendelo felé a
bekcjvetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényességeés hatá|ya alatt. A
megrendelo felé bejelentett, a teljesítésbebevont alvállalkoző számára a biztosítási
kötelezettsóget - jelen szerződésben foglaltakkal egyezően - a Vállalkozónak elő kell
írnia.

következményeit vonja maga után.

ALvÁLLALiKoZÓK.
7I.

bevonhatók. A Vállalkozó az
igénybevett szeméLy magatar1ás áértűgy felel, mintha maga járt volna el.

A

beruházás megvalósításába alvállalkozók

t2t25

i++i,b!,

is

12.

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának tgazo|ásában rószt vett szervezetet a
Kbt. 65. $ (9) bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni'
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkaImasság igazoláséűtoz bemutatott

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideér1ve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha azYállalkoző e szervezetvagy szakember nélkül vagy
a helyette bevont űj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
számát, az eredeti szewezetekkel vagy szakemberrel egyenértékűmódon megfelel -

azoknak

aZ

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek

a

YáIIaIkoző

a

kozbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
73.

Vállalkozó legkésobb a szerződés megkötésének időpontjában 'köteles aZ
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alváIlalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerzódés teljesítésében,és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott

A

a|vál|alkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvá|lalkozó nem áII kizárő okok hatálya alatt. A
Vállalkozó a szerződés teljesítésénekidotattama alatt köteles a Megrendelőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvá|la\kozót előzetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt
aIvállalkozó nem áIlkizarő okok hatálya a|att(4. sz. melléklet).
74.

A Vállalkozó által

bemutatott valameIy szewezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerződés sajátos tulajdonságait f,rgyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eIjárásban az
ajánlatok értékelésekormeghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a
jogutódlás olyan eseteiben váItozhat a bevont szervezet, ha az űj szervezet az
értékeléskorfigyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt:
]6. $ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékeltszemélyi állomány -

tekintetében

az

eljárásban bemutatott szetvezet jogutódjának tekinthető. Az

értékelésko r m e ghatár oző szakember szemé lye

c s ak a Me grend eló Ltozzáj árulás ával é s
abban az esetben váItozhat, ha az értékeléskorÍigyelembe vett minden releváns
körtilmény tekintetében az értékelttel egyenértékűszakember kerül bemutatásra.

ÉpÍrÉsl
NAPLÓ

a

munkaterület átadás-átvételétől kezdve e-építésinaplót köteles
folyamatosan vezetni, amennyiben azt a hatályos jogszabá|yok és a különösen az
építoipari kivitelezési tevékenységrő1 szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet eloírja.
Amennyiben jogszabály nem írja elo, akkor építésinaplóra vonatkozó - jelen szerzódés

]5.YáIla|koző

által megállapított - szabályok nem lépnek hatáIyba.
76.

Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban
feltüntetni. Az építésinaplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb.
bejegyzésérekizárőlag a megnevezett személyek jogosultak. A naplóhoz csatolni kell
a Megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. Az építési
naplóra vonatkozó előírások megsértése súlyos szerződés-szegésnek minősül és a
szerződés azonnali hatályú felmondását vonhada maga után, ha korábban már egy
13t2s
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izben a Vállalkozot ez ügyben a Megrendelő képviselője megfelelő teljesítésre
szólította fel.

77.Yálla|kozo a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.
Az alválld'kozői naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem jogéwényesek.

TELJESÍTÉS
78. Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti taftalommal,
hiba- és hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen
a szerződésszerű teljesítésnek a Íbltételei. Vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló
létesítményminősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítményszerkezete és
kivitel szempontjábőI az érvényesmagyal szabványoknak és előírásoknak megfelel'
és a szerzódéses cél elérésétmaradéktalanul teljesíti.

79.Yál|alkoző vá||alja, hogy a garanciális idő alatt fellépő hiányosságokat, hibákat
haladéktalanul a Megrendelo tudomására hozza, s a Megrendelő utasításának
megfelelően haladéktalanul intézkedéseket tesz ahiba, hiányosság kiküszöbölése
és a jogkövetkezmények érvényesítésére'

80. Amennyiben

iránt

aYállalkozó a szükséges intézkedéseket nem' vagy nem kellő időben

teszi meg, vagy ezenintézkedések nem vezetnek megfelelo eredményre, a Megrende1ő
a hibákat' hiányosságokat a YáLla|koző kockázatára és költségére
kiküszöbölni, illetve kiküszöböltetni és a garanciákat igénybe venni.

jogosult

ÁrnoÁs-ÁrvÉrnLl ELJÁRÁS
81.

A

82.

Az

műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő
minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzókonyvek a|apján a minőségtanúsítási
dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadáSi
dokumentációt a Megrendelő részére2 példányban amúszaki átadáS-átvételi eljárást
megelőzően minimum 5 nappal korábban átadta.
átadási dokumentációnak

. a

tartalmaznia kell

megvalósulási tetvet, azaz

az

építményekténylegesen megvalósult

állapotának műszaki terveit, valamint az a|ábbi iratanyagokat:
karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat;
építésinaplók másolatait;
a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
aminőségtanúsításidokumentáciőt;
minőségtanúsításijegyzokönyveket;
szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
nem szabványosított beépítettanyagok műbizonylatait;

_
83.

Vállalkozóinyilatkozatokat;
digitalizált formátumú átadási dokumentációt.

Az átadás-átvételi eljárás nem kezdheto meg mindaddig, amígaz előző pont szerinti

okiratok teljes körűen nem állnak rendelkezésre. Az átadás-átvételi eljárás időpontját
a Vállalkoz ő túzi ki. Megrendelő a Vállalkozó értesítésealapján hívja meg az illetékes
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hatóságokat és egyéb, az átadás-átvételi eljárásban illetékes szervezetet és lefolyatja
az eljárást.

Az eljárás során

84.

a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak

mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak,és a
hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői
módosításoknak megÍ'elelően - hiány- és hibamentesen elkészültek.

K)ZBEiZE RZÉSSE L KA PCSOLATOS

E

LÓ

i

RÁSOK

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó
a) nem ftzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefliggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdós k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
85.

feltételeknek nem megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;'
b) a szeruődés teljesítésénekteljes időtaftama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti'
86.

A Megrendel ő a szerzódést felmondhatja,

o
.
.

87 '

.

feltétlenül szükség es a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. $ alapján új közbeszerzési eIjérást kell lefolytatni;
a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy a
Vállalkozó személyében órvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsér1ésmiatt a szerzódés nem semmis.

szerződést felmondani, ha a jelen szerződés megkötését
követően.jut tudomására, hogy aYáIlalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárnt akozbeszerzési eljárásból.

Megrendelő köteles

a

A

Megrendelo jogosult és egyben köteles a szerzódést felmondani- amennyiben
szükséges 30 napos felmondási idővel -, ha
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül Z5oÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkópes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

88.

.

A

ha:

me ghatár o zo tt

fe lt ét el

;

a YállaLkoző közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben'

amely tekintetében fennáll a

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
89.

Kbt. 62- $

(1)

A

szerzodés felmondása esetén a Vállalkoző a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzőclésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

6'.'Qrl-'
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SZERZODESSZEGES
90.

.

.
.

Vállalkoző szerződésszegést követ el, ha

késedelmesen teljesít (a késedelem akár az adott tevékenység elvégzéséreirányadó
teljesítésihatáridő, akár a teljesítésirészhatáridők tekintetében megvalósul, s a
késedelem a Vállalkozó nem megfele1ő gondossággal folytatott eljárásának,
tevékenységénekvagy mulasztásának, illetve felróhatóságának az eredménye);
hibásan teljesít, mert az elkészült munka nem felel meg a teljesítéskor a törvényben
és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak;
a szetzódés ellehetetlenül olyan okból, amelyért aYállalkozó felelős.

a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a
Megrendelő írásbeli felszólítására' a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy

91. Megrendelő jogosu|t

ismételten szerződésszegést követ el.
92. Megrendelő e pontban meghatátozott jogait aszerződés még nem teljesített rés2ére,
vagy ha a szeruődés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítésenélkül'

rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, gazdaságtalanul
használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. Ez utóbbi esetben a
Megrendelő dönthet az eláIlás mellett is.

93. Azonnali hatályu felmondás esetén a mitr teljesített szo|gáItatások tekintetében a
Megrendelo a Vállalkoző áItaI szerződésszerűen teljesített munkákat 30 napon belül
felméri' kiér'tékeliés a Felek egynással szemben elszámolnak.

a

szetződés azonnali hatályú felmondásáta, ha a Yállalkoző'
fizetésképtelennéválik, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás
hatá|ya alá kenil, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló l991. évi IL.
törvény 1 1. $ (2) bekezdés h) pontja szerinti esetben. Azonnali hatállyal mondhatja fel
továbbá a Megrendelő e szerződést, ha a Vállalkozónak a jelen szerződés alapjául
szolgáló kozbeszerzési eljárásban bemutatott alkalmassági feltóteleiben olyan
lényeges negatív változások következnek be, melyek a szerződés teljesítését
kétségesséteszik. Ez esetekben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka
ellenértékéretarthat igényt azza| a feltétellel, hogy a Megrendelo a felmondástól
számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiér1ékeli.
Ha a Vállalkozó részérő| egyúttal szerződésszegés is tör1ént, akkor a Megrendelő a2'
elszámolással egyidejűIeg a szerződésszegésbo1 eredo jogait is érvényesíti.

94. Megrendelo jogosult

95. Megrendelo súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a
szerződést az alábbi esetekben:

-

-

Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a Megrendelő

ismételt írásbeli felhívására nem' vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;
Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerzodés szerint
Me grendelői döntési j o gkörb e tartoző feladatokat ;
Vállalkoző nem a.jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő
felé értesítésikötelezettségének, vagy bármely módon akadályozza, késlelteti vagy
ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
I
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-

Vállalkoző nem a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget
a jelentéstételi, valamint építésiés felmérésinapló vezetésére vonatkozó
kötelezettségének;

- nem a jelen

szerződésben foglaltak szerint tesz eleget

a

dokumentációs

kötelezettségének.
96. Megrendelő azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elál.lás mellett is, ha a
Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül.
97.

Vállalkoző abban az esetben jogosult a szerzódést azonnal hatállyal Í-elmondani,
amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által írásban megjelölt - a kötelezettség
teljesítéséhezelegendő - határidőre sem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeinek, így különöSen a Vállalkozót megillető díjat indokolátlanul nem
fizeti meg, azzal 60 napon túli késedelembe esik.

98. Mentesülnek aszerződő Felek aszerzódésszegés következményei alól, ha
bizonyíÜák, hogy a késedelem a másik szerződő fel nem szeruődésszerű teljesítésére
Vezethető vissza:

.

.

bizonltják, hogy kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatartásától független
rendkívüli, elháríthatatlan külso ok, az ún. ,,vis major" körébe tartoző események
miatt nem tudták teljesíteni, különösen természeti katasztrőfa, elemi csapás' stb.
miatt. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésébenakadályozott szerződő féI a
másik lelet a vis major beálltáról és megszűnésérol haladéktalanul ér1esíteniköteles.

99. Nem mentesülnek a Felek a nem' vagy nem szerzódésszerű teljesítéskövetkezményei

alól, ha aZ vgyan rendkívüli, előre nem láthatő körülményekre vezethető vissza,

azonban ezen körülmények miatt a teljesítésnem vált lehetetlenné, csak akadályozta,
vagy m egn ehezitette azt.

HIBÁS TELJESÍTÉS'SzA.vAToSSÁG

i00.

Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján áItala megvalósított

beruházás eredménye a teljesítés időpontjában nem Íblel meg a jogszabá|yban vagy a
szerződésben meghatározotÍ tulajdonságoknak. Ez esetben a Megrendelő elsősorban váIasztása szerint - kijavítást vagy kicserélést(a szolgáltatás újbóli teljesítését)
követelhet, kivéve' ha az a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne..

101.

Ha a Vállalkoző a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését)
nem vállalja' Vagy annak a jogszabétlyi eloírásoknak és a Megrendelő elvárásainak
megfelelően nem tud eleget tenni, a Megrendelo - választása szerint - megfelelő
árleszál|ítást igényelhet vagy elállhat a szerződóstől.

I02'

Ha a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja' Vagy nem végzi el,
költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja. s ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részétvisszatar1hatja.

a Megrendelő a hibát a Vállalkozó
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SZaVatoSSági kötelezettség teljesítésévelés a szetződésszerű állapot
megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen aZ anyag-, munka- és
továbbítási költségeket - a Vállalkozót terhelik.

103. A

IO4.

Megrendelo a hiba felÍbdezése után a legrövidebb idon belül köteles kifogását a
Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait - a teljesítés időpontjától számított
hat hónapos elévülésihatáridőn belül- érvényesíteni.Nem szémit bele az elévülési
időbe a kijavítási időnek az a tésze, amely a\att a Megrendelo a dolgot nem tudja
rendeltetésszerűen használni' A szavatossági jog érvényesíthetőségénekhatárideje a
dolognak vagy jelentősebb részénekkicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás kovetkezményeként jelentkező
hiba tekintetében újból kezdődik.

105.

Ha a Megrendelo igényétmenthető okból nem tudja érvényesíteni,(így különösen,
ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténélfogva az hatátldon belül nem volt
határideje a Ptk. 6:163.$-ában
felismerhetó'), a szavatossági jogok érvényesítésének
jogszabá|y
idot állapít meg' a
alkalmassági
kötelező
meghatározott határidő, de ha a
szavatossági igény érvényesítéséreez a határidó az irányadő. Ez utóbbi határidő
elmulasztása j ogvesztéssel j ár.

106.

Vállalkozó mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a Megrendelő a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, vagy ha a hiba a
Megrendelő é/rtal adott anyag hibájára vezethető vissza (feltéve, hogy az anyag
alkalm

atl an ságár a a

M e grende lot e lőzete s en fi gye lm eztette)

.

IO7.

kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből
Szavatossági jogainak érvényesítésén
is követelheti a káftérítéSszabályai szerint.
eredő kárának megtérítését

.lorÁrrÁS, KÖTEL EZÓ ALKALMAS SÁG
108.

Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára, illetve a beépítésrekerülő
berendezésekre a műszaki átadás-átvételt követő 24 (huszonnégy) hónap teljes körű'
jótállást vállal.

109.

Amennyiben a létesítmény,vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó
jótállási kötelezetts ége alátartoző hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen,
az e\őzőekben meghatározottjótállási ido a létesítményt,illetve az érintett építményt
illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá nem vált.
kotelezettségein túlmenően alá van vetve a ,.kötelező
alkalmassági idő''-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a
12lIg88. (XII. 27.) Évv-tpl,l_KM-MÉM-KVMegyüttes rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek.

110. Vállalkozó a jótállási

111.

Vállalkozó jótálláSi kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a

Vállalkozó bebizonyítja, hogy

a hiba oka a

teljesítésután keletkezett,

rendeltetésellenes használat vagy karbantar1ás elmulasztásának következményeként.

j*uW
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I12.

A jótállási, vagy SZaVatossági idő alatt fellépo hiányosságot, hibát halacléktalanul
a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkoző pedig köteles haladéktalanul
intézkedni' a hibát' hiányt kiküszöbölni.

1

13.

Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésérea létesítmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját
költségére kijavítani vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, részekkel' tarlozékokkal, stb. aZonoS konstrukciójúaknak
bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

114. A

kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó , a váIlia|t jótállási időn túl a
Megrendelő áItaI bizonltottan a Vállalkozó érdekkörébe tartoző hibák kijavítását 15
napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező
esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó ér1esítésévela Vállalkoző terhére a
munkát mással elvégeztetni. Ennek diját a Vállalkozó nem vitathatja.

s,ZF,p(ZÓDo
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115.

Felek a szerzódéssel' annak teljesítésévelkapcsolatos összes egymásnak adott
nyilatkozatot, értesítéstírásban (levél formájában) - utóbb a másik fél á|ta| kétségbe
nem vonható módon elktildött - küldeményüen kötelesek közölni az éintett, érdekelt
fellel és ezt irásban visszaigazolni a szeruődésben megadott címre.

116. A

nyilatko zat jogl|ag akkor lép hatályba, amikor azt klkézbesítették'Vagy
nyilatkozat hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi.

a

i

II7.

A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés,küldemény, üzenet (élő)szóban,
vagy telefax, e-mail, Internet, stb. útján is érvényeslehet, de szabályszerűen
kézbesítettnekakkor minosül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik,
visszaigazolj ák.

1

18.

119.

Vállalkozó képviseloje:
Neve: Geosits Tibor
Címe: 9700 Szombathely, Mérleg u.7la
Telefonszáma: 06 30 9971666
E-mail címe: villkasz@villkasz.hu
Meghatalmazásának köre az építésimunkákkal kapcsolatban teljes körű.

Megrendelő képviselője, kapcsolattar1ó és az építésinaplóban bejegyzésre

jogosult:

Neve: Máté PéteI
Címe: 9700 Szombathely' Markusovszky u.5.
Tel: 06 30 2635165
Telefax: 06 94 321 813
E-mail : mate.peter@markusovszkv.hu

l20.

A szakmai ellenőr

o A

szakmai ellenőr alábbi adatai csak a szerződés lratályba lépésétkövetően
kerülnek megadásra.
.f :1'{'.)
19t2s
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Neve: Falusi Kálrnan
Címe: 9700 Szombathely' Markusovszky u' 5.
Telefon száma:06 94 515 074
Telefax száma'.06 94 327 873
E _m ail cím e : f,alusi. ka1m an @m arkusovszk}'. hu

EGYÉBMEGÁLLAPoDÁSoK

I21.

Késedelmi kötbér:A Vállalkoző,Ita olyan okból' amelyért felelős. késedelmesen
teljesít, a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelmes (rész)teljesítés
nettó ellenértékénekI oÁ-alnap mértékű késedelmi kötbért köteleS fizetni. A késedelmi
kötbér maximális mértéke:a késedelmes (rész)teljesítésnettó ellenértékének20oÁ-a.
Az ajánIattevő 20 (húsz) napos késedelmét követően a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. A kotbér felszámítható összege a végszámla összegéből kerül
levonásra, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozőt a munka befejezése alól.
I22. Hibás teljesítésikötbér:A Vállalkoző,ha olyan okból, amelyért Í'elelos, hibásan
teljesít, a hibás (rész)teljesítésnettó ellenértékének20oÁ-a mértékű hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni. A kötbér felszámítható összege a végszám|a összegéből kerül
levonásra, ez azonbartnem mentesíti a Vállalkozőt a munka befejezése alól. A jogosult
a hibás teljesítésmiatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igénl.
Jelen szerzodés szerint hibának minősül bármelyik szerződés tárgya szerinti berendezés
állapotában bekövetkező minden olyan változás, amely a Íblyamatos és rendeltetésszerű
üzemeltetés bármely fázisát lehetetlenné teszi, vagy veszélyhelyzetet teremt.

Üzembiztonság (izemzavartő| mentesség): Vállalkozó jelen szerződésben
meghatározott vállalkozási díjét199,95 7o-os üzembiztonságot szavatol a jótállási

I23.

időtartam alatt. Üzembiztonság számitása: L]zembiztonság [év] : 1OO%- (Üzemkiesés
[]j]/Üzemidő fTmax] x 100)
. Üzemidő (Tmax): 365 nap x24 őra:8.760 &a
. Üzemkiesés (Tj): Üzemkiesésnek minos'JI azizemidőnek azonegész órákat kitevo
része, amikor a jelen szerződés tátgyátképező készülék hiba miatt nem használható
rendeltetésszerűen. Nem minősül üzemkiesésnek:
- szakszerűtlen kezeléS, nem rendeltetésszerű haszná|at, keze|ési hiba, gondatlan, vagy
szándékos károkozás, elemi károk miatti üzemkiesés, valamint a javításra fordított idő,
- a szerződés tárgya szerinti berendezés működését befolyásoló egyéb kiegészítő
számítástechnikai-, gépészeti-, technológiai-, építészeti-,energetikai, munkavédelmi-,
tűzvédelmi-, klíma és egyéb technikai eszkoz meghibásodásából' számítógépes vírusokból
eredő leállás, és ez által a berendezésben fellépett meghibásodás javítására fordított idő, .
- alaptalan bejelentés míatt kieső üzemórák,
- a karbantaftás, upclate, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti mérés
elvégzésérefordított idő,
- aZ aZ időtartam, amely a|att akészülék részleges hibája ellenére a diagnosztizá|ás tovább
folytatható,
- a Megrendelő késedelmének időtartama.
- EoN szolgá|tatási kimaradása.
Amennyiben a Vállalkozó érdekkorébenfelmerülő okból a vállalt üzembiztonság
Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó Í-elelős a fenti iizembiztonsági mutató
nern teljesül, a Megrendelő minden további kiesett IoÁ ijzemidőér1 a szerződés nettó
ellenértékének IoÁ - átj o go sult hibás telj esítésikötbérként követelni.
20125

á|ta| készített dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett
hozzájmllása nélkül sem tovább nem adhatók, Sem a szerződésen kívül fel nem

I24. Vállalkozó

használhatók, továbbá tilos a Megrendelő elozetes hozzájáru|ása nélkül az e|váIIaIt,
illetve amár folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fel részérekiszolgáltatni,
azokr őI e 1ő adásokat taft ani, vide ó - felvételt vagy kinyomtatott anyagot ko zzétenni.

I25.

Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármiféle szerzőijog' szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne'

126. A

szerződést érintő kérdésekbena kapcsolattartás módja kizárőIag cégszerűen
a|áirt levél. Egyéb kommunikáció vonatkozásában elfogadják aZ e-mail-es
kapcsolattartást is, amennyiben megalapozottan vélelmezhető, hogy az e-ma1l-t a
másik felmegkapta.

I27.

Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek
valamelyik fél részérőltörténő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából
ered' Megrendelő és Vállalkoző kozötti egyeztetés tárgyát képezi' Felek mindent
megtesznek annak érdekében,hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között
tárgyal

I28.

ás o

s uton r endezzék.

Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékkéntsem használhatja fel jelen

szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül.
I29. Vállalkozó a szeruódés teljesítésesorán csak olyan szerzői, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárőlagosság alatt álló dokumentációt, művet,
alkotást' terméket, stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói
jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes
egyetértése mellett kenilhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel
szemben ezen ajogcímen előterjesztett követelésekért helyállni, s a Megrendelőt
mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle
szerzótjog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos
jog megsértése miatt érvényesítenek.

130. Vállalkozó a

munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény és az 5lI993. (XII. 26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásárÓl, valamint a túzvédelemről sző|ő 5412014. (XII. 5.)
BM rendelet(oTSZ) rendelkezéseit köteles betartani.

131.

Felek megállapodnak abban, hogy a megkötött

szerződés nyilvános. abba bárki

betekinthet

I32'

Szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték.Kijelentik, hogy
minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek,
az ügylet során jóhiszeműen jár'tak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről,
melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, Vagy másként kötötték volna
meg.

133.

Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerzodéssel azonos formai
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatar1ással történő
szerzodésmódosítás lehetőségétkizérják.

21t25
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I34.

Aszerzódésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó
h at ál yo s j o gszab ályok rend elk ez é s ei az ir ány adő ak.

135.

Szerződő felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által
láttamozott, 4 (négy) szÓ szerint egyezó példányban készült, 22 (huszonkettő)
számozott o ldalbó 1 ál l, akaratukkal mindenben e gyező.

136.

Aszerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiketelsősorban peren kívüli tárgya|ás útján kívánják rendezni. Amennyiben
ennek során egyezség nem jön létre' úgy perér1éktől ftiggően kikötik a Szombathelyi
Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
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1.

sz. melléklet

oPCIÓ IGÉNYBEvÉrnrÉnEvoNAT KoZÓ NYILATK oZAT
Alulírott Dr. Nagy Lajos főigazgatő, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:
9700 Szombatheiy, Markusovszky Lajos utca 5.) mint Megrendelő képviseletében jelen
nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a ,,Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia
központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseréjének kivitelezése II.'' tárgyú közbeszerzési
eljárásban általam megielölt TALUS távfelügyeleti rendszer kivitelezéséremint opcióra
igényt tartolínem tartok igénytz.
Kelt:

Markusovszky E
Megrerrdelő
képv.:
Dr. Nagy Laios
főigazgatő

2

MegleIelő aláhúzandó.

luuW*

2312s

:haz
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án

latkórő : Markusovszlry E gyetemi oktatókórh áz

Cím : 9700 Szombathely, Markusovszky La.ios utca

5.

A munka leírása:
,,Mnrkusovszky Egyetemi okÍatókórhóz energic központban c
kY-rls kap cs o Íó beren dezés c.>'eréjéne k kivite lezése "

l}

Kiiltsésvetésfőii sszesítö

Netti anvagkö]tsés összesen íFt}

30 736 80J

Nettó díiköltség összesen (Ft)
Nettó önkoltség osszesen (Ft):

613 L97
38 350 000
1"0 354 500
48 '704 500

21aÁ
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A munka

ára összesen (bruttó Ft)
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Kelt: Szombathely' 2019. június 25.
vuxr{Á$Z K&'T.
'iÜ0 EÍsfibath6ly, Mérleg u.
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Brztosttás tart'ama
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202Ü.Ü4.01

A biztosÍmsi seeaődóst a szerződő ielek a bizto*itás evfordulljára 30 napas Íelrrondási időVel Ítimondhatják
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VállafkozÓí tevákenység
fetefőlségbiztos Ítása

Váilalkozói munkáltató

i fe
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Vagyonőr vállaíkoeá*ok felelős*égbiatosífuasi feltétel€i {VFF)
llatályos; ?0J 6.1 0.Ü1 -től ltJysz: 18572

ielősség

Y

agyanőr

v

állalkoeások Íelelősségbiztos Ílási f*ttételei {VFF)

Hatáíyos: 2s1 6. 1 0'01-től Nysz: 18572
Fe lelőssé gbizto$ílás k'egós dtő
kockáeatgk

Tűe-

is

elerni kárak bi:tosítása

Vagyonőr váííalkozások felelősségbiztosftilpi feltételei {VFri
Hatályos: 201 6.1 0"01 -től Nysz: Ís572

Vagyonir válfafkazá-t*k vagyxbiztositási f*ltótel*r (VVry Hatá'ya$:
6'Í0.0t-tőí Nys:: 1 8569
'Az éptjlet biztosítási össrzegben hőszivattyti ás napelern is szeropel'
2Ü1

BetÖiése$ lopást és rabfás biztosítas
Üvegtdrés-biztosih*s

Vagyonőr vállalkorá*ck vag]ionbietos|tá$i íeltételei{VVp] HatályÖ$
2016'tÜ.01-tőÍ Nysz: 1 s569

:

Vagycnőr váltalkozások vagyonbietos ítási íeltéteiei{VVQ l".{atályos:
0,01'től Nysz; 1 8569

201 6"1

irodai elektronikus herenderések

biztosítása

Vagy*nőr váilalkozások vagyonbizt$s ítási feltéte lei {VVFJ Hatályos

201 5.1Ü.Ü1-től

Nysal'í 8s69

Adósám: 10308a24-4-44 " gankszámlaseám: Raiffeisen Ba*k'í2001008-00100594-ÜíJ100Ü08
FóVárosi TÖrvény$zékcégbí]'ósaga cg' 01 -1 0-041305 * csoportos beszedási nregbízás ese1én a kedveaményezett

A társaság az

lvAss

áltá: Vezetett olasz Biztositói csopo}'tok Nyítvántartásában 26-os soíszámon b€jegy;ett

;

azorrositÓja: A1 0308024
GenéÍali csoporthoz tartozik.
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BEtssilott íed6a*tek
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Bl:tosltás| osszeg*k
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fáradékoÉt:zA13o4
i-lzo plusz csomag

Váiklkoa*i {*vékenységíeÍel6sségbíatcsitáse
*áe"vía"vil|axy seerelés, kivávg *gysz*r{i bele6*nÉsshoa k*6tti*{ épfiésiÉevék**ységeí*e
10Ü Ü00 Ü00

Káíkifizetési limí1 éVentÖ
KárkiÍizetési liÍfl it kárÜnkénl
Káronkénti Önrósz 'í0 %, de mlnirnurn 100 000 Ft
Válla{k*aó! rtrrlnkáttatÓE

feíelőssóg

&áx-vír-vitüamy sxare{és, kivévc egyszor{Í bej*leattés}toa kiite'tt ópífée! tevék**ységekr*
KáÍ1dÍizstésilííl}iilYente
2Ü Ü00 0ÜÜ

Kárkifízetrás i límit káronként

Káronkénti Önrésl ''0 %, d€ minimum 100 000 Fl

Felelő*sósblelosítás kiegászí!6 kookázaück
Zár*dékok:

51

2'sz, 504.s7' 503.sz

Felolősségbiliesítás szerrődéssrggéss*l okocot{ károkr*
1

00 000 000

Kárkif ízetésí limit káronké nt

Káronkénti önrész 1a %,de mínirnum Í0Ü Ü00 Ft

seoigá|latási le|előssógbielosÍtás
Kárkifizetési lirnit éve nte

1Ü0 000 000

KárkiÍiretés i lírnit káronklnt

Káronkénti önrész J0 %, de minirnum 100 CI00 Ft
Targo ncákka

E'

dgrlr kka l okozott t<ár*{r í*lelőssé g b ixf *sát*sa

Kárkifizetésí limit évonte

1

Ü0 000 000

Kárkifízetés i íimit káío nkánt

Káronkénti Önrész J0 %, de minimum 100 00CI Ft
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és algfifti

fuá*ok

bie{osítás*

Záradékok: KF 140' TŰZALA, VíZ' KATAsz, ELEMI
Épü|et, építmány saját tulajdon
lpari és kereskedelmi Ljzerni beIendezések 9aját tulajdon

Készletek saját tulajdon
6 310 000

Napkoliektoí

20 000 00c
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Tűe- és elemi károk biztosítása t54927} -

Tartarnengedmény

T#AAffi

Tűz- és €lemi

KF t4S

se{lréses lÖpá6- és íabIás biáositá* {54930)
Tartanengedmóny

vix

Tűz- ós elemikárok biztÜsítása (54s27) Bittos ítási fedszst kiterjesztése'{szetékesvlz"kÜ atokra

K&T&Str

Tűa" *s elemi károk biztosÍÍása {54s27) -

károk birtosítása {54s27} Bietosítási fedgzet l. z a|ep kÜÜkáeatokra

Biztosítási fedezet kileíjB$uté$9kaiasztroía kockázatokra

Adószám:' ruouoro +_ql Ba.xszanlaszám: Baiíersen Bart 1 ?0010oB -o;r 00594-o0100008

Fóvárosí Íörvényszék CégbÍósága Cg. 0] _10-041305 * csopo}tos beszedési megbíZás esgtán a kedvezfiényeeetl azonosítóia: A'10308024
A (ársaság az IVASS álaal vezotett olasz BíztosílóÍ csoportok hlyilvánlartásában 26'os sorszán']on bejegyzett Generali csoporihrz tartozik.
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Gen€íali $izlosító z't.
+t4

K*ekácáti *iír$k l gárad*kaí* résx*gt*eésg

tLstrt

Túe- és elgrni károk biut0sítása {54s27} Eiztos itási fedB eet kite rje$ztése elemíkár ko*káeatox ra

rr \t!c?

és íabíásiiatosítís{54s30} "
BelÖíéses
'opá$- előírt vagyonvédeirni szint: 2
A tevékenységhez
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llic* Lásáó

Erdős Mihály

elnök-yezérigazgail
Generali Biztos ttl Zrt.
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NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE VENNI rÍvÁNr ALVÁLLALKoZoKRÓL

Alulírott VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Korlátolt

FeIelősségű

Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a. ép.) Vállalkozó képviseletében eljárva,
a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:(székhely: 9100 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5.) Megrendelő által lebonyolított ,,Markusovszky Egyetemi
oktatókórház energia központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseré.jónek kivitelezése
II.'' tárgyú kÓzbeszerzési eliárásban a Megrendeiővel 2019'.U."J'..4Í,.
'.. napján
megkötött Vállalkozási szerződésre hivatkozással a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXVilI.
törvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem3.

I.)

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési e|járás eredményekéntmegkötött
szerződés teljesítéséhezalvállalkozÓt nem kívánok isénybe Venil.

Vállalkozási

II.)

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzésl e\árás eredményeként megkötött

Vállalkozásr

,

szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozókat kívánj uk igénybe venni:

alvdllalkozói

Alvtillulkoaj

teljesítésardnya

(neve és székhelye)

(%)

alvdllalkoztj áI tul végzett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy Íbr'rt megnevezetI és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem
á1lnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény 62. s (1; bekezdés g)-k) es m), q)
pbntjában bekezdésében meghatározott ktzáró okok hatálya alatt áll.
Kelt: 201

g..u?.'..4r...

.. napján

vlLLKÁsz

97oO SzombathelY'
Tel./Íax: 06/94/340_944,

AdÓszám,113131

Vállalkozó

l MesÍ'elelő rész a]áhírzarrdó
24125

