
EplrEsr vAr-r-rr-xozAsr szenz6oEs

mint megrende16,

El6zm6nyek
A F6varosi Onkormenfzat Karolyi Sendor K6rhez es Rendel6intezet (tovabbiakban:K6rhez) az
NFU aftal kiirt KEOP-s.3.0/A"/09-2010-0043 pelyezai azonoslto szSmon (tovdbbiakban: Projekt)
tamogatast nyert el.
A vonatkoz6 fovarosi kOzgyulesi, illetoleg kerubti kepviseto-testuleti dOntesek enelm6ben, a
pelyezaban celobjektumk6nt megjelolt epolet 2011. oktober 1-i fordut6nappal ii tulajdonosakent
v-alamint az Ujpesti iar6beteg szakell6t6s Uj felelosekent a Budapest F6veros tV. kerutet Ujpest
Onkormanyzata (tovabbiakban: Ujpesti Onkorm, nyzal) az eloirt adatszolgaltatesi kotelezeliseg
teljesltesevel kerehet terjesztett el6 az Energia Kozpont Kft. tets- a pevezat, i etoteg a
Tamogat6si szerzodes vonatkozSsaban pevez,ilkedvezm6nyezetti pozlciojanak elismerese, ezzel
egyutt a palyAzati jogut6dles alapjan a targyi szerz6desnek a lV. keruleti onkormenyzaftal torten6
megkotese 6rdekeben. Ujpesti Onkormdnlzat pAlyezlilkedvezm6nyezetti pozlci6jdnLk elismer6se
megtodent, melyet k0vet6en a Tamogatesi szerz6d6s 201 1. december 214n megkotesre kerult.

1.

Szervezet neve. Budapest Fdv6ros lV. kerulet Uipest Onkormenyzata
Kepvisel6 neve: Wintermantel Zsolt polgermester
Szekhely: 1042 Budapest, lstvan ut 14

Azonosit6 szam (PlR azonoslt6): 735672
Ad6sz6m: 15504005-2{1
Bankszamlaszam: 't 20 1 0422-00208592-00 1 00005
Telefonszam: +36-1-231-31-01

E-mail cim: kozbeszerzes@ujpest. hu
a
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5000 Szolnok, M6sz6ros L6rinc Ut 10.

A peryezat azonosito sz6ma: KEOP-5.3. 0/A/09-201 0-0043
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A PllYazal g66ta1

NFU

A/



Megrendel6 az ,,Az Ujpesti Szakorvosi Rendel6intezet epuletenek energetikai korszerUsltese soran
frltesi es hutesi rendszer felUjitasa vallalkozasi szez6d6s kereteben" tergyaban a Kozbeszerzesi
Hatosag Hivatalos Lapjaban UO7l2O12 hivatkozasi szem alatt 2012.04.23.-en aien|afieteli felhtvast
tett kozze nyllt kozbeszerzesi eljaras megindltasara.

A Vallalkozo az ajanlatot 2012.05.09. napjen a Megrendel6 reszere atadta.
Megrendelo donteser6l osszegzes megkuldesevel 2012-06.13. nap.len tajekoztatla Vallalkozot,
hogy a kozbeszezesi eljeras nyertese lett.

Szez6d6 Felek rogzltik, hogy a Szez6dest a kozbeszezesekrol sz6l6 2011. €vi Cvlll. t0rv6ny
alapjen, a fent hivatkozott kozbeszezesi eljeresra tekintettel I0ak ala

A Szerz6d6s dokumontumai
2.1. A szavaknak 6s kifejezeseknek ebben a Szerz6deses MegallapodAsban ugyanaz a

ielentesuk, mint ahogy aA a kovetkezokben hivatkozott Szeeodeses Felt€telek
meghatarozzak.

2.2. A kovetkez6 megallapodesokat es nyilatkozatokat Ugy kell tekanteni, mint amelyek a jelen
Szez6deses Meg6llapod6s elvalasahatatlan reszet kepez6 dokumentumok, amelyek egyutt
olvasand6k 6s e elmezend6k, nevezetesen:

a) a jelen Szez6d6ses Megallapodas,
b) a Szerzodeses Feltetelek,
c) az Elfogad6 Lev6l (Osszegzes az elj6rasr6l),
d) az Ajanlat,
e) a Muszaki TervdokumentAci6 (Muszaki El6kasok, Miiszaki Tervek)
0 a Mennyiseg Kimutatasok (palyAzat E2 energetikai melleklet szerinti formatumban)

S) a Mennyiseg Kimutatas teteleinek lelrasa,
h) a kozbeszezesi elj6r6s sordn tett nyilatkozatok 6s dokumentaci6k,
i) egyeb, a Szez6dest alkoto tovabbi dokumentumok (kolonosen a Bazisutemterv)
(a tovabbiakban egyuttesen: Szerz6des)

2.3. A fent emlltett dokumentumok egymest kiegeszltik, 6s kolcsonosen magyar6zzAk, de
k6t6rtelmuseg es e[eresek eseten a Szerz6des ertelmezese szempontjebol a fenti a) - j)
alatti sonend minostrl fontossagi sonendnek, es mindig a sorban el6bb all6 dokumentumban
foglaltak a mert6kad6k.

A Szez6d6s tirgya

3.1. Szez6d6 Felek megallapodnak es a VAllalkoz6 kdtelezeftseget vellal arra, hogy megvalosltja
az ,Ujpesti Szakorvosi Rendel6int6zet epuletenek komplex energetikai fetojtarsanak, hUtesi
6s vil69itSsi rendszer korszer0sltesenek' futesi 6s hUt6si rendszer felUjit6s g6peszeti
kivitelez6si munkeit (a tovebbiakban: Eplt6si MunkAk), j6tallasi/garancietis/szavatoss6gi
kotelezettsegeinek eleget tesz minden tekintetben a Szerz6des e16lrasainak megfelel6en.

AVAllalkoz' az Eptt6si Munk6kat a Szez6deses Dokumentumoknak megfelel6en, a mUszaki
el6lrasokban, a vonatkoz6 szabvenyokban es muszaki szab6lyozasokban el6lrt min6segi
kovetelmenyeknek megfelelo min6segben koteles megval6sltani.

A Szerzddes osszege:

Szez6deses Ar (nett6): 43.816.657,- Fr

azaz negry enhercmmilli6-nyolcszeztizenhatezer-hatszezOtven het forint.

szerzodeses Arnak a nett6 vellalkoz6i dlj min6sul. Az AFA bevallasa 6s a megfizetese a
hatalyos adojogszabelyok szerint tOrt6nik.
A szerzodeses Feltetelek rendetkez6seinek alkalmazasa so16n szerz6deses Ar alatt jelen
pont szerinti Szez6d€ses Arat kell megfelel6en eneni.
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4.

3 '1. Befejezesi hatArid6: 2012,09.30.

Teljes befejezesi hatarido: a szezodes al6lrAsat6l szamttott 3,5 h6nap (2012.10.15.).

A V6llalkoz6 nyilatkozatai, feladatai 6s kotelezetts6gei

4.1. Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy az Epltesi Munkakat szerz6desszeruen, teljes koruen,
muszakilag €s minosegileg kifogasEbn kivitelben, a moszaki elotrasoknak, a vonatkozo
magyar elolrasoknak, mgszaki szabalyoknak es szabvAnyoknak, a technika mai ellesSnak
megfelel6en, hataridOben elkeszlti.

4.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzodes elvelasahatatlan reszet kepez6 dokumentumokat es a
Megrende16 altal a rendelkezesere bocsatott egyeb dokumentumokat is ellenorizte.

43. Vallalkozo a Szez6d6ses Megallapodas alalrasaval akkent nyilatkozik, hogy a Szezodes
ekalaszthatatlan reszet kepez6 dokumentumokat es a Megrendelo altal a rendelkezesere
bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat saj6t felelossegere ellenorizte, az
azokban fog6lt tenyeket, el6lrasokat ism )ri. Vellalkozo a Szezodeses Arat ezen informaci6k
figyelembevetelevel, kell6en nagy szakmai tapasztalatara alapozva es az 6pttesi helyszln 6s
a kor0lmenyek ismereteben allapltotta me9. Vallalkoz6 a Letesltmeny funkcioienak, celjainak
megfelel6 es rendeltetesszeni hasznalatehoz, a minosegi kovetelmenyeknek telies koroen
megfelel6 megjebnes0 es min6seg0 megvalosltasahoz, zavartalanul hasznAlhat6
attapotehoz szukseges kivitebzesi es kapcsol6d6 munkakat kalkulalni tudta, 6s a m0szaki es
ig6nyszintbeli bizonytalansegokat is fi gyelembe vette.

4.4. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6deses Ar fix etalanydij. Vallalkoz6 a Szez6d6ses Ar6rt
teljes kor0en (ideerwe az esetleg felmertil6 tobblet- es a Szerzodes teljes korLi

megvalosltasahoz szukseges munkakat is) v6llalkozik az Eplt6si Munk6k megval6sltasara,
valamint az egyeb szee6deses kotelezeftsegek teljesltesere.

A munkek mennyis6geit tetelenkenti bontesban az Ajanlatban szerepl6 Bearazott
Mennyiseg-kimutatesok tartalmazzak. A Vallalkoz6 a Bearazott Mennyiseg-kimutatasban
szereplo minden tetelhez meghaterozta az egysegarat vagy arat.

A Bearazott Mennyiseg-kimutatAsban szerepl6 a tetelhez tartozo arak vagy egysegerak,
amely erak es egysegarak AFn lAttatanos Forgalmi Ad6) n6lkul keroltek megallapltasra,
tartalmaznak minden egyeb jerulekos koftseget, (anyag, b6r, gep, kozter0let ig6nybev6tel,
felvonulasi- es ideiglenes mellekletesltm6nyek, szokseges vizsgalatok, 6llvanyok,
segedszerkezetek, zsaluzatok, szallltes, ellen6z6 meresek es vizsgalatok, mintavetelek,
minOsltesek, min6sltes tan0sltesok, segedanyagok, lerak6helyi dl.iak, kitgzesek, a
megval6sttAshoz szukseges - a Vallalkozo felelossegi korebe tartozo - hat6segi es egyeb
engedelyek, kozmU-nyilvenErtasi adatszo196ltatasok, szakhatosagi felugyeleti dijak, a
munkavallalok vedelmere 6s a munkafeltetelekre vonatkozo, a Vellalkozo kerelmere
indltott EiekoaaHssal kapcsolatos dljak, a beruhazas ideiglenes reszeinek tervezese,
szabadalmi dljak, biAonsegtechnikai e16lresok miatt felmeru16 kolts6gek, barmilyen bedeti
6s biztosltesi dlj, bankgaranciek 6s biztosltasok koltsegei stb.), tovabba minden vemot,
ad6t 6s egyeb illeteket, amit a Vellalkoz6nak a Szerzodes alapjen vagy bdrmely mds okb6l
kell fizetnie. A Valblkoz6 az ajenhtMr meghataroz6sa sor6n figyelembe vette tovebba a
fizetesi Utemezesre vonatkoz6 elotrasokat, illetve az alapjen 6t terhel6 kotelezettsegeit.

4.5. VAllalkozo kotelezettseget vallal a szolgaltatas teljessegeert es hianfalansageert f6leg azon
tetebk eseteben, melyek nincsenek el6lrva a dokumentecioban, viszont a szakmai szok6sok
6s a technika mai allasa szerint hozzatarloznak a szeeodeses feladatai es kotelezettsegei,
az Eplt6si Munkek kifogastalan, telles korri kivitelezesehez 6s a V6llalkoz6t terhet6 egteb
sze126deses kotelezetsegek teljesttes6hez.

4.6. vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szez6deses Ar a v6llalkoz6 szez6d6ses
kotelezettsegeihez tartoz6 Osszes kOlts6get tartalm2?-a, fUggeflenUl azok jefleget6l.

4.7 vallalkoz6 az ajenlatadas soran megtekintette es megvizsgata a helyszlnt 6s annak
kornyezetet, mely inform6ci6k teljes koni figyelembe vetelevel 6illtotta ossze ajanlatet.

v6llalkoz6 tudomassal btr arrot, hogy a munkak megvalosltesa soren a szakrendeles
folyamatosan m0kodik, valamint egyeb 6pit6si munkek is folynaufotyhatnak a L6testtm6ny
vonatkozaseban es annak teruleten, melyr6l Megrendelo, illetve Megrendel6 k6pvisel6je
kell6 idoben tajekoztatest ad ve atkoz6 reszere az ered6 es;fleges egyeztet6si,
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egyuttm0kddesi es osszehangolasi igenyekre vonatkozoan lgy V6llalkoz6 kifejezetten
tudomessal blr arrol, hogy a munkaterolet nem kizarolagosan kerul a reszere etadasra.
Vallalkoz6 a fentieket teljes medekben figyelembe es szerepeltette az ajanlataban.

4.8. A Vallalkoz6 koteles a Szerzod€s alatrasat k0vet6en, a kivitelezes megkezdese el6n az
Eplt6si Munk5k kivitelezesere vonatkozo napi bontasU - annak megval6s(thatosagat igazo16 -
r6szletes utemtervet es a'helyszlnen parhuzamosan felujltast vegz6 mas VAllalkoz6kkal
osszhangban osszeellltott organizaci6s tervet k6sztteni (Bazisiltemterv), amelyre
vonatkoz6an kOteles beszerezni az Uzemeltet6 (Ujpesti Egeszsegugyi Szolgaltato Nonprofit
Kft., 0gyvezet6 igazgato: Dr. Varga J6zsef Csaba) kasos j6vahagyesat. Ea kovetden
nyrjthatja be a reszletes otemtervet es organizeci6s tervet Vallalkoz6 a Megrendel6hoz es a
Mernokhoz j6vahagyasra. A Btisotemtervnek a Megrendel6vel es a M6rn0kkel egyeztetett
reszletez€ssel tartalmaznia kell az elvegzendo munkak mennyis€g adatait 6s alkalmasnak
kell lennie a szezalekos keszultseg bemutat6sara. A Bezisutemterv Megrendel6 es Mernok
altali j6vahagyasa az Eplt6si Munkek megkezdesenek feltetele.

4.9. A Szee6d6 felek rogzttik, hogy a Szerz6des alkalmazasa es enelmezese soran

,,B6zisUtemterv' alatt a jelen SzeRodeses Megallapodas e'd.z6, 4.8 pontj6ban meghatarozott
otemterv es kapcsol6d6 organizacios terv ertend6.

410 A V6llalkoz6 a Bezisutemtervet koteles kethetente a Megrendel6 es/vagy a Memok
utasltesaival Osszhangban aktualizalni es az aktualizaft lervet a MernOk es a Megrendel6
resz6re a Megrendel6 altal meghatArozott elektronikus es nyomtatott formatumban
beny0jtanijOvahagyasra ket nappal az elkovetkezo m0szaki koopereciot megel6z6en

Amennyiben barmikor a Mernok ogy lteli meg, hogy az Eptt6si Munkdk t6nyleges
megvalosulesi oteme nem egyezik azokkal az utemtervekkel, amelyeket a SzerzAdeses
Megallapodas szerint jovehagytak, akkor a Vallalkoz6 koteles a Mernok keresere 5 napon

belal elkeszlteni es J6vehagyasra etadni egy felulvlzsgelt utemtervet, amely azon
modosltasokat taftalmizza, melyek sztlks€gesek az Eplt6si Munkaknak a Befejez6si
Haterid6n beluli elkeszltese erdekeben.

4.11. Valtalkozo j6tall a Szezodesben foglalt kOtelezetts6geinek szerzodesszeru teljestteseert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassegee es minosegeen fuggetlenijrl

att6l, hogy azokat sajat maga vagy alvellalkozoja, esetleg egyeb jogszeruen bevont harmadik
szemely alkalmazza.

4.12. A Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a Szezodeses Feltetelek 45.1 cikkelyben
meghatarozott Ataoas-atveteti igazolas kiadasanak feltetele az Epitesi Munkak teljes koni
elvegzese

4.13. A Vallalkoz6 feladatat sajat maga altal eyvagy a Szerz6des rendelkezesei szerint
alvellalkoz6(k) bevonaseval koteles telieslteni. A Velblkoz6 alvellalkoz6(k) bevonasa eseten
is teljes kor0en es kozvetlenul felelos a Szezodesben foglalt kotelezetts€gek teljesltese€rt A
Vallalkoz6 j6tall az€rt, hogy a bevont alvallalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan
kepesltessel, engedellyel 6s jogoslNannyal, amellyel a Vallalkozo maga is rendelkezik
es/vagy amely a Szez6d6s szerinti feladatai teljesltesehez sz0ks6ges.

4.14. A V6llalkoz6 kdteles a Szerzodes teljes idota(ama alatt a teljesiteshez igenybe vett
alvallalkoz6ival megfele16 kapcsotatot fenntartani, esedekes kovetel6seiket hatarid6ben
kieleglteni.

4.15. Vallalkozo koteles megfizetni a ,pro rata' kdz6s koftsegeknek a ra es6 reszet, mely a
Megrendel6/Uzemeltet6 eltal szolgaltatott ivOviz, csatorna es elektromos kozm0vek Epltesi
Munkak ideje alatti hasznAlatanak ko[segeinek fedezeteul szolgSl. (A reszleteket a gener6l
organizaci6s terv t a'1.almazza.)

A Szez6d6s biztosit6kai
5 l. K6sedehi kotber

a) Ha a Vallalkoz6 elmulasztana, hogy befejezze a teljes Projekt megvalositasat a
Szez6d6sben rogzltett veghatarid6re akkor kesedetmi kotb6rt kdteles fizetni a
Megrendel6nek a teljes nett6 Szez6deses Ar, mint kotb€ralap 1 o/o-Anak, megfelel6
mertekben a kesedelem minden napt6ri napia ut6n, amely eltelik a vonatkoz6
Befejez6si Hatarid6 (Megvat6sitasi td6) 6s az Epitesi Munkakra kiadott Atades-atveteti
lgazolds szerinti tenyleqeq. id6pont k6z6tt. A kesedelemmel erintett napok
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5.2

legmagasabb erteke: 30 nap - ezt kovet6en a Megrendel6 jogosult a szeeodest
felmondani.

b) A hibek kijavitasara, a hianyok p6fl6sara vallalt es a m(szaki atadas-atveteli
jegyzokonyvekben rogzitett hatarid6kre t0rten6 elvegzesenek elmulasztasa eseten a
Vallalkoz6 kesedelmi kotbert koteles fizetni a Megrendelonek, amelynek merteke a
muszaki atadas-atveteli jegfzokonyvekben a hibakijav(tes es hienyp6tles Bearazott
Mennyiseg-kimutatas alapjen meg6llapltott ertekenek, mint vetltesi alapnak (az a')
pontban megadott mertekkel egyez6en)'l %-a, a kesedelem minden naPtari napja utan.
A kesedelmi kotberek legmagasabb osszege az itt {rt vetltesi alap 30 %-a.

MeghiUsulasi kotber

A Vallalkoz6nak felr6hat6 lehetetlenul€s, a Vallalkozo altal a teljeslt6s jogos ok n6lk0li
megtagadasa es a Valblkoz6 felr6hat6 magatartasa miatt a Megrendel6 altal jogszenlen
gyakorolt elallas, felmondes (meghirisules) eseten a Vallalkozo kotber es kart6rlt6si
felelosseggel tartozik. A meghirisul6si kotber mertek 15 oh, alagia a meghitisult munka
ellenerteke.

Teljesltesi biztoslt6k

Vallalkozo koteles a nett6 Szez6deses At z,syo'Aval, megegyez6 merteku - azaz
1.095.416,- Ft osszegre sz6l0 - Teljesltesi Biztosltekot atadni a Megrendel6 reszere
szez6deskoteskor a szerzod€s id6tartama + 60 nap idotartamra.

J6tallasi kotelezettseg

A Vellalkozo a Proiektre osszesen a jogszabaly altal el6trt + 60 h6nap J6tall6si
k0telezettseget (J6tallesi ldOszak) vallal.

A Jotallasi Biztosltek a netto Szezodeses Ar 2,5 %-aval egyen6rt6ku osszeg, mely a Kbt.
126. S szerinti formeban nyujtand6.

Megrendel6 k0tb6r- vagy karigenyenek erv6nyesltese

Megrendelo a Szerz6desen alapul6, illetve azzal 0sszefugg6 kotber- vagy kerig6nyeit a
kovetkez6 m6don ervenyes{ti. A Megrendel6 a kesedelmes, vagy hibas teljes,tes, illetve
meghiusul6s eseten - az igeny jogalapjanak es az okot adO tenynek, esemenynek a
megjelolesevel - felhlvja a Vallalkoz6t, hogy

a) a kotber evvagy a kotberen feluli kar jogalapjanak es osszegenek elismerese mellett a
kotber 6s/vagy a kotberen feltlli kAr osszeget fizesse meg, vagy

b) nyilatkozzon, hogy a kotber es/vagy a kotberen feluli kar iogalapjat, vagy osszeget nem
ismeri el.

A V6llalkoz6 koteles a fentiekre vonatkoz6 nyilatkozatat 3 napon belul megadni.
Megrendel6 a Vallalkoz6nak a Megrendel6vel szemben, a Szerz6dessel dsszefuggesben
fennallo kovetelesebe kizar6lag a Vallalkozo altal elismert koveteleset szemtthatja be. A
beszamltas m6rtek6ig a kotelezettsegek megszUnnek.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeloi igenyt nem, vagy nem teljes mertekben ismeri el,
a Megrendel0 a fennmarad6 koveteleset a Teljesltesi Biztosltekbol kielegltheti.

Biztosltasok

Vellalkozo a Kbt., az aj6nlati felhtvas, es a Szerzodeses Feltetelek rendelkezesei szerint
koteles biztosltast kotni, es a Szerz6des teljes haElya alatt mindvegig fenntartani:

a) az Epitesi Munkakra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreallltasi kolts6g
m€rtek6ig teljes koruen,

b) a Vallalkoz6i Berendez6sre 6s egyeb dolgokra, amelyeket a Munkateruletre hozott a
V6llalkoz6, olyan osszegben, amely fedezi azok Munkateruleten t0den6 megfelel6
p6tlasat,

c) az Epltesi Munkak sor6n a[ala alkalmazott minden szemelyre vonatkoz6an a
munkabalesetekert fennal16 felel6ssege fedezetere mindaddig, amlg a Letesitmenyen
munkavallaloi barmely tev6kenyseget vegeznek, tekintet nelkul a letszAmra
(munkeltatdi felel6ss6gbiztoslt6s) es azt az alv6llalkoz6it6l is megkovetelni,
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7.

d) a meglevo epuletben, annak berendezeseiben, szemelyzetenek, a betegeknek, a tobbi
vAllalkoz6nak okozott szemelyi es anyagi k6rra vonatkozoan.

Megrendel6 kOtelezetts6gei
6.'1. El6leg: Szerz6d6 felek megellapodnak, hogy a Megrendelo a Kbt.131.S (1) bek. valamint a

Szerzodeses Feltetelek 52.1 alcikkelye alapjen Vallalkozonak a teljes Szerz6d6ses Ar 5%-
anak megfelelo, de maximum 10 millio forint osszegU eldleget fizet. Vallalkozo a
Szeeodeses Feltetelek 52.1 alcikkelye alapjdn El6leg visszafizetesi Bankgarancia nyojtasara
koteles. Az El6leget a tenyleges teljesltest tartalmaz6 elsO resz-szemlet6l kezd6d6en k6teles
a V5llalkozo visszafizetni. Az egyes reszszamlak brutt6 osszegenek - amennyiben a
Szerz6deses Megallapod6s kifejezetten mesk6nt nem rendelkezik - 10 %- kell levonni
mindaddig, amlg az El6leg teljes osszege visszafizetesre nem kerul

6.2. A Megrendel6 ezennel vallalja, hogy az Epltesi Munkek kivitelezese, megvalosttasa es a
Valtalkoz6 iotellasi / garancialis / szavatossagi kotelezettsegvallalasa teljesltese eseten a
Szez6d6s5en el6trt idlpontokban es m6don megflzeti a Vallalkoz6nak a Szerz6d€ses Arat.

6.3. Munkateruletaladesa:

Megrendelo a munkateruletet jelen szez6d6s alelrasat kdvetd 7 napon belill Vallalkoz6
rendelkez6s€re bocsatja a Felek k0z0s helyszlni b€jarasa alkalmaval megismert es
naploban rogztteft allapotban.

Havi elszimolls 6s ellen6rz6s
7.1 A Vellalkozo a Mernoknek igazolasra az elfogadott tamogatas lehtvasi otemezessel

osszhangban havonta nyujthat be kozbens6 elszamolast, de mindosszesen legfel,ebb 4
darabot (a felreertesek elkerulese vegett: 3 db resz-szamlazes es 1 db vegszamlazas
lehetseges) az Epltesi Munkek 25%-os, 50%-os, 75%-os es 100%-os keszults6gi fokanak
eler6sekor 2 eredeti peldenyban a targyi idoszakban elvegzett munkair6l, valamint a
Megrendel6 altal elfogadott jelen Feltetelekben rogzitett esetleges egy6b k0vetel6seir6l A
Memok Sltal ellenozoft es leigazolt k0zbens6 elszamolas alapjen ellithat ki Vellalkozo
szamlat. A KEOP pelyazat keretein belul elszemolhato 6s az a szerint nem elsz6molhato
koltsegek szemlezasat k0l0n szdmlan kell feltuntetni a Megrendelo es KEOP projekt
menedzser utasltasai es el6irasai szerint.

7.2. A r6sz-szamla minden p€ldanyat a Vellalkozo jovehagyott kepvisel6je koteles alalrni, es
tartalmaznia kell a Vellalkoz6t jogosan megillet6 osszegeket az alebbiak szerint:

- az Epttesi Munkak veglegesen elkeszltett reszenek kivitelezett erteket,
- a Vallalkozo egyeb, mar az ilyen sz1mlSzist megel6z6en elfogadott koveteleseit,

ahogy az a Szerz6desben meshol el6 van lrva, ha ilyen esedekes,
- a Megrendeld Vellalkoz6val szembeni koveteleseinek levonas6t, ahogy az a

Szez6d6sben mashol el6 van [rva, ha esedekes,
- bermely, a Szerz6d6s szerint visszatartott osszeget, az el6z5 elszamolasok

esetleges hibeib6l vagy teved€seib6l ered6 osszeget,
- az Afn lAttatanos Forgalmi Ad6) osszeget, a hatAlyos jogszabalyok szerint.

7.3 A Szerzodesben rogzitettek szerinti elszamolashoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamoles hitelesseget es esedekess6get aletamasztja es
amit a Mernok €s KEOP projekt menedzser szuksegesnek tart az ilyen reszszamlak
igazolasehoz

7.4. A fentieknek megfelel6en a Mernok altal leellen6rzott elszamol6snak megfelel6en beny(jtott
reszszamlakat a Memdk ellen6zi 6s 5 napon bel0l igazolja azt a Megrendelo fele. A
reszszamla igazolasa es kifizetese nem jelenti a szamla tartalmdnak egyidejo mriszaki
atadas-atv6telet.

7.5. Felmerules eseten a p6tmunkak elszamolasanak alapja, a Vallalkozo altal kesztteft reszletes
arelemzes alapjan kepzett egys6ger, amelyet a MernOk felulvizsgal 6s elfogadasa eseten,
j6vahagyasra javasol a Megrendel6nek.

7.6. Az esetlegesen elrendelt pOtmunkAk, valamint az esetleges szerz6desm6dosites
kovetkeAeben a Vallalkoz6t megillet6 elbnertek, valamint a Vallalkoz6t a Szez6d6s alapjan
megilleto egyeb kovetelesek elszamolesa a Megrendel6 d0ntese alapjan teteles elszamolas
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7.7.

alapj6n, a Kbt el6lrasainak figyelembe vetelevel todenik a Vallalkoz6 reszletes
arelemzesevel, erbontSsaval kialakitott, a Mernok altal fel0lvizsgalt es elfogadasra javasolt
egysegarak alapulvetelevel.

Az Epttesi Munkak egesz6re vonatkoz6 Befejezesi lgazolas kiadaset koveto 5 napnel nem
kes6bbi id6pontE a Vellalkozo koteles benyujlani a Mernoknek es egy mesolatban a
Megrendel6nek egy v6gelszemolas tervezetet, ellatva a reszleteket tiartalmaz6
dokumentumokkal olyan form6ban, ahogyan azt a Merndk el6irja, amelyek igazoljak a
kivitelezesi Utemterv szerint a szerz6desszenien elvegzett osszes munka vegs6 erteket a
Hianyp6tlesi lgazolasban rtgzltett id6pontig, a Vallalkoz6 felmerese €s annak Mernok eltali
j6vahagyesa alapjen. A V69sz5mla benyUjtes6nak feltetele a Befejezesi lgazolas kiadasa es
a vegelszAmolas elfogadesa. Amennyiben a Mernok nem ert egyet vagy nem tudja igazolni a
vegelsz6molast, akkor k0l0n egyeztetes szerint 7 napon bel0l a Megrendel6vel es a
Vellalkoz6val kozos egyezteteseken kell tisztazni a vita targyet.

A vegelszamolas

a) rarralfiazza azon Osszeget, amely a Mernok velemenye szerint veglegesen
esedekes a Szezod6s szerint, es

b) miuten j'venl€ a Megrendel6nek az osszes, a Megrendel6 altal elozoleg kifizetett
Osszeget 6s azon j6rand6s6gokat, amelyekre a Megrendelo iogosult a Szerzodes
alapj6n, tovdbb6 latlalmazza azon kolonbozetet, ha van ilyen, amely a Megrendel6
reszerol esedekes a Vallalkozonak vagy a Vdllalkoz6 reszerol esedekes a
Megrendel6nek, ahogy az eset megklvania.

A Memok eltal elfogadott es bigazolt vegelszamolas alapj6n kiellltott Vegsz6mlat a Mernok
7 napon belol igazolja es a Megrendel6nek megkuldi.

A V€gszamla benyujtasakor a Vallalkozo koteles a Megrendelonek etadni - egy masolati
p€ldannyal a Memok reszere is - egy lrasbeli nyilatkozatot, amelyben meger6slti, hogy a
Vegszamla osszege tartalmazza a teljes koru vegelszamolast, amely a Szez6desb6l
eredoen a VAllalkc'z6 szema'a esedekes.

A valblkoz6i szemla ellenerteke az igazolt teljesltest k0vet6en a Kbt. 130-131 S-ai, es a
306/201 1.(X11.23.) Korm.r. szabalyai szerint etutalassal kerul kiegyenlttesre.

Alvallalkoz6 igenybevetele eseten a 306/2011. (X|1.23.) Korm. rendelete 14. S-a is
irAnyad6!

A vallalkozoi szamla oner6 reszenek (33,32%\ elleneneke az igazolt teljesltest k0vet6 '15

napon beliJl atutalassal kerul kiegyenlltesre. A kifizetes teljesulesenek napia az a nap, amikor
a Megrendel6 szamle,a megterhel6sre keri,l.

A fennmarado resa (66,68%) a szamla ki6llltasanak napjat koveto maximum 15 napon belul
benyUjtott elszamolas elfogadasat kovetoen az Energia Kozpont Nonprofit Kft. Oevezat
Kozremukodo Szervezete) utalja Vallalkoz6 r€sz€re 30 napos fizetesi hatarid6vel, melybe
nem szemlt bele a hianyp6flas. A kifizetes teljesulesenek napia az a nap, amikor az Energia
Kozpont Nonprofit Kft. uElasa megto enik.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy a miiszaki aEdes-Stveteli eljeres bfolytatasara mUszaki
etades-atveteli jegyz6k0nyv felvetelere a Vellalkoz6 6ltal kifejtett teljesites ertekelese,
m0szaki atades-awetele 6s elszAmolesa vonatkozesaban kergl sor.

Erre tekintetlel a SzezOdO Felek megallapodnak, hogy a mr.lszaki atadAs-aweteli eljaras
jegyzokonyveben es kapcsol6d6 dokumentumaiban az Ep{tdsi Munkek vonatkozaseban
rogzttettek es az azok alapjaul szolgel6 tenyek a Vallalkoz6 nem szerz6desszero
teljesttese eset6n alkalmasak arra, hogy a Vellalkozoval szemben a Megrendelo kesedelmi
vagy meghiusulasi kotber, ke erltesi igenyt vagy mes, a Szezodesben meghatarozott
kotelezettseget a Megrendelo a Vallalkozoval szemben ervenyesltsen, fuggetlenol ezen
dokumentumok elnevezeset6l. Amennyiben a m0szaki atadas-atv€telre nem kerul sor,
azaz az e\aras meghiusul, akkor ezen dokumentumokkal nem a Vallalakoz6 teljesltese
kerol igazolesra, hanem csak az 6llapot felmerese, rogzltese es a tovabbi teend6k
meghat61026sa es Utemezese.

Hitc#e$.,
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7.10. Megrendel6 a kifizeteseket a Kbt es az adozas rendjer6l sz6l6 2003. evi XCll. tOrveny (Art.)
36./4. S rendelkezeseinek figyelembe vetelovel teljeslti.

Vegyes 6s zi16 rendelkez6sok

8.1 Megrendel6 a Kbt. '125. 
S (4) bekezdese szerint el6i0a, hogy

a) Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6d6s teljesltesevel osszefuggesben olyan
koltsegeket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem
megfelelo tersaseg tekinteteben merulnek fel, es melyek a VAllalkoz6 ad6k0teles
jovedelm6nek csokkent6sere alkalmasak;
b) a szez6des teljeslt6senek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo
szamera megismerhet6ve teszi es a Kbt. 125. S (5) bekezdes szerinti 0gyletekr6l az
alenlatker6t haladektalanul 6rteslti.

8.2 Megrendelo iogosult es egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha szokseges olyan
hateridovel, amely lehetove teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata ellat6ser6l gondoskodni
tudjon - ha
a) Vallalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan iogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kOzvetlen0l 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan iogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56 S (1) bekezd€s k) pontjaban meghatarozott felteteleknek

P,z el6zb pont szerinti felmondas eseten a Vellalkoz6 a szezodes megszunese el6t mar
teljesltett szolgaltatas szez6desszero penzbeli ellenertekere iogosult.

8.3 Ha a Vallalkoz6 fizet6kepessegeben, penzugyi helyzeteben olyan lenyeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6des teljeslteset veszelyezteti, Megrendel6 jogosult a szezodest6l
elallni. Felek ilyen lenyeges fizetokepessegben bekovetkezo veltozasnak tekintik kulonosen, ha a
Vallalkoz6val szemben a szerz6des teljesttesenek idotartama alatt joger6re emelkedett fizet6si
meghagyas Utj6n k0vetel6s ervenyesitese van folyamatban, illetve cs6d-, felszemolasi-, vagy
v6grehajtasi elierest elrende16 joger6s hatarozat hatelya alatt all. Amennyiben Vallalkozo
fizetdkepessegeben a jelen pontban foglaltak szerinti lenyeges valtozes kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a korulmeny bekovetkezesetol szemttott 8 napon belill lr6sban 6rteslteni.

8.4.A Megrendelo jogosult a szez6d6st6l tovabb6 elSuni kolonosen, ha a VallalkozO jelen
Szerz6d6ses Megallapod6s 4.'14 pontiaban foglalt szez6deses kotelezetts6genek nem tesz
eleget.

8.5.Amikor az Epltesi Munkak egesze a Szeeodesnek megfeleloen es a Megrendelo es a MernOk
mege169edesere elkeszult, lezajlottak a Szerzodeses Feltetelek 37.3 alcikkelye szerinti
vizsgalatok, amelyeket a Szerz6des el6k es amelyeket a Mernok megklven, megtort6nt az Epltesi
Munkek m0szaki etadAsa, kiadasra kerult az Atadas-eveteli lgazoles, elv6gezte a Vallalkozo a
hib6k kijavlt6sat 6s a hianyok p6tl5s6t, a M6rn0k kiadta a Hienyp6tl6si lgazolast, a Vdllalkoz6 err6l
a tenyrol bejelentest tesz a MernOknek. A bejelent6s megtetelenek a felt6tele, hogy az Epltesi
Munkakra vonatkoz6an az Atades-atveteli lgazolas es amennyiben hianyp6flat tortent, a
Hianyp6tl6si lgazolas kiadasra keruljon. Az Epitesi Munkak vonatkozesaban a Vallalkoz6
hataridoben teljeslt, amennyiben a Szerz6deses Feltetelek 45.1 alcikkelye szerinti Befejezesi
lgazolast a Mernok legkes6bb a jelen Szez6deses Meg6llapodesban rOgzltett Befejezesi
Halltido ze6 napjen kiadja, es a felajenloft szolgaltatest a Megrendel6 ezl kOvet6en aweszi a
Szezodeses Feltetelek 45.2. alcikkelye szerinti Megrende16 altali Atadas-atveteti lgazolas
kiadAsaval.

I6. Egyebekben a Eefeiezes lgazol6s kiadasa az Epitesi Munkak egeszere a Szeeodeses Feltetelek
rendelkezesei szerint t0nenik.

8.7. Jelen Szez6dest a Szerz6d6 Felek 0zleti titoknak tekintik, annak tartalmat a Szerz6d6 Felek a
jogszabalyban meghat6rozott feltetelek eseten es a jogszabaly rendelkez6sei szerinti mertekben
jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik szemely, illetve hat6sag tudom6sera hozni.



Onkormanyzati koltsegvetes, illetve az eur6pai kdzossogi tamogatas felhasznalasaval,
koltsegvetest erint6 juttatessal, kedvezmennyel, az elami es onkormanyzati vagyon kezelesevel,
birtoklasaval, haszn6lat6val, hasznostteseval, az azzal val6 rendelkezessel, annak
megterhelesevel, az ilyen vagyont erinto barmilyen .iog megszerzesevel kapcsolatos adat,
valamint az az adal, amelynek megismereset vagy nyilvenossagra hozatalet kiJlon torveny
kozerdekbol elrendeli. -A nyilvanossag|€ hozatal azonban nem eredmenyezheti az olyan
adatokhoz - tgy kulonosen a technol6giai eljarasokra, a muszaki megoldesokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezesi es logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkoz6
adatokhoz - vat6 nozzeterest, amelyek megismerese az azleli tevekenyseg vegz6se
szempontj6b6l aranfalan serelmet okozna, felteve, hogy ez nem akadalyozza meg a k0z6rdekb6l
nyilv6nos adat megismer€senek lehetoseget.

8.9.A Szez6d6 felek tudomesul veszik, hogy a Polgari Torvenykonyvrol sz0l0 1959. evi lV. torveny
81. S-anak (4) bekezdese ertelm6ben az, aki az ellamhez|artas valamely alrendszerevel penzugyi,
illetve ozleti kapcsolatot l6testt, keresre koteles a jogviszonnyal osszefugg6 es a kozerdekbol
nyilvanos adatokra vonatkozoan taj6koztatast adni, valamint azt, hogy a koltsegvetesi
penzeszkozOk felhasznalesAnak nyituenossegara tekintettel a szerz6des lenyeges tartalme16l a

ta,6koaates uzleti titok cimen nem tagadhat6 meg.

8.10. A Szerz6d6sben nem szabalyozotl kerdesekben a magyar jog, lgy kulonosen a Ptk. es a
Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkoz6 jogszabalyok, szabvenyok es mas,
egyeb kotelezo erejU rendelkezesek ir6nyad6k. Jelen szerz6des kiz616lag lrasban modoslthato, a
Kbt. '132. S-a feltetelei szerint.

8.11. Szerzodo Felek kifejezeften rogzltik, hogy amennyiben a Szerz6d6s barmely kikotese
ervenytelennek vagy hatAlytalannak brzonyulna, az a Szerz6des egyeb rendelkezeseit nem 6rinti.
Szez6d6 Felek megelhpodnak, hogy amennyiben az ervenytelenseg, hatalytalansag oket
orvosolni lehet, Ugy mindent megtesznek az adott szeeddesresz 6rv6nyben, illetve hatAlyban
tartesa erdekeben, illetve aa olyan 6rv6nyes vagy hatAlyos rendelkezessel p6toli6k, amely a
legjobban megfelel az adon szerz6desresz szellemenek 6s gazdasagi celkituzeseinek.

8.12. A Szerz6des es dokumentumai magyar nyelven keszulnek. A Szez6des megkdtese utan
az ogyvitel, a Mernok 6s a felek kozdtti egyuttmokodes nyelve a magyar nyelv, beleertve
k0lonosen a vit6s ggyek rendezeset, a napi tigyeket (tervek, j6vehagyAsok, techn0169iai lelresok,
epltesi napl6k, felmeresi napl6k, szamEk, iegfzokdnyvek) es minden egyeb iratot es nyilatkozatot.

8.13. Felek az esetleges vitajukat bekes egyeztetessel, jogi szak6rt6k bevonaseval orvosoljek.

Azon vitak vonatkozesaban, amelyben
a) a Memok dontese (ha van ilyen) nem vfuleges 6s kotelezo a Szerzod€ses Feltetelek

57.1. alcikkelye szerint, es
b) a b6kes megegyezes nem sikerufi a Szerz6deses Feftetebk 57.2. alcikkely6ben

rogzttett id6szakon belul 6s tgy a vita kozosen alelrt jegyz6k0nyv felvetele mellett nem
zarul le,

Felek hateskort6l fuggoen a Megrendel6 szekhelye szerint illetekes bk6sag
kizer6lagossegat kotik ki.

Jelen szezodes 5 peldanyban keszolt, amelyb6l S pelaany a MegrendelOt, 2 peldany a Vellalkoz6t illeti.

Az okiratot a Felek elolvasas es k0z0s enelmezes utan ogyleti akaratukkal mindenben egyezokent iriak
a|a.
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Moghat6rozesok

MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK

:

1..1 A Szerz6desben alkalmazasra kertil6 f€almak, szavak, kifejezesek 6s azok meghatarczesai az

alabbiak:
f"i- 

- - 
fil "Mogrondel6" Budapest F6varos lV. kerulet Ujpest Onkormdnyzata.

(ii) ,Vlllalkoz6" az a k'zbeszezesei eljeras sor6n kivebsaott nyertes szervezel - kozos

aianlatt6tel (Kbt.25.-26.S) eseten nyertes szervezetek - amely(ek)nek aianlat6t a

tr,iegrendel6 etfogadta, valamint a Vallalkoz6 iogut6dja. a Kbt.128.S (5) bekezdese szerint

(iii) "Alvallalkoz6,, jelenti egyresa a szez6d6sben az Epitesi Munkak egy r€szere a

Vallatkoz6 ettal a Kbt.(40.S (1) bek. szerint Alvellalkoz6kent megnevezett szem6lyt, illetve

c6gei, amely 10 o/o-ot meghalad6 medekben fog a teljesttesben reszt venni,_ masr6szt

bainely szem6lyt, illetve ceget, akivel a Sze.z6d€s alapjen es annak megfeleloen a
Vd1atk6z6 atv6latkoz6i szez6dest kot az Epitesi Munkak Kbt.4g.S ('l) bekezdes6ben

foglaltak szerint meghatarozon reszere'

(iv) .,M6m6k.' a Megrendet6 6ltal a Vallalkoz6nak kuldOtt lrSsbeli edesitesben a

Szerz6desben kdrulirt feladatok ellat6s6ra megjelolt szem6ly, akivel Megrendelo ezen

feladatok etuegzesere szerzodest k6t, illetve kotott.

(v) "M6rn6k K6pvi3el5io" az a szem6ly, akit a M6mdk id6r6l-id6re kinevez a 22
alcikkelY alaPjan.

(vi) "Kii16 Hat6slg" a Nemzeti Feibsaesi Ugynokseg.

(vii) "K6zromgkod6 Szervezet (KSZ)" az Energia Kdzpont NonProfit Kfl

(viii) "tizemeltet6" az Uipesti Egeszsegugyi Szolgaftat6 Nonprofrt Kft.

(b) (i) "Szerz6d6e" jelenti a jelen Fetteteleket, a M0szaki Dokumentaci6t (M[szaki

iEirasot, Tervek), a be6razott Mennyiseg-kimutatast, a nyertes Aienlatot, az Efogad6
Levelet, a Szerzodeses Megellapodast, 6s mindazon egyeb dokumentumokat, amelyek a
kozbeszerzesi eljdr6s sor6n keletkeztek, amelyeket belefoglaltak az Elfogad6 Lev6lbe
vagy a Szerzodeses Megallapodasba, tovebba az 4anlatba.

(ii) "tf,ftzaki El6trisok" (Specifikacio) - mely a Moszaki Dokumentaci6 r6sze - jelenti a

Szezodesben szereplo EPItesi I unkak m0szaki el6irasait, es annak minden

m6dosltes6t vagy kiegeszlt6set, mely az 4S cikkely alapj6n keszult

(iii) "Tervek" jelentik az osszes tervet, szamitest 6s az olyan termeszetfi m0szaki

inform6ci6kal, amelyekkel a Megrendelo a Memdk kozrem0k0d6sevel l6tja el a

Vallalkoz6t a Szez6d€s alaPj5n. .

"Mgszaki Terv" vagy ,,Kiviteli Terv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendel6
ad et a Szez6d6s alatresat megel6z6en a V6llalkoz6nak.

"Megyal6GultEi terv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Vallalkoz6 koleles a Mem0k
resz6re j6vehagyasra 6tadni, 6s amelyek laf.almazzek a kivitelezes soren foganatosltott
modositasokat. A Megval6sulasi terveket 4 p6ld6ny papir alapu es I p€ld6ny digitelis
(szerkeszthet6 6s pdo formetumban kell szobeftatni.

(iv) "Boerazott Mennyis6g-kimutatfu" ielenti az ajenlati kolts6gvetest, azaz a bee.ezoll
6s kitdltOtt mennyiseg-kimutat5st, mely az Aanlat r6szet kePezi, az.al, hogy a Beerazotl
Mennyisdg-kimutatas tetelei a Szerz6des tarlalmanak megfele16 teljes ktttsegdsszeget
latlalmazz1k, amelyek az atalany6ras dij meg6llapitas kdvetkezteben az esetleges

6

/

H
m

^/

?s? A[6 ? 3'



(c)

(d)

p6tmunkak es az esetleges szerz6desm6dositas ahpjen fenn6ll0 munkak dijazasAnak,
valamint a Vallalkoz6t jelen Felt6tekben rtigzitettek szerint megilleto egyeb osszegek,
ig6nyek kivetelevel a Megrende16 reszere kizer6lag tej6koaat6 jelleg0nek tekintend6k.

(v) "Ajdnlat", jelenti a Vallalkoz6 6ltal az Epitesi Munkak megvaldsitesara 6s
kivitelezesere vonatkoz6an a Megrendelo reszere atadott ajanlati dokumentAci6t.

(vi) "Elfogad6 Lev6l" jelenti az ,Osszegez6s az eljArasr6l" elnevezesu dokumentumot.

(vii) "Szorz6d68os Mogallapodls" ielenti a szerzodeses megegyezes iresba foglalasSt
a 9.'l alcikkely alapjan.

(viii) "Tamogatasi Szerz6d6s" ,elenti a Budapest Foveros lV. kerulet Ujpest
Onkorm6nyzata, mint kedvezmenyezett valamint az Energia K6zpont Nonprofit Kft. altal
megkotott szerz6des.

(i) "Kezd6sl ld6pont" jelenti azt az id6pontot, amikor a Vellalkoz6 megkapja a Merndk
ertesiteset a kezdesre vonatkoz6an a 39.1 cikkely ertelmeben.

(ii) "Megyal68itdsl id6" aa az idotartamot ielenti, amely alatt az Epitesi Munkek
kivitelezese elk6sz0l, valamint befe.lez6skor a szukseges vizsgAlatokat €fuegzik a
Szerzodes 6rtelmeben (vagy a 42. cikkely alapi6n meghosszabbitva) a kezdesi id6pontt6l
szamltva.

(i) "Vizsgalatok 6s pr6ba0zsm a befeJez6eko/' azokat a vizsg6latokat 6s
pr6bauzem(ek) elvegz6set jelenti, amelyekei a Szez6des meghat6roz, vagy amelyekben
a Memok 6s a Vallalkozo megegyezik, €s amelyeket a Vallalkoz6 koteles elvegezni az
Epltesi Munk6k, vagy annak egy resz6nek a Megrendel6 fel6 ttirt6n6 Stadesa el6tt.

(ii) "m(iszaki ltade8{tv6teli eljdres" a 37.5 alcikkely szerint lefolytatott eljaras.

(iiD "Atadas{tv6toli lgazolas" egy, a Mernok ellal kiadott igazol6st jelent, melyet a 45. 1

alcikkely alapian bocsetanak ki.

(iv) "HiSnyp6tldsi lgazolis" egy. a Mernok eltal kiadott igazolast jelent, melyet a 37.5
alcikkely szerinti mrlszaki 5tad6s-eN6teli jegyzokdnyvben rt gzitett hianyok elvegzese
ut6n bocs6tanak ki.

(v) "Befojez6si lgazolas" egy igazolast jelent, melyet a 45.2 alcikkely alapjen
bocs6tanak ki.

(vi) "J6tdll6si lgazolds" egy igazolast jelent, melyei a J6t6ll5si ld6szak bjad6t k0vet6en
bocsetanak ki az 55.1 alcikkely alapj6n.

(i) "Szorz6d68es A/' jelenti azt az Etfogad6 Levelben szerepl6 AltalSnos Forgalmi
Ad6val novelt lhleny osszeget, amely a Vallalkoz6nak flzethet6 az Epitosi Munkak
kivitelez6s66rt 6s megval6sitaseert - beleertve az dsszes efuegzett t6bbletmunkat - 6s az
dsszes olyan hiba kuavitas6erl, amely a Szerzodes felteteleivel dsszhangban merolt fel.
A Szerz6d6ses Ar magAban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezo arkulonbozetet,
amely a Szerzodes alair6sat megel6z6en az aiSnlat-ad6sra etadott tervdokumentaci6k
alaplan kalkulalt beruhezesi dsszk0lts69, illetve a helyszini korulmenyek, meretek alapjen
megval6sitasra kerii16 beruh6z6s dsszk6ltsfue kdzotti elt6res dsszege.

(ii) "Biztosit6k" jelenti a Vallalkoz6 e[al a Megrendel6 r6szere szolgatatott, a Kbt. 126. S
szerinti formaban nyujtott biztositekokat. .
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(iii) "K6zbens6 Kifizet6e lgazolesa" jelenti a Mernok altal kibocsatott bArmely
kifizet6s6r6l S266 igazolast, de ami nem azonos a 53.7 cikkely szerinti VegszAmla
lgazol6ssal.

(iv) ,,P6tmunka" P6tmunkanak kell tekinteni minden olyan a Megrendel6 j6vahagyasaval

a Mem6k eftal elrendelt el6re nem l6that6 munk6t, ami nem szerepel a Szez6d6sben,
igy kUlondsen az Ajanlatk6r6si Dokumenteci6ban.

(i) "K6rhez" F6v6rosi OnkormAnyzat l<Srolyi Sendor K6rh6z es Rendel6intezet.

(ii) "L6tesltm5ny" az Ujpesti Szakorvosi Rendel6intezei, '1046 Budapest, Gorgey Artor
u. 28-30. (hrsz:73070)

(iii) "Eplt6si Munkak" jelenti a Leteslimeny vonatkozes6ban elv6gzend6 kivitelezesi
munkekat. a Vegleges 6s ldeiglenes Munkakat Elyuttesen, ahogy azt a Szerzodes
meghat6rozza.

(iv) "V5gloges Munkek" jelenti azokat a vegbges munk6kat, amelyeket a Szerz6desnek
megfelel6en v6geznek.

(v) "ldeiglonos Munk6k" jelenti az ideiglenes munkAkat (a Vallalkoz6 berendezoseit
nem szem{tva), amelyeket az EPitesi Munkak kivitelezese €s megval6sitAsa megkiven,
valamint a vele kapcsolatban felmerti16 hib6k kuavitas6t.

(vi) ,,Vallalkoz6i Ber€ndez6s" jelenti azokat a berendez6seket, vagy az olyan

termeszet0 dolgokat, amelyeket az Epit6si Munkak kivitelezese es megval6sitasa,
valaminl a felmeru16 hib6k kijavit5sa megkivan, de nem foglalia mageba az anyagokat 6s

mas dolgokat, melyekb6l a Vegleges Munkek keszul, vagy annak reszet k6Pezi.

(i) "Epitm6ny" jelenti az Epit6si Munkdk egy r6sz6t, amelyet a Terv es a Mennyis6g-
kimutates ktldn megnevezett.

(ii) "MunkatsrUlst" jelenti a Megrendel6 eltal rendelkezesre bocs6toft teruleieket, ahol az
Epltesi Munkak kivitelez6sre kerillnek, es az egyeb teruleteket, melyeket a Szerzodes
k0lon kijeldl mint Munkateruletet.

(i) "nap" napt6ri napot jelol.

(ii) "lrott" ielenti minden k6zlrasos, gepelt vagy nyomtatott kozEst, bele6rtve a postai

levelet 6s telefaxot.

(i) "Bazisiitemterv" jelenti az Epitesi Munk6k kivitelez6sere vonatkoz6 napi bontesu -
annak megval6sithatosegat igazol6 - reszletes mrlszaki utemtervet, amelyet a Vallalkoz6
keszit a Megrendel6vel 6s a l46rndkkel egyeztetett tartalommal 6s form6ban
dokumentaNa.

Ertelmez6s
1.2 A szemelyeket, vagy feleket ertelmezo szavak egyarant jelentik, a jogi vagy term6szetes

szemelyeket, a cegeket es tarsasagokat es barmely hivatalosan kozrem0kdd6 szervezetet.

Egyos 6s tObbes szAm
1.3 A csupen egyes szamot jelento szavak a tobbes szamot is jelentik es forditva, ahol a szoveg ezt

megkivAnja.

Eszrev6telek, hozzSierulasok, j6vihagylsok, lgazol53ok, dOnt6sok
1.4 Ahol a Szerzodesben feltetel rogziti, bermely, 6szrev6tel, hozzqetulSs, i6v6hagyes, igazolas vagy,

ddntes kibocsatesAt bermely szemely r6sz6r6l, akkor - hacsak meskepp nincs szaberyozva - az
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ilyen eszrevetet, hozzejarulast, j6vahagyest, igazolast vagy d6ntest iresba kell foglalni 6s abban az
"eszrev6tel", "hozzejerul6s", 

j6vahagyas", "igazoles", vagy "dontes" szavakat kell megfelel6en
alkalmazni.

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELoJE

A M6mOk kotelsts6gei 63 hataskdre
2.1 (a) A Merndk kdteles a jelen Fetetelekben meghatarozott kotelezettsegeit teljeslteni.

(b) A M6rnok telres konien gyakorolhatja a jelen Felt6telekben szemara meghatarozott, vagy
azokbol szuksegszenien kovetkezo hataskort, hacsak a Megrendel6, a Szerzodesben 6s/vagy
a M6rn6kkel kOtdtt szerzodesben ki nem koti, hogy az ilyen hataskor gyakorlSsa el6tt a Mernok

kdteles kUldn j6v6hagyast kemi eJvagy egyeaetni a Megrendel6vel

Amennyiben a Memok v6lemenye szerint valamely szukseghelyzet vesz6lyezteti az eleteti
vagy a L6tesitm6ny vagy a kapcsol6d6 tulajdon biztons6get, a M6rn6k jogosult - anelkul, hogy

felmenten6 a Vallalkoz6t bermely Szerz6d6s szerinti feladata vagy felel6ss6ge a16l - utasltani a
Vellalkoz6t minden olyan munka vagy dolog eMegzesere, amely, a M6rndk v6lemenye szerint
szukseges lehet a kockazat m6rs€kl6s6re vagy csdkkentesere. A Vallalkoz6 kOteles soron klvol
tetjesiteni - Megrendel6i j6v5hagy5s hidny6ban is - a Mernok b6rmely ilyen utasitesAt. Az ilyen
jeliegu utasltesbol ered6 esetleges tObbletkdlls6gek meg6llapilasat es elszemolasat k0l6n

egyeretes szerint kell elvegezni a Megrende16 bevoneseval
(c) MernOk a Megrendelo elozetes hozzaj6ruEsa nelkul nem jogosult a Vellalkoz6t mentesiteni

bermely szerzodeses kotelezettsege al6l.

A M6rn6k6t k6pvl8o16 szem6ly
ZZ A Mernok Kepvise6iet a Megrendelo el6zetes lresbeli hozzajaruEseval Merndk jeloli ki 6s az neki

tartozik felelosseggel. A Kepviselo olyan feladatokat v6gez es aA a hataskort gyakorolja, amelyet a
M6rnok ellapit meg a sz5m6ra a 2.3 alcikkely alapjen

M6rndk itruhlzisi jogktir6
2 3 A Merndk neveben K6pvisel6je iogosult esetenkent vagy Sltalenos iogkorrel eljarni, akinek feladatat

vagy hateskoret, v6gs6 soron kijeldleset a Merndk vagy Megrende16 b6rmikor visszavonhatja

BArmely ilyen atruhezed vagy visszavon6st irasban kell rttgziteni 6s addig nem lep 6rvenybe. amig
annak egy mesolatat a Megrendelo es a Vellalkoz6, m€rendel6i visszavonesndl a Mernok kezhez
nem kapta.

A M6rndk Kepvisel6je altal adott bermely utaslt6s a V6llalkoz6 reszere ugyanolyan ervenyg, mintha

azt a M6mok tefte volna.

Ha a Vatlalkoz6 ketsfube vonja a M6mOk K6pvisel6j6nek valamely utasit6sat, a Valhlkoz6 kdteles
a Memokdt err6l hahdektalanul tajokoztatni, aki megerositi, visszavonja vagy megveftoztatja az
ilyen utasit6s tartalm6t.

A M6rn6k utasit6sai
2.4 A M6mOk az utaslt6sokat mindenkor iresban koteles kiadni, melyet minden esetben rdgziteni kell

az Epitesi Napl6ban is. A VAllalkoz6 a Mernok Ir6sban kiadott utasttasait kdteles teljesiteni.

A tl6rnOki tdrgyilagoB tsv6kenys5g k6vetolm6nys
2.5 Azokban az esetekben, amelyekben a Szerz6des alapian a Merndk sajet szakmai ddnt6se alapjen

kdteles tev6kenysfu 6t kifejteni,
(a) dontes meghozatala, 6ll6sfoglaEs, iavaslat 6s hozzei'rulAs megadasa eset6n,
(b) a M6rnok altal elfogadottan vagy j6vehagyas6nak kifeiezese eseten,
(c) 6rt6kek meghaterozesa eset6n, vagy :
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(d) egyeb tev6kenys6g vonatkozaseban, amely hatessal lehet a Megrendel6 es/vagy a Vallalkoz6
jogaira es kotelezeftsegeire, a M6rnOk koteles tergyilagosan vegezni tevekenys6get a
Szerz6des feltetelei alapjan az osszes kdr0lmeny figyelembeveteleyel. B6rmely fentiekben
meghatarozott dOnles, allasfoglaEs, javaslat, hozzaiAtulAs, etfogades kifejezese vagy
j6vahagyas, 6rt6k vagy tev6kenyseg meghatarozAsa a 57. cikkely alapian vitathat6,
felulvizsgalhato, vagy helyesbithet6, kiveve amennyiben a dontes meghozatal5ra a Memcik
6llAsfoglalesa, javaslata alapj6n a Megrende16 jogosult.

A SZERZ6DESB6I TaxIo6.IOCOK ES KoTELEZETTSEGEK
ATRUHAZASA Es ALVALLALKOZASBA ADAS

A Szerz6d6s etruh6zesa
3.1 A Vallalkoz6 nem ruh6zhatja 6t a Szerz6d6st, vagy annak egy r6sz6t, vagy barmely abban foglalt

6t megillel6 jogot vagy 6t terhel6 kdtelezettseget.

AlYallalkozlsba ades
4.1

a) A Vallalkoz6 nem adhatja alv6llalkozesba az egesz munkai.
b) Amennyiben a Szerzodes es Kbt. el6lrasai maskepp nem rendelkeznek, a VallalkozO nem

adhatja alv6llalkozasba az Epltesa Munk6k reszet sem a Megrendelo el6zetes irasbeli
beleegyez6se n6lkUl. Mindenk6ppen a Megrende16 elozetes irasbeli belegyezose szukseges az
Eplt6si Munk6kra vonatkoz6an az Epit6si Munkak 10 %-at meghalad6 feladatra bevonni kivant
Auellalkoz6val kdtendo szee6d6shez. A V6llalkoz6 mentesul az ilyen hozzej6rulas
megkereset6l abban az eselben. ha az alkalmazni kivant Alvallalkoz6 a Szerzodesben illetve
Ajenlalban megnevez6sre kerill. Az ilyen AlvAllalkoz6 szemelyenek megveloztatasahoz a
Megrendel6 el6zetes lr6sbeli hozzajerulesa szuks6ges.
Fentiek szerinti Atuellalkozokkal kapcsolatos Megrendelo aftali beleegyez6s nem ielenthet
jogclmet a Szez6d6ses A,r m6dositesera.

A hozzejarules megadasa nem menteslti a Vallalkoz6t barmely a Szerzodes szerinti
felel6ssfue vagy kOtelezensege a16l.

c) A Velhlkoz6 a jogszenien igenybevett minden AMallalkoz6 tevekenys6g66rt teljes koruen
sajatjakent felel.

d) A Vallalkozd az 6pll6sbe bevont egyeb Alvallalkoz6kr6l (az Eptt6si Munkak 1O %-6t meg nem
halad6 feladatokra bevonl Aivellalkoz6k) havi tejekoztatast koteles adni a Megrendel6nek 6s a
Merndknek, melyben kozli az AlvSllalkoz6k dssz-szazal6kos volumen€t is.

A V6llalkoz6 ktiteles valamennyi Alvellalkoz6jet a Megrendelonek 6s a Mernoknek is
b€jelenteni a Megrendel6 dltal vagy Megrendel6vel egyeaetett adatlapon. Ha az erintettek a
beielent6s kdzl6set6l szAmltott 8 napon beliil nem nyilatkoznak, Ugy tekintendo, hogy az
AMallalkoz6 reszvetelEt etfogadtak. Az Alv6llalkoz6 kiz6r6lag munkaszerzesre mes
AlvAllalkozot nem vehet igenybe, AEellalkoz6 AlvSllalkoz6t csak specialis szakteriitetre, vagy
ilyen beszellitAsAra alkalmazhat, a kdtelezettsegek teljesit6s66rt a Vallalkoz6 felel. A bejelentes
elmulasdasa, illetve az afuellalkoz6si tilalom megsed€se eseten a Megrendel6 azonnali
hatallyal elallhat a Szerz6dest0l.

Alvlllalkoz6i kotolezotts6g€k atruhizisa
4.2 Abban az esetben, ha az Alvellalkoz6 olyan tev6kenyseg etuegzesere vagy eru, anyag, szolgatat6s

stb. teljesit6sere vellal folytat6lagos kotelezenseget, melynek id6tartama meghaladja a Szez6des
szerinti J6tallasi ld6szakot, a J6tellasi ld6szak lej6rla ut6n a Vellalkoz6 Atuallalkoz6val szembeni
ktivetel6se atszell a Megrendel6re.
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Megr6ndo16i te rvBzolg d ltatds
4.3 A Megrendel6 a Vellalkoz6 resz6re teritesmentesen szolgalhtja a kiviteli terveket 1 p6ldenyban,

amelyben foglaltakat a megval6sitas soran figyelembe kell venni. A Vallalkoz6 ktitelezeftsoget
vallal arra, kijelenti es tudomasul veszi, hogy a Terveket a Megrendelovel szembeni minden
tervezesi hib6b6l fakad6 vagy mes iogclm$l ered6 iogfenntartes es kesobbi jogervenyesites
lehetosege nelkul etveszi, illetve veszi 6t.

A Megrendel6 6ltal szoEaltatott tervek nem mentesitik a Vallalkoz6t a beruhSzes ldeiglenes es
Vegleges Munkainak megfelel6s6ge al6l azal, hogy a tovebbi esetlegesen sziikseges tervek
elkesziftetese 6s a szukseges hat6s69i j6vahagy6sok, engedelyek beszerzese a Vallalkoz6
feladata es kolts6geit is 6 viseli. Az esetleg szgkseges hat6sagi j6vahagyasok, engedelyek
beszerzesere ir5nyu16 elj6r6sban a Megrendel6 - szoks69 eseten - k6zrem0kddik

A SZERZ6DES DOKUiiIENTUMAI

Nyelv 6e Jog
5.1 Ezen Felt6telek szerint:
(a) A Szerz6d6s €s dokumentumai magyar nyelven keszoltek
(b) A Szerz6d6s megkOt6se uEn az Ugyvitel uralkod6 nyeve a magyar, beleertve a vitas Ugyek

rendez6set, a napi ugyekel (tervek, i6vahagy6sok, technol6gia leiresok, 6pitesi napl6k,
felm6r€si napl6k, sz6m15k, iegyz6konyvek), minden egyeb iratot.

(c) A Szerzod€sben loglaltakra 6s annak vegrehajtasAban a hatelyos magyar jogszabelyok az
irenyad6k.

Szerz6d6s dokumentumainak fontosBegl Eorrendjo
5.2 A Szez6d6st atkot6 kUlonbdzo dokumentumok k6lcs6n6sen edelmezik egymast, de ket6rtelm0s6g

vagy elleresek eset6n a Mern6knek kell azokal megmagyarazni 6s kiigazitani - a Megrendelovel
tortent egyeztetest kovet6en - es ennek alapj6n a Velblkoz6nak utasitasokat adni. A Szerz6dest
alkot6 dokumentumok fontossagi sonendje a Szerz6deses Megellapodes 2.2 pontjaban kerolt
meghatarozasra 6s r6gzitesre.

Tervek 6s dokumontumok meg6rz6se 6s szolgiltatAsa
6.1 A Vellalkoz6 reszere etadasra kerult 'l p€ldany tervdokumenteci6n tul az dsszes tovebbi, Altala

szuksegesnek it6lt peldanyt, a sajet kolts6gen k6sziti el. Amennyiben nem elengedhetetleniil
szukseges a Szerz6d6s leljesit6se 6rdekeben, a Terveket, MUszaki EloirAsokat 6s m6s
dokumentumokat a Memdk el6zetes 6s ir6sbeli beleegyezese nelkul a Vallalkoz6 nem engedheti 6t
haszn5latra vagy betekintesre harmadik fel resz6re. A J6t6llasi lgazol6s kiad6sa eseten, annak
ki6llitAsakor, illetve a Szeftodes egyeb okb6l tdrt6nO megszgn6sekor a megsz0nessel egyidej0leg
a Vellalkozo koteles az dsszes Tervet, Muszaki El6lr6st es egy6b dokumentumokat a Megrendel6
sz6mara visszaszolgelatni, melyeket a Szea6des alapian 6s arra tekintettel Sivett.

A Vellalkoz6 koteles atiadni a M6rn0knek a Tervek. M0szaki El6ir6sok 6s az egy6b, a Vallalkoz6
eltal benyijtott 6s a Memok 6ltal elfogadott dokumentumok 4 mAsolati peld5nyat a 7.2 alcikkelyben
foglaltaknak megfeleloen, mellekelve minden olyan anyagsokszoros[t6sra alkalmas p6ldany6t,
amelyet nem lehet kouetlenul megfelel6 min6segben mesolni. A fenti dokumentumokat a
Vallalkoz6 kOteles digitSlis form6ban is atadni a M6rnoknek.

A V6llalkoz6 ezen felul kdteles tovAbbi ilyen p6ldenyokat szolgeltatni a sajat k6ltseg6n azon
Tervekr6l, Moszaki El6lr6sokr6l 6s egy6b dokumentumokr6l, melyeket a M6rn6k irAsban rendel
meg a Megrendel6 reszere.
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A tervek egy p6ldanyat a Munkateroleten kell tartani
6.2 A Tervek egy poldanyat, emelyeket a V6llalkoz6 kapott vagy szolgalbtott a Vellalkoz6 koteles a

Munkateruleten tartani Ugy, hogy ellen6zes vagy hasznalat celjeb6l barmikor hozzaferhet6 legyen
a Merndk, vagy a Mernok anal Irasban felhatalmazott szemely szem6ra.

A munkamenet megszakltlsa
6.3 A Vellalkoz6 irasban koteles 6(esiteni a M6rn0kot 6s ezen ertesites masolati peldanyanak

megk0ld6s6vel a Megrendel6t, ha az Epitesi Munkak kivitelezese varhat6an k6sik vagy
abbamarad. Az ertesitesnek reszletesen tartalmaznia kell, hogy milyen jellego k6sedelem vagy
megszaklt6s val6szin0, 6s annak okat. Az ertesit6s nem menteslti a V6llalkoz6t a kesedelem
eyvagy megszakltAs iogkovetkezm6nyei a16l.

Kieg6sztt6 tsrYok 6s utasltesok
7.1 A Merndk jogosult arra, hogy a Megrendel6vel val6 el6zetes konzull6ci6 es a Megrendel6 el6zetes

iresbeli hozzSjarulasa alapjan id6r6l-id6re olyan p6il6lagos terveket €s utasltasokat adjon a
Vallalkoz6nak, vagy olyan p6tl6lagos tervek keszites6t rendelje el a Vallalkoznal, amelyek az
Epit6si Munk5k megfelelo es kielegit6 kivitelezese, megval6sltesa 6s a hibak kilavitasa 6rdekeben
sz0ks6gesek. A V6llalkoz6 ezek v6grehajtes6ra azonnal kotelezett a felmerulo koltsegek viselese
mellett.

A V6glege6 Munklk Vlllalkoz6 Sltal t6rt6n6 tervez6se
7.2 Amennyiben szokseges a Vegleges Munkekat - a 4.3. alcikkelyben rogzitetteknek megfelel6en a

Vallalkoz6 roszere atadott terveket ide nem ertve - a V6llalkoz6 kdteles megtervezni, 6s az
Uzemelteto hozzajaruEsSval a Mernokhoz i6vahagy5sra be kell nyojtania:
(a) azon terveket, kieg6szlt6 lerveket, moszaki specifikaci6kat, szAmltasokat es egyeb

dokumentumokat, amelyek a Merndk eftal megfelel6nek itelten szoks€gesek a tervezes
megfeleEsege es kielegit6 volta erdekeben, 6s

(b) az 0zemeftelesi 6s fenntart6si ulaslt6sokat a Vegleges Munkak terveivel egyutt
megfelel6en reszletezve, hogy az Uzemeltet6 k6pes legyen Uzemeltetni, karbantarlani,
szetszerelni, osszeszerelni 6s beszabalyozni a Letesitmenyt e tervek szerint.

Az Epit6si Munkak nem tekinthet6 befojezettnek az Atades- 6tv6tel szempontjeb6l a 45.'l alcikkely
szerint addig, am[g az ilyen tizemetetesi 6s fenntart6si utasit6sokal a megval6sulesi lerwel egyUtt
be nem nyujtottek a M6m0kh0z, 6s azt a Mernok j6ve nem hagyta.

A V6llalkozonak lehetosege van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgefiassa a Mernok 6ltal
j6vahagyott kivitelezesi Utemterv szerint (14. 1 alcikkely).

A Valblkoz6 a Megrendel6tol a 4.3. alcikkelyben rogtrltetteknek megfelel6en atvett, enged6lyezett
es a Mem6k 6ltal j6vahagyotl kivileli tervek 6s vagy egy6b sztikseges kieg€szit6 tervek alapien
koteles a kiviteli munkakat elv6gezni, att6l eltemi csak a Memok el6zetes, irasbeli engedelyevel
lehet.

A Vellalkoz6 koteles minden 6ltab keszitett terveib M6mokkel j6vehagyatni.

A Megval6sulasi terveket a kivitelez6s soran folyamatosan vezelett, t6nyleges kivitehek megfelel6
adatok alapjen kell elk6sziteni.

A V6llalkoz6 atal v6gzett esetlegesen szukseges tervezesi tevekenys6gek kdlts6ge a Vallalkoz6t
terheli, fedezetet a Szerz6deses Ar tadalmazz. .
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Folel6sa6g fonnlllesa a ,6vShagyes ellen6ro
7.3 A Vallalkoz6 6ltal a Megrendelot6l etvett tervek tekinteteben a Vellalkoz6t teljes k0r0 felel6ssfu

terheli, beleertve a csailakoz6 munkek 6s m6s vallalkoz6k kOz6tti moszaki es organizaci6s
dsszhang birositesaed fennal16 felel6sseget is.

A Memok j6vahagyasa nem mentesiti a Vallalkoz6t a Szez6des szerinti felel0ss6ge es
k6telezettsegei a16l.

Az ldelglenes Munkak Vdllalkoz6 altal t6rt6n6 tervez6se, megval6oitdsa
7.4 a) A Vallalkoz6 koteles sajat kOlts6gen elk6sziteni/elk6szittetni az ldeiglenes Munk6k lerveit,

valamint sztiksfu szerini az Uzemeltetesi 6s fenntartasi utasitAsokat az Uzemeltet6vel val6
konzu[eci6 alapjan.

b) Az ldeiglenes Munk6k tervezesi €s megval6sitasi kdltsegeit a Szerzod€ses Ar ladalmazza.

AurauaxoS KoTELEZ ETTSEGEK

Vdllalkoz6 eltalanoa k6tslezetts6gei
8.1 A Vallalkoz6 kdteles az elv6rhat6 fokozotl szakmai gondossSggal tervezni (a Szez6d6sben el6irt

mert6kben), kivitetezni 6s megval6sitani az Epit6si Munkakat, es annak hibait kijavltani a

Szerzodes et6{rasaval Osszhangban. A V6llalkoz6 koteles biztosttani minden sziikseges
felugyeletet, munkaerot, anyagokat, v6llalkoz6i eszkoa es minden egyeb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy alland6 jelleg0, amelyet elolrtak a tervben 6s a tervezeshez, kivitelezeshez,
megval6sitashoz 6s a hibAk ktjavitasehoz a Szerz6desben ralgzitettek szerinti m6rtekben 6s annak
megfelel6en a teljes kdrfl teliesites erdekeben sziikseges.

A Vallalkoz6 halad6ktalanul irasban kdteles ertesiteni a Mernokdt 6s ezen edesltes m6solati
p€ld6ny6nak megkuld6s6vel a Megrendel6t, an6l a t6vedesr6l, hianyr6l, hibSr6l vagy mAs

hianyoas6gr6l, amit az atadesra ker0lt tervekben, Mtszaki El6lrasokban felfedezett a munkek
vegrehaitesa soren.

Ezen 6rtesit6s megkuldese nem menteslti a Vellalkozot azon kdtelezetts6genek elmulasaes6b6l
szemaz6 kdvetkezmenyek al6l, melyek szerint 4anlatat az atadott dokumentumok 6s valamennyi,

az Epitesi Munkakat 6rint6 kt,rtlmeny 6tlekint6se, megvizsgalasa alapjan 6s azok ismereteben
iette meg, kuldnos figyelemmel a 4.3 alcikkelyben rogzilettekre.

A Vallalkoz6 koleles megtervezni, legyedani, es a helyszinre szAllitani, ott beszerelni, kipr6b6lni, 6s
ozembe helyezni a berendezoseket, melyekhez sziikseges feltetelek teljes k6fll biztositasa a
V6llalkoz6 feladata.

irunkahslyi m0vcletek 6s 6pit6si m6dBzerek
8.2 A VAllalkozo teljes m6rt6kben felel6s a munkahelyi miveletek 6s az 6pit6si m6dszerek

helyess6g66rt, az 6pitm6nyek 6ll6konys6g56rt 6s biAons6ge6rt. A V6llalkoz6 azon esetben is
felel6s a Vegleges Munkak tervez6s66rt vagy specifikaci6j56rt, vagy bermely ldeiglenes MunkAk
tervezese6d vagy specifikaci6jaert, vagy barmely, az Epltesi Munk5i megval6iit5s6val kapcsolatos
feladat teljesites66rt, amennyiben aA, vagy azokat nem a V6llalkoz6 keszltette, vagy keszlttette. A
Megrendel6 altal a Vallalkoz6 r6sz6re 6tadott tervekert figyelemmel a 4.3 alcikkelyben
rdgzitettekre, a Vallalkoz6t teljes kor0 felel6ss6g terheli. Ha a Szezodes kifejezetten e16irja, hogy a
Vegleges Munkekb6l valamit a Vallalkozo koteles megtervezni, akkor teljes mert6kben felel a
Vegleges Munkak ezen resz66rt, a MemOk iovahagyasanak ellen6re is.

Engod6lyek boszoz6se
8.3

a) A Magyarorszagon szrikseges enged6lyeket a Valhlkoz6nak kell beszereznie az illetekes
hat6sAgokt6l, sajat koltsegere. (Ezen engedetyek koze tartoznak egyebek kozott a
forgalomterel6si 6s titvonal engedelyek, kOzterulet foglalesi engedely, tartOzkod6si engedely
r6diotelefonok hasznalatanak engedelyezese, munkakezd6si engedely, stb.). A
Vallalkoz6nak alkalmazkodnia kell a kdvetelm6nyekhez. €z ilyen engedelyekhez es kodetlan
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lehet6seget kell biztositania ana, hogy az illetekes hat6s69ok ellen6rz6seket 6s vizsgatatokat
vegezzenek a kiadott engedelyekkel kapcsolalban. Ezen fel0l szukseg eseten biztositani kell
a hat6segoknak a reszv6tel lehetoseget azokon a vizsgSlalokon es ellen6rzeseken, amelyek
a Vallalkoz6 felelossegi k0r6be tadoznak.

Semmif6le lelentos moveletet sem szabad vegrehajtani a Mernok irasbeli hozzaiarulasa
n6lkul. A V6llalkoz6nak ir6sban, el6zetesen 6s megrfelelo id6ben ertesitenie kell a M6rnokot
miel6tt az ilyen munkabtot megkezden6, es elegend6 id6t k6teles biztositani MemOknek
arra, hogy gondoskodhasson a szuks6ges ellenorzes16l.

c) Az ozembe helyezesi 6s hasznalatbav6teli eljArasok lefolytatasa 6s a szukseges engedelyek
beszerz6se a V6llalkoz6 feladata, de ezeken a;z elj6rdsokon a M6rndk szuks6g eseton
koteles kdzrem0kddni.

A Szerz6d6s hatdlybal6p6se
9.1 Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6d6s k6z6ttok az Eifogad6 Levdlnek a Vallalkozo eltal tdrtont

k6zhezv€tel6t kdvetoen a l<bl. 124. g-a alapjAn a Szerz6d6ses Meg6ttapodas fetek elali
a|6tr,,sAval l6trg0n. (A Vellalkoz6 a Teljesltesi BiAositekot a Megrende16 r6szere atadja).

9.2 Szerz6d6 Felek megalhpodnak 6s egybehangz6an kiielentik, hogy a Szerz6d6s megsz0neset
kdvet6en a Vallalkoz6 koteles a 44.'1. alcikkelyben meghaterozott merteko meghiusulasi kt tbed a
Megrendel6 r6szere megfizetni, 6s a Megrendel6 jogosult ezen t0lmen6en is a kOtbenel nem
fedezett kar6t 6rv6nyesiteni.

Teljeslt&i Bizto8tt6k
10.1 A 9. cikkelyben rOgzitetteknek megfelelo€n a Vellalkozonak a Megrendel6 r6sz6re et kell adnia

egy, a Megrende6 eftal elfogadott Teljesitosi biAositekot a Szezodeses Megellapodas
rendelkezeseivel megegyez6 ertekben..

A Tel,esitesi bizlositek 6rvenyessegi hataridej6n beliil a Vallalkoz6 barmilyen mulasztasa vagy
szezod6sszegese a Szezodes vegrehajtasa soran onmagAban megalapitja a Megrendel6 jogat,
hogy a Teljesltesi biaosit6knak a mulasaassal vagy szerz6desszegessel aranyos reszet igenybe
vegye.

A Teljesitesi Biztositek osszege reszletekben is igenybe vehet6.

A Tellostt6sl Biztoslt6k 6rv6nyoss6gi id6tartama
10.2 A Teljesitesi Biaositeknak a Szez6d6ses Megallapodasban rogzilett Befejez6si Hatarid6t kdvet6

30 napig ervenyesnek kell lennie, figyelemmel a Valhlkozonak a Teljesitesi Biztosit6kra vonatkoz6
meghosszabbitasi kotelezettsegere is.

Amennyiben a Megrendelo megit6l6se szerint a Befeiezesi lgazolSs kiad6sara a Vallalkoz6
erdekkoreben felmeriilo bArmely okMl a Teljesitesi Biztosltek 6rv6nyess6gi haterideienek lei6rt6ig
nem kerillhet sor - bele6rtve a hi5nyp6tl6s elvfuz6s6nek k6sedelm6t is - akkor a Teljesitesi
Biztositek 6rvenyess6g6t a V6llalkoz6 sai6l koltsegere a Megrendel6 felsz6liHsera koteles
lneqho_sYabbittatni a Megrendelo allal megjelolt €rvonyess6gi id6tartamra, a Megrendelo ilyen
edelm0 felszolitasanak kezhezv6tet6t6l szamitott 15 napon betUl.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fent kdrulirt meghosszabbitasi kotelezetts6g6nek nem vagy nem
megfelel6 tartalmu biaositek nyurtasaval tesz eleget vagy, k6sedelmesen telz eleget, tigy di otyan
mulasztesnak minosirl a vafialkozo r6szerol, amety megalapozza a Megrendel6 jogoaults6gjt a
Teljesitesi Biztosltek aranyos resz6nek igenybev6tel6re. Nyolc napot megialad6 k€iielem eseten
a Megrendel6 egyoldaltl nyilatkozattal jogosult azonnali hatdllyal, minden karteritesi k6telezettseg
nelkul elellni a Szerz6dest6l.
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Kovetol6aek a Toli6lt6si Bidoslt6k alapjan
iO.3 A Megrendel6 a Teljesitesi Biztosit6k alapian t0den6 k0vetel6s erv6nyeslteset megel6z6en erteslti

a Vallalkoz6t, hogy a Teliesttesi Biaoslt6kot igenybe kivAnja venni 6s ezen ertesltesben meg kell
jetotni az igeny ery6nyesit6s okat. A Teljeslt6si biztosit6k nem mentesiti a Vellalkoz6i a
szezoddsszer0 teljesitesbol ered6 - a Teljesltosi biAositek medek6t meghalad6 - Megrendel6i
kovetelesek teljesitese al6l.

J6till6si Bizto.it6k
10.4 A 46.1 alcikkely szerinti J6t6ll6si ldoszakra a Vallalkoz6 kdteles a Megrendelo rendelkez6sere

bocsatani egy JOUttasi biAosltekot a Szezodeses Megellapodasban meghatarozott osszegben
tegk6s6bb a 45.1. alcikkely szerinti Befejezesi lgazolas kiadasa el6tt, amely garancia szerint a bank

kdteles a fent emlitett osszeget vagy annak Megrende16 altal megjelolt resz6t feltetel nelkiil kifizetni
a Megrendel6nek annak els6 felszOlltasara, tekintet nelkul vagy barmely
trarmjoif szem6ly ellenvelemenyere, hi a Megrendel6 kiiel y a V6llalkoz6
szerz6d6sszeg6si kdvetetl el a Szerz6d€s drtelmeben 6s a kdrebe tartoz6
i96ny6t erventestteni kivanja. A Megrendel6 a megfelelo tartalm0 J6t6llasi biaosit6k atvetelevel
egyidejoleg kdtetes a Vellalkoz6 reszere visszaadni a Teljesltesi biAosttek nyilatkozatot,

amennyiOen a Teljesttesi biztositek a Befeiezesi lgazolas kiad6saig nem vagy csak r6szben keriilt
lehiv6sra.

A Vethlkozo a Jota asi biztosltekot a 45.1 alcikkely szerinti, a M6m0k r6szere beny0it6sra keriilo
irasbeli bejelentesek atades6t kOvet6 5 napon belul kdteles a Megrendel6 reszere etadni. A
Befejez6si lgazol6s kiadas6nak es a Vegszamla kiegyenlit6s6nek feltetele a J6tallasi biztoslt6k
atad6sa.

Amennyiben a Vellalkoz6 a J6talEsi biztosltek ny0itasi kdtelezettseg6nek nem vagy nem megfelel6
tartalm0 biztosit6kkal, illetve kesedelmesen tesz eleget, ugy ez olyan mulasziasnak min6siil a

Vallatkoz6 reszerol, amely megalapozza a Megrendel6 jogosults6gat a Teljesitesi Biztositek
igenybevetelere. Nyolc napot meghalad6 kesedelem eseten a Megrendel6 egyoldalU nyilatkozettal

iogosult azonnali hatallyal, minden kad6rltesi kotelezetts6g nelkul el6llni a Szerz6destol.

A J6tallasi biAosit6k a J6Ellasi ld6szakban esetlegesen felmeru16, a j6tallasi kOtelezettsog korebe
tartoz6 hibak kijavltas6nak fedezete. A J6tallasi biaositek 6rv€nyesltese nem menteslii a
Vellalkoz6t a J6tallesi biaosit6k m6rteket meghalad6 i6tall6si kotelezettseg teliesitese al6l.

A J6talEsi biztosltek Osszege reszletekben is igenybe vehet6. A Jotallasi biztostl6k a J6tallesi
lgazolas kiadasat koveto 30. napon jar b.

ilunkateruloti szemle
1 1.1 A Vallalkoz6 Ajanlatanak megtetele azt is jelenti, hogy megszeml6lte 6s megvizsgefta a

Munkateruletet es kornyeket, valamint az azal kapcsolatosan rendelkez6sre 6116 informaci6kat es
az Ajanlat benyUjtasa el6tt meggy6z6d0tt az aHbbiak16l:
(a) a munka jellegerol 6s mereterd, valamint az Epit6si Munk6k kivitelezes6hez,

megval6sit6s6hoz es a hibak kijavitasAhoz szuks6ges anyagokr6l, 6s
(b) a Munkateriilet megkozelitesenek m6diair6l es az elhelyezkedesr6l, melyet igenybe vesz,
(c) a csatlakoz6, illetve parhuzamosan k6sztil6 €pitesi munkekra vonatkoz6an a Megrendelo

erdekkoreben mas vellalkozok egy id6ben munket vegeznek, akikkel szukseg eseten egyutt
kell miik6dni,

(d) tovabba 6ltalaban 0gy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint minden szuks6ges
informaci6t megkapott azokra a kock6zatokra n6zve, amelyek befolyasolhatjak vagy
6rinthetik az Aanlatet,(e) minden, az Epit6si Munk6k megval6sitas6t akadAlyoz6 korulm6nyr6l.
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Az Ajanlatnak a Megrendel6 reszere tort6n6 etadasa azt is jelenti, hogy a V6llalkoz6 Ajanlatat a
Megrendelo eltal rendelkezesre bocsetott adatok, valamint a fentiekben emlitett sajAt ellenorzese
es vizsgalata alapjan keszltette, v6llalva az abban rej16 kockAzatokat is.

A megfelel6 Ajdnlat
12.'l Az Ajanlatnak a Megrendel6 reszere tdrten6 benynjtasa azt is jetenti, hogy a Veltalkoz6

meggy6z6dott az 4anlat, valamint a Bearazott Mennyis6g-kimutatasban szerepl6 t6telek
tartalmanak teljesseger6l, az Arak 6s egysegarak helyesseger6l es megfelel6 volter6l, valamint
arr6l, hogy az ezek alapjan megellapitott, AFA-val novelt egytisszego ltalAnyAr mag6ban foglalja
es fedezi mindazon munkAkat - ideertve az dsszes tobbletmunkat is - 6s azok k0lts6geit (beleerlve
az eruk, anyagok vagy szolgaftatasok biztositasat, valamint az el6re nem lathat6 kdltsegeket),
amelyek az Epitesi Munk6k Moszaki Terveiben, Moszaki El6iresokban 6s minden egyeb
dokumentumokban megfogalmazottak szerint az Epitesi Munk6k megfelel6 szinvonalU
kivitelezes6hez, megval6sltasahoz, a hib6k kijavltasghoz 6s a Szerz6desben megfogalmazott
felt6telek teljes k0r0 teliesitesehez szuksegesek a moszaki el6irasok szerinti legmagasabb
min6segi szinten, kiv€ve azon kotelezetts6€ek teljesitesenek fedezetet, amelyekre vonatkoz6an a
Szerz6d6s maskent rendelkezik.

E16ro nsm lathat6 fizikai akadelyok vagy folt6telek
12.2 Amennyiben a VAllalkoz6 szAmerc a Projektelem kivitelezese folyaman olyan el6re nem l6that6

fizikai akadelyok vagy fetetelek merulnek fel, amelyeket a Vallalkoz6 az elvArhat6 legnagyobb
szakmai gondoss6ggal sem Hthatott el6re, ugy a Vellalkoz6 haladektalanul koteles irasban
erteslteni errOl a M6rndk0t, valamint a Megrendel6t is egy m6solat elkUldes6vel.
Az ilyen 6rtesit6s kezhezvotelekor a M6m0k koteles, - ha megltelese szerint ezen akadelyokat 6s
felteteleket a Vallalkoz6 az etuerhat6 szakmai gondossaggal sem lethatta el6re - a Vallalkoz6 6s a
Megrendelo reszv6televel a targyban k6zos egyeaetest tartani. Az egyeztetost kovetoen,
amennyiben a VAllalkoz6 es a Megrendel6 kozdtt nem jott letre megallapodas, a MernOk koteles
iresban javaslatot tenni a Megrendel6 reszere az egyeztetest kOvet6 8 napon belul
(a) a hatarid6 hosszabbites mertekere vonatkoz6an, amennyiben ez a Vallalkoz6t a 42. cikkely

alapjen a Merndk szakmai megit€l6se szerint megilleti, 6s
(b) azon igazolt k6[segek dsszeg€re vonatkozOan, amelyek a Velblkoz6nAl keletkeztek az ilyen

akadalyok es korulmenyek felmer0l6se folfan 6s amelynek megterites6re a Vallalkoz6 a
M6rndk szakmai megit6l6se szerint jogosult.

A Megrendel6 a Memdk javaslatenak k6zhezveteEt kdvet6 15 napon belul kdteles meghozni
dontes6t 6s err6l a Memdkot 6s a Vallatkoz6t iresban ertesiteni.

A fenti eljeras lefolytatesa nem mentesiti a Vallalkoz6t a munka eNarhat6 medekben es m6don
tdrt6nO folytatAsanak kotelezettsege al6l.

A Szerz6d6ses Ar
12.3 Az arak helye, szerepe

A munk6k mennyisegeit tetetenk6nti bont6sban a Be6razott Mennyiseg-kimutatesok
laftalmazzek, ezekhez a mennyisegekhez kell belrni az egys6g6rakat vagy arakat.

Az Epit6si Munk6k kivitelezesere vonatkoz6 Szez6deses Ar a V6llalkoz6 altal mennviseoileo
feliilvizsgelt es Bearazott Mennyis6g-kimutatasok dsszegz6sevel kiatakltott es Ape-vit nSveii
egyosszegt 6talanyaron kerirlt meghataroz6sra (szerz6d6ses A4. nz egyosszeg! 6tal6nyar
mageban foglalja mindazon munkekat - ideertve az dsszes elv6gzett tobblelmunk6t-is - 6s azok
kdltsegeit, amelyek a szez6d6sben rdgzitetteknek megfelel6en az Epit6si Munkak moszaki
terveiben-,-m0szaki specifikaci6iban es az egy6b dokumentumokban megiogalmazottak szerint az
Epitesi Munkek megval6sitasahoz, a rendellet6sszerrl haszn6lathoz -6s a Szez6d6sben
megfogalmazott felt6telek teljes ktru teljesedesbe menesehez szukseges a mr.jszaki el6ir6sok
szerinti legmagasabb min6segi szinten.
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12.4 Az 6rak tartalma
A V6llalkoz6 a Beerazott Mennyiseg-kimutatasban szereplo minden ietelhez, amelyhez tartozik

mennyiseg, meghatarozta az egysegerat vagy arat

A Bearazott Mennyiseg-kimutalasban szerepl6 a tetelhez tartoz rak, amely

6rak €s egys6g6rat AFe lAnatanos Forgalmi Ad6) nelkul keriilt n..almazzAk

minOen elyeU-prulekos kdltseget, (felvonul6si- 6s ideiglenes 6llv6nyok'

segedszeiiezetlk, zsaluzatok, szallitas 6s szuks6ges feltetelei, szOks€g szerinti ellen6126

me-resek 6s vizsg6latok, mintavotelek, min6sit6sek, min6sltes Enuslt6sok, se96danya9ok,
terak6helyi dijak, 

-forgalomterelesek, koaerubt foglalSsi dijak, kitEzesek, a megval6sit6shoz

szuks6ges traiOsagi ei egyeb engedelyek, szakhat6segi felugyeleti diiak, a beruh6za_s ideiglenes

reszein-ek tervezete, szauadatmi dijak, biztonsagtechnikai elolr5sok miatt felmer0l6 kolts6gek'

b6rmilyen b6rleti 6s biaositesi dij, sib.), tovabba minden vamot, ad6t 6s egyeb illetekel, amit a

V6llal(oz6nak a Szerz6des alapj6n vagy barmely mas okb6l kell fizetnie'

A Szez6d6ses Ar laftalmazza minden a Szez6desben kifejezetten nem nevesltett, de a
szerz6d6s teljesitesevel kapcsolatban 6s/vagy annak alapjan felmertil6 b5rmilyen k0lts6get'

kiadAst, diiat, osszeget.

A Be6razott Mennyiseg-kimutatas tetelei a Szerz6d6s tartalmanak megfelel6 telies

k6ttseg6sszeget tanitmalzeX, de ezen erak, egys6gSrak az 6taldny6ras dij megalbpitas

k6vet[eztebe; csak az esetteges p6tmunkak 6s szerz6desm6dositasok alapjan elv6gz6sre

keruto munka diiazasSnak, vilamint a Szerz6d6sben meghatarozott k6lts6gek, osszegek,

igenyek tekintet6b€n alkalmazand6k.

A Velhlkoz6 resz6r6l esetlegesen elvegzesre kerul6 p6tmunkak 6s az esetleges, Kbt.

et6ir6sainak figyetembe vetelevel tOrieno szezod6sm6dosit6s kovekeaeben elvegzett munkak'

valamint a Sze2OOesUen meghatarozott k6ftsegek, dsszegek, igenyek elszemolasa ezeken - a
Beerazott Mennyiseg-kimutatasban feltuntetett - 6rakon, egys6g6rakon t6rl6nik, vagy uj

munkatetel eseten a Megrendelovel el6zetesen egyeztetett Sron (Lasd: 49 cikkely)

Az olyan t6tebkert, amelyhez a vallalkoz6 nem lrt erat vagy egysegarat, (gy kell tekinti, mint

amelieket a Be6razott Mennyiseg-kimutatas tobbi ara vagy egys6gara fedez'

Arkiigazit6s,t2.5 A Ve atkoz6 attat megadott atalanyar, egys6gerak 6s erak a Szerz6des teljes{tese sorAn nem

kerulnek kiigazlt6sra iem az 6rakban, sem egy6b okb6l bekdvetkez6 vatoz6sok miatt. (L6sd:

53.'l 'l alcikkely)

A munka 6s a Szerz6d6s 6sszhangja
13.1 A Va[atkoz6 koteles Az Epit6si Munk5k kivitelez6s6t 6s megval6sft6s6t, valaminl barmely hiba

kijavitasSt szigoruan a szerzod6ssel dsszhangban v6gezni a Megrendel6 es a M6rn6k

rnegel6ged€s6ie. A VallalkozO koteles szigor0€n alkalmazkodni 6s ragaszkodni .a.M6rndk
utaiitesiitroz minden olyan ugyben, aker emliti a Szez6des, akar nem, amely az Epit6si Munk6kat

erinti vagy arra vonatkozik. A vellalkoz6 csak a Megrendel6t6l, a Mern6kt6l vagy a 2. cikkely

rendelkezesei alapj6n a Memok K€pvisel6iet6l fogadhat el utasitasokat'

Kivitelez6si Utemterv
14.1 A Velbtkoz6 kOteles a Szez6des alSirasat kOvet6 7 napon belol az Epit6si Munk6k kivitebzesere

vonatkoz6 napi bontasu - annak megvalosithat6s6gat igazol6 - reszletes Utemtervet kesziteni
(Bezisutemterv) a Megrendel6vel 6s a Mernokkel egyeaetett form6ban 6s tartalommal ds azt

ir,legrendel6httz 6s a MemokhOz j6v6hagy6sra benyuitani. A B6zis0temtervnek alkalmasnak kell

lennie a sz6zal6kos keszultseg bemutatasara.

Fliteles
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A Vellalkozo koteles, amennyiben a Morndk el6iqa, informAci6kent lresban megadni azon
intezkedesek es eljeresok 6ltalSnos leirAsAt, amelyeket a V6llalkoz6 javasol alkalmazni az Epitesi
MunkAk kiYitelez6senel

A Vellalkoz6 koteles 6pit6si 6s organizeci6s Utemtervet k6sziteni a Bazisiltemterwel osszhangban,
6s azokat a Munkakezdest megelozoen kdteles az Uzemettet6hOz, Megrendel6hoz 6s a
M6mdkhdz j6v6hagyasra beny0jtani digitdlis formeban is.

FeliilYizsgalt Utemterv
14.2 A V6llalkoz6 a '14.'1. pont szerinti Bezisiitemtervet koteles k6thetente aktualizalni 6s az aktualizafi

tervet a M6rn0k 6s a Megrendel6 reszere - elektronikus Uton es nyomtatott formaban is - kell
benyUjtani j6vehagyasra.

Amennyiben barmikor a M6rndk Ugy iteli meg, hogy az Epitesi Munkek tenyleges megvalosulasi
0teme nem egyezik azokkal az utemtervekkel, amelyeket a 14.'l alcikkely szerint i6vahagytak,
akkor a Velhlkoz6 kdleles a M6m0k k6resere 7 napon belul elkesziteni 6s j6v6hagyasra etadni egy
felolvizsgefi iiiemtervet, amely azon m6dosltasokat latlalmaza, melyek sziiks6gesek az Epit€si
Munkeknak a Befejez6si Hatarid6n beluli elk6szlt6se erdekeben.

A Vtllalkoz6 nem montoslil a kotolezatts6gok 68 a folel6ss6g al6l
14.3

(a) Az Utemtervek benyojlesa 6s a Megrendel6 resz6r6l t0rt6n6 elfogadasa, nem mentesiti a
VAllalkoz6t a Szez6d6sben foglalt barmely kotelezettsege vagy felel6ss6ge a16l.

(b) A Mernok a Vallalkoz6 altal a 14.1 6s 14.2 alcikkelyek szerint benyujtott Utemterveket kOteles
7 napon beltil feltilvizsg6lni es ana yonatkoz6 szakmai Sllaspontjat irasban a Megrendel6vel
kozolni a Megrendel6 pedig, a Memdki allespont kezhezvetelerol szemltott 5 munkanapon
belijl a j6vahagyas tergyeban ddnteset meghozni.

Utemtervek egyeztet6se
14.4 Valamennyi kivitelezOsi ijtemtervnek a Vallalkoz6 es a tovabbi - a Megrendelovel szezodeses

jogviszonyban l6v6 - valhlkoz6k k6z6tti technologiai es organiz6ci6s egyeztetesen kell alapulnia,
melyeket igazolnia kell a V6llalkoz6nak. Ez a i6vahagyas egyik lenyeges feltetele.

A Vallalkoz6 felUgyoloti k6tolozetts6ge
'15.1 A Vetlalkoz6 kdteles biztosilani az osszes szukseges felugyeletet az Epltdsi Munkak kivitelezese

folyaman, valamint utena annyi ideig, amennyit a M6rndk szuksegesnek tart a Szerz6desben
rogzitett Vallalkozoi kotelezettsegek megfelelo teljesit6se erdekeben. A Vallalkozonak vagy a
M6rn6k 6ltal jovahagyott illetekes es felhatalmazott k6pvisel6jenek - mely i6vahagyas b6rmikor
visszavonhat6 - az Epit6si Munkak felugyeletevel kell foglalkoznia. Az ilyen meghatalmazott
kepvisel6nek a Vellalkoz6 k6pviseleteben a Mernok utasitesait el kell fogadnia. V6llalkoz6 koteles
gondoskodni 6s biaositani a Szerzodes ideje alatl Felel6s Moszaki Vezeto kdzrem0k0d6set a
191/2009. (lX.'15.) Kormenyrendelettel dsszhangban.

Amennyiben a k6pvisel6re vonatkoz6 j6v6hagy6s6t a Merndk visszavonja, a Vellalkoz6 k6teles
azonnaii hatallyal a kepviselot levAltani, a j6v6hagyas visszavon6sera vonatkoz6 6rtesit6s
k6zhezv6tel6vel egyidej0leg. A leveltott k6pvisel6t el kell tavolitani 6s a tov6bbiakban semmilyen
min6s6gben nem alkalmazhat6. A Velhlkoz6 halad6ktalanul koteles potolni a Evaltott kePvisel6t

egy masik, a Mernok altal i6v6hagyott k6pvisel6vel.

A Vellalkoz6 alkalmazottaival azemben temasztott k6vetelm6ny
16.1 A VS atkoz6 koteles biztositani a Munkaleriileten az Epit6si Munkak kivitelezds6vel 6s

megval6sitesaval, valaminl a hibek kiiavitesaval kapcsolatosan:
(a) olyan moszaki segederot, akik megfelel6en kepzettek 6s tapasztaltak munkejukban, Yalamint

olyan munkesokat 6s munkavezet6ket, akik alkalmasak megfelelo felugyeletet biaosltani, es

t{iteles
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(b) olyan szakkepzett, betanitott 6s szakkepzetlen munkaerot, amely a V6llalkoz6 Szerz6d6s
szerinti kotelezettsegeinek megfele16 6s idoben torten6 teljesttese erdekeben szokseges.

A M6rnOk klfogSsolesi Joga
16.2 A Mernoknek ,ogaban 6ll kifog6st emelni a Vallalkoz6nel 6s megkovelelni, hogy tavolttsa el a

munkAr6l barmely, a Vallalkoz6 atal alkalmazott szemelyt, aki a Mernok velemenye szerinl nem

megfelel6 magatartasu, vagy pedig alkalmatlan, vagy nem megfelel6en l6tja el feladatait, vagy

akinek a munkahelyen val6 jelenl6t6t a Merndk m5s okb6l nem tartja kivanatosnak. Az ilyen

szemelyeket a MernOk elozetes iresbeli egyetedese n6lkul nem szabad az Epltesi Munkak soren

0jra alkalmazni.

Barmety, ity m6don eftavolttott szem6lyt a lehetseges legrovidebb id6n belul a Valhlkoz6 p6tolni

koteles.

Klt0z6s (amennyiben alkalmazand6)
17.1 A Vellalkoz6 kOteles felel6ss6get vallalni a kdvetkez6k6rt:

(a) az Epitesi Munkak helyes kit0zese6rt,
(b) az Epitesi Munkek minden reszenek pontoss6geed,

i"i az 6sszes sz0ks6ges anyag, m0szer, berendez6s 6s munkaer6 biaositesS6rt, valamint

mindezek megfele16 allapota6rt, alkalmass6g66rt.

Amennyiben az Epit€si Munk6k kivitelezese folyamen Mrmikor hiba eszlelheto annak b6rmely

r6sz6n6k etemeb€n, szint eiben, mereteiben vagy kijeloEseben a Vallalkoz6 k6teles a M6rn0k ilyen

iranyo felsz6lites6ra, sajat koltsegen az ilyen hib6t kljavitani.

A kitozes vagy barmely vonal vagy szint Mernok aftal t6rt6n6 ellen6rzese nem mentesiti a

Vallalkoz6t azok helyessege€rt fennal16 felel6ssege a16l.

A felm6r6si es kitgzesi hiMkb6l ered6 minden kovetkezmenyt a Velblkoz6nak kell viselnie,

beleertve az ilyen hibak okozta koltsegeket is.

Munka - baleset- 6s kornyozetv6delem
1B i A Ve alkoz6 koteles az Epit€si Munk5k kivitelezese, megval6sitasa, valamint a hibek kijavitasa

folyaman:
a) teljes mertekben biztositani a Munkateriileten tart6zkod6 szemelyek bjztonsagSt,6s a

M;nkateruletet, (olyan terjedelemben, ahogy az ellen6zese alatt van), valamint az Epitesi

Munkakal 6rizni ezen szemelyek biztonsdg6nak biztosltesa erdekeben, 6s

b) megtenni az dsszes kdtelez6 6s 6sszer0 Epest a kornyezet vedelmere a MunkaterUleten 6s' 
azin kivul, yalamint elkerulni a szemelyek, kdzvagyon vagy mesok karosodasat es s6rul6s6t,

ame! legszennyezls, zl vagy egy6b okb6l kifoly6lag keletkezhet a V6llalkoz6

tev6(enys€g6nek ktivetkezm6nyekent (kgl6nosen betartva a helyi 6rvenyben l6v6

csendrendeletet). 6s
c) biztositani - a munkak a munkahelyeken t6rt6n6 megkezdesetol szSmltva az Atades-atveteli

tgazot6s kibocsetasa id6pon$aig, figyelemmel a 19.'l. alcikkely rendelkezes6re is - az

iJeiglenes utakat, gyalog.iar6kat, korlatokat' ved6tet6(ke)t, kerit6seket, stb ' amelyekre a

k<izfirgalom 6s harmidik szem6lyek v6delme es haboritatlansega erdek6ben szOks6g lehet.

A ilogrendol6i felel6as6g

.18.2 Amennyiben a 29. cikkely alapjen a Megrendel6nek kell munkat vegeznie a Munkateriileten a sajet

embereivel, akkor a VAllalkoz6 koteles az ilyen munkak vonatkozesaban:
a) tetjes medekben gondoskodni a Munkaterubten engedollyel tart6zkod6k biztonsagar6l, 6s

Oi a 
'lrltuntateroletet 

az utasitasban rogzltett elhpotban lartani ezen szem6lyek ser0l6s6nek

elkerulese 6rdekOben.
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Az Eplt6ei Munkik/munk{latok v6delme
191 A Vallalkoz6 teljes felel6sseggel tartozik, az Epitesi Munkak es az azzal kapcsolatos anyagok

vedelmeed a Kezdesi ld6pontt6l az Epitesi Munkakra vonatkozo Atadas-atveteli lgazolas
kibocsetAsa napj6ig, amikor ez a felel6ss6g atszell a Megrende16re, kiv6ve ha:
a) a Mem6k hianyp6tlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkoz6nak kell viselnie

minden Epltesi Munkakra 6s az azzal kapcsolatos anyagokra, 6s minden egyebre
vonatkozoan a telies kor0 felel6ss6get a v6delem 6s b5rmilyen mes, a Vallalkoz6t a
Szez6d6s alapjen terhel6 ilyen jelleg0 kotelezetts6ged a Hianyp6tlesi lgazoles kiadasaig
mikor ez a felel6ss6g 6tszall a Megrendel6re,

b) a Vellalkoz6 a J6t6llesi ld6szak folyaman vegez munket a Letesitm6nyen, illetve annak egy
r6szen. Ebben az esetben a Vallalkoz6nak kell viselnie a munkeval erintett reszen.

Vosztos6g, vagy kAr holyredlltt6sanak felel6s86go
19.2 Ha barmilyen vesztes6g, hatreny vagy kar keletkezik az Epitesi Munkekban, illetve a

Letesitmenyben, vagy annak b6rmely reszen, vagy a kapcsolatos anyagokban azon id6szak alatt,
amig a Vallalkoz6 tarlozik felel6ssqlgel annak v6delm6€rt, barmi okoaa is azt - a '19.4 alcikkelyben
meghatarozott kockezatokon kivul - a Vallalkoz6 koteles sajat kollsfuen helyre6llitani a
veszteseget vagy k6rt USy, hosy a Vegleges Munkek minden vonatkozesban megfeleljen a
Szerz6des el6irAsainak a MemOk altal megfelel6nek itefien. A Vallalkoz6 szinten kdteles a
Letesitmenyben keletkezett bArmilyen k6rt, veszteseget helyrehozni, amit 6 okozoft barmilyen altala
vegzett tev6kenyseg soran a 46. 6s 47. cikkely szerinti kotelezettsege teljesitese 6rdek6ben.

Veszt6s6g vagy kdr a Megrendel6 kockdzataira
'19.3 Abban az esetben, ha barmilyen jelleg0 veszteseg vagy ker keletkezik, amely a 19.4 alcikkelyben

meghaterozott kocktatokb6l kOvetkezik, a Vallalkoz6 koteles, amikor es amilyen mert6kben a
M6mOk megkivenja, helyrehozni a veszteseget vagy kart, 6s a M6rn0k koteles ennek megt6ritese
6rdek6ben az 49. es 50. cikkellyel 6sszhangban eljemi.

A vesaeseget vagy kart okoz6 kockazatok kombin6ci6ja eselen minden ilyen 49. cikkelynek
megfelel6en meghozott dont6sn6l tekintetbe kell venna a Megrendelo 6s a V6llalkoz6
felel6ss6genek aranyos megosa6sat.

A Mogrend016 kockazatai
19.4 A Megrendelo kockezatai:

a) haboru, ellensegesked€s, (ak5r haduzeneftel, vagy an6lk0l), inv6zi6,
b) la,adas, forradalom, zendules, vagy katonai, vagy bitorl6 er6k felkelese, vagy polgarhabor0,
c) ioniz5l6 sugaeas, vagy radioaktivites okoaa szennyezes barmely nuklearis anyagtol, vagy

annak el6geseb6l szem,az' nukleAris hullad6kt6l, radi6aktlv m6rgez6 robbanas, vagy
bSrmilyen robban6kony nukleeris szerkezetnek vagy nuklearis osszetev6jenek mas
veszelyes tula.ldonsagai,

d) a hangsebesseggel vagy a hangsebessegnel gyorabban repul6 repul6gepek, vagy mas Egi
eszkozok Sltal okozott lokeshull6mok,
zend0l6s, mozgol6das vagy rendzavares, kiv6ve, ha abban a Vallalkoz6 vagy
Akallalkoz6inak alkalmazottai is kozrem0kddnek,
a Vegleges Munk6k vagy annak valamely reszenek a Megrendel6 altal jogosulatlanul tOrten6
birtokbav6tele vagy jogosulatlan hasznahta miaft bekovetkezo ker vagy vesaesfu,
a termeszeti er6k b6rmely olyan mukodese, amely ellen egy lapasAalattal rendelkezo
VAllalkoz6t6l esszeroen nem volt eNarhat6, hogy 6vint6zked6seket legyen.

Az Epit6si Munkak 6s a Vellalkoz6 bidositdsa
20.1 A V6llalkoz6 koteles, - an6lk0l, hogy, korl6toznA a saiel vagy a Megrendel6 19. cikkely alatti

kotelezettsegeit 6s felel6ss6g6t - biztositast kdtni:
a) az Epit6si Munk6kra, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreellitesi k0lts69

medekeig teljes k0r0en,
b) a Vallalkoz6i Berendezesre 6s egy6b dolgokra, amelyeket a Munkateruletre hozott a

V6llalkoz6, olyan 6sszegben, amely fedezi azok MunkaterUleten idrten6 meglelel6 p6tlesat,

e)

0

e)
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c) az Epltesi Munkak soran eltala alkalmazott minden szem6lyre vonatkoz6an a
munkabalesetekert fennall6 felel6ss6ge fedezetere mindaddig, amlg a Letesltm6nyen
munkayalbl6i barmely tevekenyseget v€eznek, tekintet nelkul a l6tsz6mra (munkAltat6i
felel6ssegbiaositas) 6s azt az atuallalkoz6it6l is megkovetelni,

d) a megl6v6 epiiletben, annak berendezeseiben, szemelyzet6nek, a betegeknek, a tobbi
vAllalkoz6nak okozott szem6lyi 6s anyagi kena vonatkozoan .

A fedozet kdre
20.2 A 20.1 alcikkely (a) es (b) paragrafusaiban emlitett biztosttast a Vellalkozo a Megrendel6 es a

Vallalkoz6 kdzOs nevere koteles megkotni 6s annak fedezetet kell biztositani:
a) a Megrendel6t es a Vallalkoz6t bermilyen okb6l ert vesztes€g vagy k6r ellen a 20.4

alcikkelyben felsoroltak kvetelovel, a Munkater0leten tdrtenO munkav6gzes megkezd6s6t6l
az Epit6si Munkakra vonatkoz6 Befejezesi lgazolas kiadesaig 6s,

b) a V6llalkoz6 alebbi felelossegei6rt:
(i) a Jotellasi ldoszak folyamen az olyan okb6l eballo vesaes6gert vagy k6r6rt, amely a
Jotellasi ld6szak kezdete el6tt fordul el6, es
(ii) a Vallalkoz6 altal okozott olyan vesztes6g6rt 6s ker6rt, amely a 46. 6s 47. cikkelyek
szerinti kotelezettsegeinek teljesitese erdekeben v6gzett b6rmely mrlvelet soren keletkezik.

Felel6ss6g a biztosita3sal nom fedezett ar8azegek6rt
20.3 Bermely dsszeg, amely nincs biztosltva, vagy amelyet a biztositok nem fedeznek, a Megrendel6t

vagy a Velhlkoz6t terheli a 19. cikkely szerinti felel6ssegnek 6s kotelezetts6geknek megfeleloen.

Klv6tel6k
20.4 Nem kdvetelhet6k olyan biztosftasok, amelyek eseteben a vesaeseg vagy ket okoz6ia:

a) haboru, ellens6geskedesek (akar hadgzenettel, akar anelkul) invezi6,
b) lezadas, forradalom, zendiiles, katonai, vagy bitorl6 er6k, vagy polg5rh5boni,
c) ionizel6 sugarzes, vagy radioaktivitas okoaa szennyezes bermely nukle6ris anyagt6l, vagy a

nuklearis anyag el6g6s6b6l sz6rmaz6 b6rmely nuklearis hulladekt6l, radioaktiv mergez6
robbanSs, vagy barmely mAs robban6 nuklearis szerkezet vagy nukberis 0sszetev6r6nek
veszelyes tulajdonsagai,

d) hangsebess6ggel vagy hangsebessegnel gyorsabban repiil6 rep0l6g6p vagy egyeb l6gi
eszkozOk e[al okozoft lok6shullamok.

Szem6lyi 6e vagyoni kir
21.1 A Vellalkozo koteles - kiveve azokat az eseteket amelyekre vonatkoz6an a Szerz6d6s maskent

rendelkezik - ka alanitani a Megrendel6t az osszes al6bbiakkal kapcsolatos vesaes6ggel 6s
igennyel szemben:
a) bermely szemely halala vagy ser0l6se, vagy
b) barmely anyagi ker vagy veszteseg tekinteteben, amely az Epit€si Munkak kivitelez6se 6s

megval6sltesa vagy a hibAk kuavitasa, valamint a V6llalkoz6 munkav6gzes6nek
kOvetkeadben merul fel, tovAbba minden igeny, peres elj6r6s, k6r, kdlts6g, teher es kiadas
tekinteteben, amelyek bermi m6don dsszefiiggnek vagy kapcsolatosak azzal, kiv've a 21.2
alcikkelyben foglaltakat.

KiY6telek
21.2 A21.1 alcikkelyben hivatkozott "kivetelek" a kovetkez6k:

a) a Vogleges Munkak, vagy annak b5rmely resze terulet6nek jogosulatlan birtokbavetele,
felteve, ha az a Megrendel6nek felr0hat6 (nem ide szemitva a m6s VAllalkoz6 altali
munkavegz6st),

b) az olyan anyagi kar, amely az Eplt€si Munk6k Szerzodessel osszhangban lodeno
kivitelezesenek 6s megval6sitasanak, vagy az azzal kapcsolatos hibak kijavitasanak
elkerulhetellen kovetkezm6nye,

c) szemelyek halala vagy s6riil6se, anyagi kar vagy vesaes6g, amelyeknek oka a
Megrendel6nek, megbizottiainak, alkalmazotlainak a tenyked6se vagy mulaszlasa, vagy az
ezekkel osszefilggo vagy kapcsolatos bArmely, k6vetel6s, -peres eljaras, kar, kOlts6g, teher

i..,*{el6s
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vagy kiadas. Amennyiben a Vellalkozo kdzrehatott a serul6s vagy k6r bekovetkezes6ben,
igy kermegosAasf kefl alkalmazni.

Kdrtalanit5s a Megrendel6 r6ez6r6l
2'1.3 A Megrendel6 kdteles kadalanitani a Vallalkoz6t minden olyan igdny, peres elj6res, kar, kolts6g,

teher 6s kiadas tekinteteben, amelyek a 21 .2 alcikkelyben a kivetelek kozdtt szerepelnek.

Harmadik F6l BirositSsa (Mogrond€16 tulajdonera ls)
22i A Vela|}oz6 kOteles - anelkul, hogy korEtozna sajet vagy a Megrendel6 21. cikkely szerinti

kotelezetls6geit 6s feleloss6get - felel6ss6gbiztositest kotni a V6llalkoz6 6s a Megrendel6 kdzds
nevere, barmely szemely hal6la vagy serulese miatti felelosseggel szemben (a 23. cikkelyben
eloirlan kivul) vagy bermely anyagi kAr vagy veszteseg ellen (az Epitesi Munkakon kivuti), amety a
Szezodes tel,esitese miatt merul fel, es amelyekre nem a 21.2 alcikkely (a), (b) 6s (c) pontban
meghatArozott "kiveteEk" vonatkoznak.

A biztositds mcgk6t6ee 6s ld6tartama
22.2 A SzerzH€sben el6lrt biztositasokat a Vallalkoz6nak egy els6 osztSlyU magyar brztosit6nal kell

megkotni a Megrendel6 altal jovehagyott felt6telekkel a Szerz6deses Megalhpodas al6lreset
k0vet6 10 napon beltil, de a tenyleges munkalatok megkezdese el6tt a Vellalkoz6 kdlts6gere. A
biztositesoknak a J6tallasi ldoszak v6geig kell ervenyben lenniiik, a brutt6 Szerz6deses Ar 2 o/o-

anak megfelel6 6rl6khaiarig teried6en, esetszam es eseti 6rtek korletozasa nelkUl.

Kereeztfelel6ss6gek
22.3 A biztositasi kotvenynek tartalmaznia kell egy keresztfeleloss6gre vonatkoz6 cikkelyt, hogy a

kdtv6ny felhasznalhat6 legyen a Vallalkozo resz6re es a Megrendelo, mint kUl6n biztositottaknak.

Balesot vagy s6riil6s munkisok kdr6ben
23.1 A Megrendelo nem felelos a Vallalkoz6, vagy barmely avallalkoz6 alkalmazAsaban ell6 barmely

munkasnak vagy mas szemelynek fzetend6 kompenzaci6 vagy barmilyen kederit€s tekinteteben.

Balesetbiztosltes munkasok o3et6ben
23.2 A Velalkoz6 koteles az Epttesi Munkek sorAn az eltala alkalmazott minden szemelyre ervenyes,

teljeskdru baleset- 6s eletbiztosltAst kotni, es azt akalhlkozoitOl is megkOvetelni ilyen irany(
felel6ss6ge fedezetere 6s azt kOteles mindaddig fenntartani, amig az Epit6si Munk6k sorin
bdrmennyi szem6ly all a kdzvetlen vagy kdzvetett alkalmazasaban. A V6llalkoz6 ezen alcikkely
szerint az el6bb emlitett biaosites kdtesi kotelezettseget teljesitettnek kell tekintetni, ha az
Atuallalkoz6 biztositast kdt ezen felel6ssegre oly modon, hogy a kdtveny alapj6n a Megrendelot
kadalanitja, azonban a V6llalkoz6 koteles kikotni az Alvellalkoz6 feE, hogy amikor a Megrendelo
felsz6litja, koteles bemutatni az ilyen biAositasi dij megfizetesenek elismeryenyet.

A biztositlsok t6nye 5s felt6toloi
24.1 A V{llalkoz6 koteles bizonyitani a Megrendel6 fel6 a Munkater0leten torteno munkavegzes

megkezdese el6tt, hogy a Szez6d6s szerint elolrt biztositasok 6letbel6ptek.

A bidorlt{sok 6rv6nyben tarte3a
24.2 A Vehl/r.oz6 kdteles ervenyben tartani az dsszes biztositest olyan fetetelekkel, ahogyan azt a

Megrende16 j6vehagyta. A Vellalkoz6 k6teles erlesiteni a biAosit6kat 6s a biAositottakat az Epit6si
Munkek kivitelezesenek jellegeben, mertekeben vagy programjaban ld(ent valtozasokrol, 6s
biztositani a biztositasok kielegit6 voltet mindenkor dsszhangban a Szerz6des felteteleivel, lovabbe
ker6s eseton a Megrendel6 fel6 kdteles bemutatni az ervdnyes biztositasi kotvenyeket 6s az
esedOkes biztositasi dijak megfizet6snek elismervenyeit.

A Vellalkoz6 biztositesk6t6si k6telezetls6g6nek olmulasresa
24.3 Amennyiben a Vellalkoz6 elmulasztja megkotni vagy 6rvenyben tartani barmely, a Szerz6d6s

szerint el6irt biztositast, vagy elmulasaia a Megrendel6 reszere szolgaftatni a kOtvenyeket a 24.1
alcikkelyben rogzitett id6n bel0l, akkor 6s minden ilyen esetben a Megrendel6 jogosult megkdtni
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oyvagy ervenyben tartani az ilyen biztositasokat es fzetni minden biztositasi dljat, ami ebb6l a
celbol szukseges, tovebba id6r6l-id6re levonhatia ea az dsszeget a Vallalkoz6 reszere esed6kes
vagy esed6kess€ v6l6 barmely kifizet6sb6l, vagy a Vallalkoz6 esedekes tartoz6sakent lartia
szamon.

Nyolc napot meghalad6 kesedelem eseten a Megrende16 egyoldalU nyilatkozattal jogosult azonnali
hat6llyal, minden kSrt6rit6si kdtelezettseg nelkul elallni a Szer26dest6l.

A biztositdsi folt6tslsk betartasa
24.4 Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 elmulasztia betartani a Szerz6d6snek megfelel6en orvenyes

biztositasi kotvenyekben rOgzltett feleteleket, akkor a V6llalkoz6 kdteles kadalanltani a
Megrendel6t az ilyen mulasztas miatt felmeru[ osszes veszteseg vagy ig6ny vonatkozaseban.

A Bidoslte8l eaem6ny
24.5 Amennyiben az Epitesi Munkekkal kapcsolatosan barmely, olyan esem6ny kdvetkezik be, amely

kart vagy serulest eredmenyez, a Vellalkoz6 ktiteles eneslteni a Megrendelot. a M6mtikdt 6s a
SzerzOdes egyeb eloirasain tulmen6€n megtenni a szuks6ges lepeseket es int6zkedeseket a
biztosllasi feIetebk ervenyesites6re.
Minden ilyen eseke ervenyes a V6llalkoz6 karenyhitesi kotelezettsege.

A t6rv6nyok, szabalyok betartdsa
25.1 Vallalkoz6 koteles minden vonatkozasban betartani, beleertve az osszes adatszolgetatest 6s a

megfizetend6 dijakat is - sajat koltsegere -, a kdvetkez6 el0tr6sokat:
a) minden torvenyt, rendeletet vagy jogszab6lyt, valamint Mrmely illetekes hat6sag

szabelFatait, rendelkezeseit 6s haterozatait, amelyek kapcsolatosak az Epitesi Munkak
kivitelezes6vel 6s megval6sltasaval vagy a hibek kt avlt6s6val, 6s

b) minden illetekes hivatalos szerv haterozatait,. szabelyait, vagy szab6lyzatait, amelyek
tulajdonAt vagy jogait erintik vagy erinthetik az Epit6si Munk6kat, ^,?al hogy a Vallalkoz6t
k6rt6rit6si felelosseg terheli a Megrendel6t barmely ilyen rendelkezes megszeg6s6b6l ered6
karert

Szabadalmi jogok
26. A V6llalkoz6 kOteles meg6vni. menteslteni 6s kartalanltani a Megrendel6t minden igennyel 6s

peres eljaressal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi jog, vedjegy, vedett n6v vagy m6s vedett
jogok megszegese miatt merol fel b6rmely VAllalkoz6i Berendezes vagy anyag tekintet6ben,
amelyet az Epitesi Munk6khoz vagy azzal kapcsolatban hasznalnak, valamint minden azok
vonatkoz6sAban vagy azokkal kapcsolatban felmerul6 dsszes ker, koltseg, teher es kiades
tekinteteben.

Egy6b dijak
27. Ha valahol maskent nincs rOgzitve, a Vallalkoz6 kOteles megfaetni minden kikotoi illeteket 6s mAs

jogdijat, berietet es mas kiadAst vagy kArtalanitast, kaderitest ha van ilyen. amelyek az Epliesi
Munkekhoz szuks6ges anyagok, eszkozdk berendezesek beszerz6se, berbev6lele miatt
felmertitnek ideerve az epitesi t6rmel6k es veszelyes hulladek lerak6helyi dijet is, amelyek
osszeget a Szez6deses Ar tartalmazza.

A k6zlgked6s 63 a szomsz6dos tulajdonok zavar6sa
28.1 Minden, az Epitesi Munkak kivitelezese es megval6sitasa, valamint a hibek kijavitasa miatt

szirkseges tevekenyseget - a szez6d6ses kdveielmenyek belartas6val - ogy kell vegrehajtani,

hogy szuksegtelenUl vagy alkalmatlanul ne zavarja
(a) a kozosseg kdmyezetet. vagy

iUl ak6r a Megrendel6, akar mas harmadik szemely tulajdonaban lev6 ingatlanokon lev6, vagy a

kdz-, mag6nutak 6s gyalogutak megkozelites6t, hasznelatat es birtokbaveteEt'
A V6 atkoz6 k6teles i Megrendel6t meg6vni, menteslteni 6s kertalanltani minden koveteles,

Peres eljeras, kar, kdlts6$ teher 6s kiadas vonatkozes6ban' amely barmi m6don, barmely

ity"n tigyuot ,agy ""al kaPcsolatban meriil fel'
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c) Amennyiben a Vallalkozo a munkateruleten kivuli terilletet vesz igenybe, az okozoft k6r
megt6ritese a Vallalkoz6t terheli-

Folyamatos 68 biztonsdgos k6zlokod6s fsnntartasa
28.2 Az 6pit6si ter0let kozeleben l6v6 ingatlanokra va16 bejarast minden esetben biaositani kell.

L6het6s5gck mis vSll.lkoz6k ez{mara
29.1 A Vallalkoz6 kdteles - a Megrendelo 6s a MernOk igenyeivel osszhangban - minden 6sszer0

lehet6s6get biztositani ahhoz, hogy munk6jukat vfuezhessek:
a) a Megrendel6 altal alkalmazott mas velblkoz6k 6s azok dolgoz6i,
b) a Megrendel6 dolgoz6i, es
c) bermely mAs szem6ly, illetve hivatalos hat6sag dolgoz6i akik tevekenysfuet fejthetnek ki a

Munkateruleten vagy annak kdzeleben, b6rmely a Szerzod6sben nem szerepl6, vagy
barmely olyan szerz6des szerinti munka kivitelez6seben, amelyre a Megrendel6 a
Letesitm6nnyel kapcsolatben vagy annak alerendelten ana tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan szerz6dest kdtdtt, tov6bbe

d) a Letesitmeny terulet6n a Megrendelo ordekkor€ben 6s megbizds5b6l - a 14 cikkely szerint
egyeztetett U,lemterveknek megfelel6en - munkat vegtro Vallalkozok.

Kapcsolat mls vallalkoz6kkal
29.2 A Ve,llalkoz6 koteles a sajat munkaterubten a Megrendel6 erdekkdreben es megbtzesa alapjan

dolgoz6 mas V6llalkoz6k kdzlekedeset, levekenyseget lehet6ve tenni, de ezen a jogcimen
tobbletkdlts6g a Megrendel6 fel6 nem ervenyesltheto.

A munkateriilot szabadon tart6slnak kdtolozetts6go
30.1 Az Ep{t6si Munkak kivitebzese folyaman a VAllalkoz6 kdteles a Munkaterulet biztonsagos

szabadon tades6t biztositani, 6s minden V6llalkoz6i Berendez€st 6s tobbletanyagot tarolni vagy
elszallitani, valamint minden t6rmel6ket, hulladek anyagot vagy az ldeiglenes Munkakat - amely
mar nem szilkseges - eftavolitani a Munkaterubtro es a Munkateruletet megtisaitani.

A MunkaterUlot rondb€t6tolo b€fejez6s ko r

31.'l Legkes6bb a Befejezesi lgazol6s kiad6s6ig VAllalkozo kdteles eltakaritani es elt6volitani a
Munkaterilletr6l minden Valhlkoz6i Berendezest, felesleges anyagot, hulladekot es a
Munkater0letet szabadon, valamint szakszero, rendeltet6sszerii hasznalatra alkalmas allapotban
hagyni a Memdk elvarasenak megfelel6en.

A ValElkoz6nak az eg6sz Munkatertiletet 6s minden munkahelyet tisztan es gondozott allapotban
kell elhagynia, a Memok elv5rasait kiel6gitve.

MUNKAERO, FELVONUIjSI TELEP

Szem6lFet 63 munkae16 alkalmezlsa
32.1 A Vdllalkoz6 kdteles saiat maga biztosltani a szemeyzetet 6s munkaer6t - helyi illet6seg0t vagy

mast - es azok osszes koltsegOt, igy k0l6nosen fizeteset, sz6lEs6t, biaositas6t, €tkeaeteset,
ellatasAt es szallitesat.

Munkavellalesi enged6ly
32.2 A Valhlkoz6nak az illetekes magyar hal6s6gokl6l be kell szereznie a munkavallal6si engedelyeket

a V6llalkoz6, vagy atualblkoz6i aftal a Szerz6dessel kapcsolatban alkalmazott ktilfdldi
ellampolgarok 16szere.

Vellalkoz6 felvonullsi teritleto(i)
32.3 A Vallalkozonak a kivitelezes id6tartamara megfelel6 irodat, raktarat, etkez6 helyiseget, mosd6t,

WC{, kell epltenie vagy b6relnie, fennlartania es ozemeltetnie a szemelfzete r6szere.
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Az organiz6ci6s terv tartalmazza a Vellalkoz6 helyszini iroda, raktAr, stb. celjara rendelkezesre all6
teruletek informeci6it 6s hasznahtuk felt6teleit, melyeken feltil szokseges ilyen terUletek biztosltasa
a Vellalkoz6 feladata 6s azokr6l sajat koltsegen magenak kell gondoskodnia

8e32Amol6 a munkaer6r6l 6s a vellalkoz6 berondoz6sei16l
33. A V6llalkoz6 k6teles, a M6m6k felhlvasera reszletes iegrzeket adni a M6rn6k r6sz6re, olyan

formaban es id6kozokben, ahogy azt a MemOk el6irja, ami feltonteti a szemelfzetet 6s a munkaer6
f6bb csoportjenak l6tszem6t, amelyet a Vallalkoz6 idorol-id6re alkalmaz a Munkaterubten, valamint
a V6llalkoz6i Berendezesre vonatkozo olyan informaci6kat, melyeket a M6rnok el6lr.

ANYAGOK, MUNKATERULET ES E MUNXI VEGREHAJTASA

Az anyagok 6s a munka mln6s6ge
34.1 Minden anyaggal 6s elvegzett munkaval szembeni kovetelmeny:

a) a szerzod6sben el6irt minoseg 6s a M6m6k utasltasaival val6 osszhang. (A munkekat a

Szerzodes resz6t kepez6 M0szaki El6lr6sok kovetelmenyeinek 6s a mindenkor 6rvenyes
magyar szabvanyok 6s mUszaki el6trasok kiel€gltesevel kell eNegezni. Ha a kett6 nem

egyezik akkor a szigorubb el6lrds a m6rt6kad6.)
b) az epitesi munka megkezdese el6tt 7 nappal a M[szaki Elolresok kdvetelmenyeivel

Osszhangban lev6, epitmenyenkent, illetve f6bb munkareszenkent (a MernOkkel egyeztetett
m6don) dsszeallitott mintayeteli 6s min6sit6si terv, valamint technologiai utasitas etadesa

,6vehagyasra a Mernok reszere. A j6vahagyas a munkakezd6si engedely egyik felt6tele

c) iOOrOfiOOre olyan vizsgahtoknak elvegz6se, amelyeket a M6rnok el6lr a keszit6s, gyadas

vagy e6keszltes helyen, vagy a Munkateruleten, vagy m6s egy6b helyen vagy helyeken'
ahogy a Szerz6d€s meghaterozza, vagy az ilyen helyek mindegyiken, vagy barmelyik6n.

d) A Vliattoz6nak az 6pit€s kivitelezesehez ko6zer0 moszaki eszkozoket 6s anyagokat, epit6s
alatti minosegettenozest 6s olyan felogyeletet kell binositania, ami nelkulozhetetlen a
haterid6k betart6s6hoz es a minOsegi kovetelmenyek teljesitesehez

e) A V6llalkoz6nak Szerz6d6s aleirasat kdvet6 10 napon beliil, de m6g az EPitesi Munkek

megkezdeset megel6z6en at kell adnia a Mern6k reszore j6vShagyesra a
min6s6gellen6rz6sre 6s felUgyeletre vonatkoz6 elk6pzel6seket, feladatokat, dtintesi
szinteket, bizonylatok eramleset stb. a M6m6kkel elozetesen egyeztewe.

0 A V6llalkoz6 felel6s az anyagok szerkezeti elemek 6s a l6tesitmenybe beepitett term6kek
min6segeed, azok felhasznalasaed, valamint be€pit6s66rt, fiiggetleniil, att6l hogy azokat
gy6rt6m0ben vasarota, harmadik szemely Sltal k6szittette, vagy sajat maga ellitotta el6. A
V6ttalfoz6 minden term6k vagy anyag be6pit6se el6tt koteles meggy6z6dni an6l, hogy az
alkalmas-e a M0szaki El6irasokban lerqgzitett kovetelmenyek kiel6gitesere, koteles
elv6gezni a szitkseges vizsgalatokat, vagy etuegeztetni a vizsg6latokat a MernOk eltal

elfogadott magyar intezettel,

MintSk k6lts6ge
34.2 Az Osszes mintet a Vellalkoz6nak kell szolg6ltatnia sajat k0lts6gen, ha annak biztositasa a

Szerz6d6s rendelkezeseib6l kovetkezik vagy a Szerz6des i0a el6

Viz3galatok kolts6ge
34.3 Bermety szukaeges vizsgalat ktiltsoget a V6llalkoz6 viseli, ha az ilyen vizsg6latot a Szez6des lrja

el6, vagy abb6l kdvetkezik.

Bontisb6l erod6 anyagok
U.4 A VAllalkoz6nak a meglev6 szerkezetek bontesAbol ered6 anyagok elszellitas6r6l es vonatkoz6

eloirasoknak megfelel6 kezeEserol gondoskodnia kell, mellyel kapcsolatos szallit6leveleket 6s

bizonytatokat Megrendel6 6yvagy Mernok ker6s6re halad6ktalanul at kell adnia. V6llalkoz6nak

lehet6seg szerint iorekednie kell a bontesb6l ered6 anyagok rljrahasznosithat6saga lehet6s6g6nek

biztosit6sara. :
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A veszelyes hulladeknak min6sul0 es a nem hasznosithat6 anyagokat a Vallalkoz6 koteles a
jogszab6lyi el6lrasok tiet€nasaval saiet kdltsegere 6s felel6ssegere eltavolitani, melynek
dokumentalSse16l is gondoskodnia kell.'

A munkAlatok ellen6rz6se
35.1 A MernOk, es minden 6ltala meghatalmazotl szemely szdm6ra minden esszeru id6pontban

hozzaf6rhetove kell tenni a Muntateruletet es az osszes olyan helyet, ahol az anyagokat keszitik,
gyArtjik, vagy elokeszitik az Epitesi Munk6k szdm5ra, valamint a Vallalkoz6 kOteles minden
eszkiia 6s minden segitseget bizositani a Merndk ezen joganak gyakorl6s6hoz.

Ellen6rz6s 6s Yizsgalat
35.2 A M€rnoknek ioga van, az elkeszit6s, gyertes vagy el6keszites alatl ellen6rizni es megyizsg6lni,

v6lem6nyezni az anyagokat, berendezeseket 6s beszerelend6 tergyakat, amelyeket a Szezodes
alapjen szallitanak.

Faiggotlen feliilYizsgdlat
35.3 A Megrendel6 jogosult megbizni az anyagok, berendez6sek, beszerelendo anyagok

felulvizsgahtera vagy vizsgalat6ra fUggetlen szakert6t.

Vi6gelat a munka eltakaldea el6tt
36.1 Az Epitdsi Munkak semmilyen r6szet nem szabad eifedni vagy eltakarni, illetve tovabbepiteni a

Memok irasbeli engedelye n6lkul es a Vellalkoz6 kdteles teljes medekben lehet6v6 tenni a M6rnok
szAmAta, hogy az Epllesi MunkAk bermely reszet felulvizsgalja es megmerie, amely elfedesre vagy
eltakarasra, illetve tovAbbepltesre kerul. A Vellalkoz6 koteles iresban edeslteni a Momokot amikor
az Eplt6si Munkak barmely ilyen resze keszulnek vagy elkeszultek es vizsgahtra alkalmasak, a
Memok pedig kdteles, indokolatlan keslekedes nelkiil - ha6ak azt nem tartja szuksfutelennek,
amir6l azonban a Vallalkoz6t koteles erteslteni - megjelenni az Eplt6si Munkak ilyen reszenek
vizsgalata 6s merese vagy felolvizsg6lata c6li6b6l.

A nem megfelol6 munka, anyagok 6g berondez6sek oltevolitisa
37.1 A Merndknek iogaban all id0r6l-id6re elrendelni:

a) minden olyan anyag vagy berendezes Munkateralletr6l tdrten6 eltAvolitas5t - az
intezkedesb€n meghatarozott hatarid6n belul - mely a Memok veEmenye szerint nem felel
meg a Szerz6d6snek,

b) a megfelelo 6s alkalmas anyagokkal es berendezessel torteno p6tl6st, es helyettesttest, es
c) barmely munka elbontaset es megfelelo Ujra kivitelezeset, fuggetlenol minden el6zetes

vizsgalattol vagy kdzbens6 kifzetest6l, amely
(i) az anyagok, berendezesek vagy az elvegzelt munka. vagy
(ii) a Vdllalkoz6 tervezese vagy az iranti felelossege tekinteteben a Mernok v6lemenye

szerint nem felel meg a Szez6desnek.

A Villalkoz6 mula3zte3a a M6m6k utasitfuinak v6grehajtasban
37.2 Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 keslekedik a 37.1 alcikkely szerinti utasitast vegrehajtani az

abban meghaterozott id6n belul, vagy egyaltalan nem teljesiti 6sszer0 id6n belul, a Megrendel6
jogosult alkalmazni 6s megfizetni mes szemelyeket az utasltas v€9rehajt6s6ra, €s az abb6l ered6
vagy azzal kapcsolatos osszes k0lts6get a Mernok koteles a Vallalkoz6t6l visszaigenyelni a
Megrendelo javAra es jogaban all a Megrendel6nek, hogy a V5llalkoz6nak esed6kes vagy
esed6kess6 va16 p6nzosszegb6l azt levonja; a M6rnoknek pedig err6l 6rtesitenie kell a VAllalkoz6t,
valamint egy m6solattal a Megrendel6t.
Nyolc napot meghalad6 k6sedelem eset6n a Megrendel6 egyoldali nyilatkozattal iogosult azonnali
hat6llyal, minden k5rt6rit6si ktitelezefiseg nelkul elellni a Szerz6dest6l.

Vizsgelatok a mqszaki etadAs{tv6teli eljeras el6tt
37.3

a) A Valhlkoz6 koteles a m0szaki 6tad5s-Stveteli eljaras elala javasolt id6pontja el6ft legalabb
10 nappal erlesiteni a Memokdt arr6l, hogy a kozosen v6gzend6 atadasi vizsgelatokra 6s

3I.
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mer6sekre - amennyiben van ilyen - felk6sz0lt es meg kell ielolni a meresek, vizsgalatok

kezd6 idOpontj6t.
Legalabb az 6rtesltessel egy id6ben at kell adnia a min6sitesi dokumentaci6t 6s a

m;gvat6sutesi terveket 4 peld6ny papir alapU/nyomtatott es 1 p6Eeny digitelis (szerk€szthet6

docl xls, clwg, stb. es pdo formetumban. A kozosen vegzend6 vizsg6lat sor6n a M6rndknek
meg kell hataroznia a minOslt6si dokumentaci6 szilks6ges kiegesziteseit.

AmennyibenaMerndkUgyit6limeg,hogyazetadottmin6sit6sidokument6ci66*agya
megval6sul6si terv otyan hi6nyos, hogy azuazokat a kdzOs felulvizsgelat idejere teljes k6rtre
kie!'6sziteni nem tudja a Vallalkoz6, a dokumentaci6kat a Mem6k koteles kiegeszit6sre

visizakUldeni, 6s en6l egyidei0leg 6rtesitenl a Vellalkoz6t es a Megrendel6t'

Amennyiben a Mernok a min6sit6 vizsgalatok vagy mer6sek barmelyikenek eredmenyet nem

fogadja el, a V6llalkoz6 k6rheti. hogy a vizsgalalot a2onos felt6telekkel es koriilmenyek

kd;Oti ismeteli€k meg. Ha a vizsgelat vagy meres eredm6nye nem igazolja az el6itl
min6seget, akkor az ilyen vizsgalat koltsege a Vallalkoz6t terheli'

A vizsgalatok-m6resek alapjan rogzltett hiMk kijavltasenak es hi6nyot p6tlasanak

elv6gz6-s6r6t a Vathtkoz6 ira!'Ueti UeptentOst koteles tenni a Merndknek a muszaki atadas-

Atveteli eljares kezd6 id6pontja el6tt.

A Valbtkoz6 kdtetes - az eNetelre fehjanbtt munk6k telies kOrU minos{tese erdekeben - az

et6z6leg 6tadott min6sitesi dokumenteci6 kiegeszitesekent a kozOsen vegzeit meresek es

vizsg66tok bizonylatait 5 nappal a m0szaki atades{tveteli eliar6s kezdete el6tt a Memitk

r6sz6re 6tadni.
b) Amennyiben a vellalkoz6 hibajeb6l - ideertve a min6sit6si dokument6ci6 6s/vagy' 

megval'6sit6si dokumentaci6 hibejet, valamint a vizsgalati-meresi eredmeny meg nem

fele-l6ss6g€t, - a jelen alcikkely (a) pont 6ban rogtrltett elier6s a szez6d6sben es{vagy a

V6 alkoz6 eltal meghat6rozott m[szaki 6tades-etv6teli elj6ras kezd6 idoPontjeig nem

fejez6dik be 6s emiatt a muszaki ahdas-atveteli elj5ras a Szerz6dosben kikdtdtt hat6rid6ben

nem kezdOdik meg, ez a Vallalkoz6 k6sedelm6nek min6sul'

Az elk66zult 6pitm6nyek min6slt6so
37.4 A Memo-k az eik6szUtt Epitesi Munk6k minoslteset a Valblkoz6 aftal a 37.3 alcikkely a) pontja

szerint osszea itott es kiegeszitett, 4 peld inyban atadott minositesi dokument6ci6 tel,ess6gi

fetutvizsgetata €s a dokumentalt vizsgelati/mer6si eredmenyek 6rtekel6se alaPjan v6gzi el. A
Vallatkor6 kOtetes a min6sltesi dokument6ci6t digitalis formaban a Megrendel6nek atadni

Amennyiben az elk6szult munkak min6sege nem elfuiti ki marad6ktalanul a Szez6d6sben
megfogalmazotl kovetelmenyeket, a M6rnok - a
min6sit6ssel egyidej0leg a Szez6deses Ar csdkk
p6tlasat (Ujraepites helyett), de ez nem csokkenti
6s kdtelezetts6geit.

A min6sitest a Mernok a m0szaki atad6s-etv6teli eljerAs megkezd6s6ig kdteles elkesziteni.

A minosites 6s a Szerz6deses Ar csokkent6senek a VAllalkoz6 altal t0rten6 efogadasa a mEszaki

atades-atveteti etiares megkezdesenek, a sz6mla igazol5s6nak 6s az Atades-atveteli lgazoles

kiad6sanak feltetele.

A miiszaki itadas-dtv6teli eUtre8 felt6teloi 6s folyamata
37.5

a) A m0szaki atad6s-etveteli eljarast a Szerz6d6s szerinti Epit6si Munkekra €y0ttesen kell

megtartani.
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c)

A m0szaki atades-atv6teli eljeres iavasolt idoponuat legalabb 14 nappal megel6z6en a
Vallalkoz6 tuzi kI, - a Megrendelo, a Memdk 6s valamennyi orintett egyidejq edesit6sevel - a
teljesitesi hataridot megelozo lbgfeljebb 30 napon beluli idopontra.
A Megrendelo es a Memok kotelesek megjelenni az elj6r6s kitrlzOtt id6ponqeban es helyen,
6s megvizsg6lni. hogy a teljesites szerz6d6sszerg-e.
Amennyiben a Megrendelo nem jelenik meg az eljarason, atveteli kesedelem kdvetkezik be,
ami kizerja a Vallalkoz6 esetleges kesedelmet.
A Vallalkoz6 altal kitozdtt idopontban es helyen a Mernok levezeti a muszaki atades-etveteli
elj6rast.
A m0szaki atadas{tv6teli eljer6sr6l iegyz6kOnyvet kell felvenni, amelyben rtigziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendel6, a M6rn0k illetve m6s erintettek a[al 6szlelt hibakat
6s hianyossagokat, ezek Memok 6ltal megalhPitott 6sszeg6t, a Megrendeb altal
erv6nyeslteni klvanl szavatoss6gi igenyeket, esetleges minosegi levonesok dsszeg6t, 6s a
hibek kijavltSsenak, illetve a hianyok p6tl6s6nak Megrendel6 atal e16lrt hat6ridejet, tovabba a
Vallalkoz6 ezekre vonatkoz6 vallalasi nyilatkozatait.
A jegyzokOnyvben kell rtJgziteni az 6tvetelt, a j6t6ll6si id6szak kezdetet, illetve az atvetel
megtagadasenak indokait.
A Megrendel6 jogalap nelkol nem tagadhatja meg a szolgaltatas atvetelet.
A moszaki atades-atvoteli e[aras megkezdosenek fetetele, hogy - a 37.3 alcikkelynek
megfeleloen - az elj6res kezdetet megel6z6en a Mernok megkapja a min6sit6si
dokumenteci6 kieg6szit6s6t 6s a megval6sulasi terveket. tovabba hogy a Vallalkoz6
legk6s6bb az eljaras megkezd6sekor etfogad6lag tudomasul vegye a MemOk altal keszltetl
min6sitest. A min6slt6s etfogadesa nem ielenti automatikusan a felajanlott szolga[atas
egyideio atveteli kotelezettseget.

A m0szaki atadas-etveteli elj6r6s sikeres befejezes6nek fetetelei:
- a rendeltetesszero hasznalatot nem akadAlyoz6, a Megrendel6 eftal etfogadott

medeko javtthat6 hiba 6s mennyisfui hi6ny,
- a min6stt6s Vallalkoz6 reszer6l tdrten6 etfogad6 tudomasulvetele,
- a megvalosulasi terv folyamatosan vezetett munkap6ldanyanak bemutatasa a

Memok anal el6irt k6szultsegnek megfelel6€n,
- a hibakijavitas 6s hienypotles Megrendel6 altal eloirt hataridore torten6

eNegzesenek valhlasa. Ez a haterid6 legfeljebb 21 nap lehet. A hianyp6tEsi
munkak Mernok aftal meg6llapltott dsszegszenlsegenek 6s a sz6mleb6l t0rt6n6
visszatartesenak tudomasuVeteE.

FELFUGGESZTES

A munka folfiigge8a6so
38.1 A Vellalkoz6 kOteles a Mernok utasit6sai szerint fefuggeszteni a Projeklelem vagy annak bermely

resze tovabbi kivitelez6sel annyi id6re es oly m6don, ahogy aa a Mernok sz0ks6gesnek tartja, es
kotetes az ilyen felfuggeszt6s folyaman megfelel6en v6deni 6s biztositani a Projektelemet vagy

annak erintett r6sz6t oly medekben, ahogy a7 a Memok v€lem6nye szerint sziikseges. Az ilyen

felfuggesztes eseten a 38.2 alcikkelyt kell alkalmazni, kiv6ve ha a fefi.iggesztesre az6rt kerult sor,

mert:
a) a V6llalkoz6 szerz6d6sszeg6s€b6l vagy szerz6d€ses mulasaasa miatt vaft szuksegesse,

vagy amiert a Vallalkozo tartozik felel0ss6ggel,
d) az Epitosi Munkek megfelel6 kivitelezese, vagy az Epitesi Munkak vagy annak egy r6sze

biaonsega erdekeben szuks6ges (kiveve, ha az ilyen korulmeny a Megrendelo bermely
cselekedete yagy mulasztasa miaft merult fel, vagy barmely a 19.4 alcikkelyben
meghatarozott kocka'2t miatt).

b)
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D6nt6s a felfuggear6st k6vet6en
38.2 A 38.1. alcikkely szerinti felfuggesaest kovet6en a Merndk kdteles a Vallalkoz6 6s a Megrendel6

reszvetelevel a t6rgyban k6zOs egyeztetest tartani.
Az egyeztetest k6vet6en, amennyiben a Vallalkoz6 6s a Megrendel6 kozdtt nem jttt l6tre
megellapodes a Merndk iresban javaslatot tesz a Megrendel6 r6szere az egyeztetest koveto 8
napon belul
a) a hat6rid6 hosszabbites mertekere vonatkoz6an, amennyiben ez a Vallalkozot a 42. cikkely

alapien a M6rnok szakmai meglt6l6se szerint megilleti, 6s

b) azon igazolt kotsegek dsszegere vonatkoz6an, amely a vallalkoz6nel keletkezett az ilyen

k6rulmenyek felmerulese folytan es amelynek megterltes€re a V6llalkoz6 a Merndk szakmai
megit6l6se szerint iogosult.

A Megrendelo a MernOk javaslatenak kezhezv6teEt kdveto 15 napon belol kOteles meghozni
ddnteset es err6l a Memdkot 6s a Vallalkoz6t irasban erteslteni.

KEz D€s Es xEseoeuuex

llunkakezd6s
39.1 A Va atkoz6 a pelyAzati el6ir6sok figyelembe v6tele mellett kdteles hozzafogni az Eplt€si Munk6k

kivitelezosehez az osszeruen lehetseges legrtividebb id6n belul azutan, hogy a Munkatertilet a
Megrendeb atal a reszere etadesra kerult.

A munkakezdesi enged6lyt a Mernok adja ki, mely enged6ly kiadesenak fetetele a 34.1 alcikkely
(b) pontja szerint a mintav6teli es min6sit6si tervek valamint a technol6giai utas{tasok elozetes
atadasa es j6vahagyasa. Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettsegenek nem, nem teljes kdrgen
vagy k6sedelmesen tesz eleget, 0gy ez megalapozz.a, a szerz5desszeges jelen Szerz6d6sben
meghat6rozott iogkovetkezmenyeinek a V6llalkoz6val szembeni 6rvenyeslt6set
fgy kulonOsen nyolc napot meghalad6 kosedelem eseten a Megrendelo egyoldalt nyilatkozattal
jogosult azonnali hat6llyal, minden kederitesi kotelezettsog nelkUl elellni a Szez6d6st6l.

ilunkaterillet haaznalatba edasa
40.1 A Szerzodes rendelkezeseivel dsszhangban biAositani kell a Munkaterulet azon r6szeit, amelynek

a V5[alkoz6 hasznalataban kell lennie id6r6l-id6re, 6s mindazon intezkedeseket, amelyek a

Munkaterirlet ezen reszenek hozzafor6set biztositj6k a Vellalkoz6 szeme'a. Vellalkoz6 tudom6ssal
bir, hogy az atadasra kerult Munkaterulet hozzaferhetosege nem kizer6hgos a sz6m6ra, azon m6s
vathlkoi6 is iogosult a munkavegzesre az el6irt dsszehangolasi kotelezetts6g figyelembe v6tel6vel.

A Munkateriilet haaznelatba adisenak elmulaszt6sa
40.2 Amennyiben a V6llalkoz6 kesedelmet szenved es/vagy a MernOk altal igazolhato kdltsege merill fel

a Megiendel6 miatt, mert az elmulasztotta a 40.'l alcikkely fefieteleivel dsszhangban a

MunkaierUlet hasznalatba adeset, akkor a Mernok kdteles a Vallalkoz6 6s a Megrendel6

reszvetelevel a targyban kozos egyeaetest tartani.
Az egyezietest kovet6en, amennyiben a V6llalkoz6 6s a Megrendel6 k0z6tt nem jott l6ke

meg6iiipod6s, a Mernok kdteles trasban javaslatot tenni a Megrendel6 resz6re az egyeztet6st

k0vet6 I naPon belul
a) a hatirid6 hosszabbit6s m6rt6kere vonatkoz6an, amennyiben ez a Vallalkoz6t a 42. cikkely

alapian a Mernok szakmai megit6l6se szerint megilleti, 6s

b) azon igazolt kdltsegek 6sszeg6re vonatkoz6an, amely a V6llalkozonal teletk€zett az ilyen

k6rulm-6nyek felmeiiil6se folytSn 6s amelynek megt6rit6s6re a V6llalkoz6 a Mernok szakmai

megitelese szerint jogosult.

'\Q glgs
rO

?ilfl Au6s,3

V
29



A Megrendel6 a Mernok javaslatAnak kezhezvetelet k6vet6 15 napon belul koteles meghozni
donl6s6t 6s err6l a M6rh6k6t 6s a Valhlkozot lrasban edeslteni.

A fentiekben meghatarozott eljaras lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkoz6t a munka
megkezdesenek es v6gz6senek kdtelezettsege a16l, ha annak lehet6s6ge biztositott.

Kieg6szit6 felszerel6sek
40.3 A Vallalkoz6 biztositani koteles a sajat koltsegen minden p6tl6lagos felszereEst a Munkateritleten

kivul, amely sz6mara szuks6ges az Epitosi Munkak kivitelezese 6rdek6ben.

Munkahelyi t0zv6delom
40.4 A VAllalkoz6nak az 6pltesi munk6k helyszinen meg kell lennie a szuks6ges intezked6seket a triz

kit0r6s6nek megel6z6s6re, a toz elleni vedelemre vonalkoz6an a Szerz6des egesz 6rvenyessegi
ideje alatt.

Kaimyozetv6delem, szem6t elszillitis
40.5 A Vallalkoz6nak a munkelatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszab6lyoknak megfelel6en

vedenle kell a kornyezetet a szennyezodestol. Ezerl minden hulladekot ossze kell gyu,tenie es
megfelelo szemetlerak6-helyre kell sz6llittatnia mind a szerves, mind a gyertasi, veszelyes es
kommunalis hullad6kokat.

Epit6si vfz 6s enorglaolletes
40.6 Az Epttesi Munk6k kivitelez6se soran a szokseges 6plt6si viz 6s elektromos energia hasznalatat a

Megrendel6 biztosltia. Az ideiglenes csatlakozasi pontok kialakltasa a Vallalkozo feladatainak
reszet kepezik, melynek koltsegeit a Szez6deses Ar tartalmazza. A hasznalati kOlts6gek
elszamolasa a Szerz6desben rogEitetteknek megfelel6en tdrtenik. (A reszletekel a general
organizeci6s terv ta almazza.)

Megval6sitdsi id6
41.1 Minden Eptt6si Munk6t a Szerz6d6ses Megallapodasban el6irt id6n belul kell megval6sitani - a 43.

cikkely elotrasai szerint kell befeiezni azon id6szakon belul, amely a Szerz6d6ses
Megallapodasban van meghatarozya - a Kezd6si ld6pontt6l szemltva, vagy otyan
meghosszabbltott id6n belul, amelyet a 42. cikkely alapjen enged6lyezhetnek.

BefeJez6si hat6rid6
41.2 Pn epftesi Munkekat es ezen belul az Ondll6an Uzemeltetheto Letesitmeny reszeket a Szez6deses

Megallapodesban rogzitett hataridokre kell hianymentesen megval6sltani.

P16ba0zem
41.3 A Vellalkoz6 koteles biztositani a berendezesek, eszk0z6k es rendszerek egy h6napos

pr6bailzem€t az Atad6s-atveteli lgazolas kiadasa el6tt.

B6tanit6s, feliigyolet
41.4 A Vallalkoz6 koteles egy h6napos betanlt6st biztositani a kul6nbtiz6 berendez6sek, eszkdzdk 6s

rendszerek irzemelteteseert es karbantartese6rt felel6s Megrendel6i, illetve Uzemeltetoi
szemelyzet szamara az 6rintenekkel egyeaetett m6don.

Megval6sitesl ld6 meghoeszabbttisa
42.1 Az alebbiakban meghatarozottak ugy mint:

a) a potmunka mertdke vagy term6szete, vagy
b) barmely kesedelem, akadalyoaatas vagy zavaras, amelyet a Megrendelo okozott, vagy
c) egyeb kulonleges korulmenyek, amelyek nem a Vellalkoz6 szerz6d6ses mulasztasab6l

vagy szerz6desszegesebol keletkeznek, vagy amiert nem a Vallalkoz6 tartozik
felel6sseggel es nem esik az erdekkorebe,

ffitefes
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a Vellalkoz6t feljogositjak az Epitesi Munk6k Megval6sitesi ldej6nek meghosszabbitasera
vonatkoz6 igeny bejelentesere. A Vallalkoz6t a fentiek alapjan megilleto jogosu[sag azt
foglalja magaban, hogy a hat6rid6 hosszabbites tArgyaban a V6llalkoz6 6s a Megrendel6 a
Mernttk kOzremokdd6s6vel egyeaelest folytasson le, amelynek alapj6n a Megrende16 dOnt
az akadalyoztates miatt szukseges hatarid6 m6dositesr6l a M6rnok szakmai 6llespontja
alapj6n. Ha az ennek megfelelo m6dositasr6l nem sikerillne megallapodni, az nem
mentesiti a V6llalkoz6t a munka megkezdesenek es elvegzesenek kotelezettsege al6l. A
Temogatasi szerz6d6s szerint a fel0jit6si munk5kat a projekt tervezett megval6sitAsi
id6tartamen belul, legk6s6bb 2012.10.1s-ig be kell fejezni.

A Vellalkoz6 ielent6si kdtelozetts6ge
42.2 A Megrendel6 6s a M6mdk nem koteles a Megval6sites ldeienek meghosszabbltasera vonatkoz6

42.1 alcikkely alatt meghat6rozott eljerast lefolytatni es ddntest hozni, ha a VAllalkoz6
a) az ilyen esem6ny bek6vetkezese utan 7 napon belill nem ertesltette a Mem6kdt, 6s

egyideiuleg egy masolattal Megrendel6t is, 6s

b) ezt kovetoen 7 napon belul, vagy mas esszer0 id6n belul, amelyet a Mernok elfogad, nem
nyujt be olyan 6rtesitest M6mokhoz, amely reszletezi azon haterido hosszabbitast, amelyre
a Vdllalkozo iogosultnak 6zi magat.

Haladisi Utom
43.1 Ha barmely okb6l - amely a V6llalkoz6t nem jogositia fel a 42.1 alcikkely szerinti haterid6

hosszabbitas ig6nylesere - az Epit6si Munkek vagy annak valamely reszenek elorehaladesi Uteme
bermely id6ben a Mernok vebmenye szerint t0l lasso a Megval6sitasi ld6hoz viszonyitva, a Merndk

koteles 6rtesiteni a Vellalkoz6t, aki koteles megtenni a szuks6ges lepeseket a Memok
j6vehagyesat6l f0gg6en annak erdek6ben, hogy az elorehalad6s merteket fokozza a Megval6sitdsi
ld6nek megfelelo utemben. A V5llalkoz6 nem jogosult p6tl6lagos elsz6molesra vagy a
Szerz6deses Ar ndveles€re az ilyen Epesek megteteE miaft Barmely olyan leP6s, amelyet a

Vellalkoz6 ezen cikkely szerinti kOtelezetts6gei teljesitese erdekeben tesz, 6s ez a Megrendel6
szamara tdbblet felulvizsgalati kdltsfuet jelent, akkor az ilyen kdftseget a Megrendelo jogosult

visszaigenyelni a Vallalkoz6t6l a r6szletek egyezteteset k6vet6en 6s alapjen, mely osszeget a
Megrende16 levonhatja bermely, a Valhlkoz6 szemera esed6kes vagy esedekesse vel6 osszegkil.

A k6sedelmi k6tb6rek
44.1 Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztan6, hogy befejezze az Epit6si Munk6k e96sz6nek

megvatosttas6t a Szerz6deses Megillapod6sban. rOgzitett v6ghatarid6re, akkor k6sedelmi kotbert
k6t;les fizetni a Megrendel6nek a Szez6d6ses Ar Szerz6d6ses Megallapodasban meghatarozott

den naptari napja utan, amely eltelik a vonatkozo,
el6irt Befejez6si Hatarido es az Epitesi Munkakra

zerinti tenybges befejez6si idopont kdzott.

A hibek klavitesara, a hianyok p6tl6sera vallafi es a moszaki etadas-etveteli jegfz6kdnyvekben

rdgzitett hateridokre tort6n6 elv6ga6s6nek elmulasaasa eseten a Vallalkoz6 kesedelmi k6tb6rt
kdtetes fizetni a Megrendel6nek, melynek medeke a muszaki etadas-5tv6teli legfzoktinyvekben a

hibakijavltas es hianyp6tl6s megallapitott 6rt6k6nek, mint vetitesi alapnak a Szerz6deses
Megallapodas 5.1 b) pontj6ban meghat6rozott %-a a k6sedelem minden naPtAri nap,a ut6n

Az egyes kesedelmi kdtberek egyenkenti teljes tisszege nem haladhatja meg az adott kesedelmi
kdtberre vonatkoz6 vetitesi alap Szezodeses Megallapodas 5l a), illetve b) pontjaiban

meghatarozott o/o-et.

A Vafiatkoz6nak felr6hat6 lehetetlenill6s, a Vellalkoz6 6ltal a teljesiies jogos ok nelkuli
megtagadesa es/vagy a V6llalkoz6 felr6hat6 magatartasa miatt a Megrendelo afial jogszeroen
gyakorott etelEs, felmondes (meghiusulas) eseten a Vellalkoz6 kotber 6s ke 6rtt6si feleloss6ggel
tartozik. A meghirisulSsi kdtber m6rt6ke. a ktitber Elapjat k6pez6 meghi0sult munka ellenOrtek6nek

(-.
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a Szerz6deses Megallapodes 5.2 alcikkelyeben meghatarozott o/o-At kitev6 osszeg. (Egyosszegti

kdtb€r) 
.

A Megrendel6 a visszaszerzes bermely mas m6djenak s6relme nelkul a k0tb6rek osszeget

levonh-atja a vallalkoz6nak esed6kes, vagy esedekess6 vel6 penzosszegb6l, vagy igenybe veheti

ityen mert6kben a Teljesit6si Biztositekot. A kesedelmi kotberek osszegenek kilizetese vagy

levondsa nem mentesiii Vettatkoz6t az Epitesi MunkAk befejezesere v6llalt kotelezetts6ge al6l,

illewe a ktitberek 6sszeg6nek kifizetese vagy levonasa nem mentesiti a Vellalkoz6t egyeb mas

Szezodes szerinti kotelezettsege vagy felel6ss6ge a16l

A k6eedelmi k6tb6rek cs6kkent6sc
44.2 bermely elynek

i lgazola k0tb6r
nteni kell lyet az

Atadas-etv6teli lgazoles
45.1 Amennyiben az Epit6si Munkek elkeszoltek es a 37 3 alcikkely

vizsgSiatoknak kiel6git6en megfelelt, a 37.5 alcikkely .szerinti
sikeiesen lezArult, amely eli6r5sok soren a Vallalkozo elfogad6l

atadta a megval6sulasi terveket, etfogadta a moszaki alad6s-

rendeltetessz;ru hasznalatot nem akidalyoz6 hib6k kilav(tasara es hianyok p6tlasera el6irt

h;tarid6t (ami legfetjebb 2'l nap lehet), etfogadta a hibak kiiavitas6ra 6s a hienyok p6tl6sAra a

M6rndk 6ttal megat6p alcikkely - es annak a szemlab6l val6 visszatadSset,

tovebba bemutatatta a folyamatosan vezetett munkaPeEanyait a Merndk eltal

el6lrt tartalmi kovetelm n, a Vallalkoz6 kerheti es a M6rn0k kOteles az Atadas-

Atuiieri rlazorast kiadni meg,elolve azt az id6pontot amelyt6l a J6t5ll6si 6s Szavatossagi ld6szak

kezdodik.
Hienyp6tlesi lgazolas
45.2

hianyp6tlas leljeskor0segeo. Amennyiben a
megliegeO6seie elkeszUttek, aYAllalkoz6 az ene vonatkozo ertesites alapiSn kerheti, es a Memdk

kot;bsiiadni a Hienypotlesi tgazoEst, megjelolye abban azon id6pontot, amikor a Vallalkoz6

tenylegesen tetjesitette hianypatlasi k6telezetls6g6t. A.Hianyp6tlasi munkakra vonatkoz6an a

Szjvat-ossdgi es lOtanasi lddszak kezd6 id6t ontjat a Hienyp6tlasi lgazolasban ellaPitja meg a
Merndk.

Bofeiez6si lqazolis az Eplt6si Munkik eg6sz6re
45.3 Amikoi az Epit6si Munkak egesze a Szerz6d6snek megfelel6en a Megrendel6 6s a.M6rndk

megel6ged6sbre elkeszi t, lezajlottak a 37 alcikkely pontjai s_zerinti vizsg6latok, amelyeket a

Sze-zOO]es eloir 6s amelyeket a Mernok meg van. Megtortent az Epitesi MunkAk mtiszaki etadasa,

kiad6sra keriilt az Atad6s-6tv6teti lgazol6s, elv6geae a Vallalkozo a hibak kiiavitaset 6s a hienyok

poflasat, a M6rn6k kiadta a Hienyp6ilasi lgazolasokat, a vellalkoz6 err6l a t6nyr6l bejelent6st tesz a
'l\ilern6knek. A bejelentes ,"giet"t6n"t- tett6tele. hogy az Epitesi Munk6kra vonatkoz6an az

Ataaes-etveteli tgazoEs 6s amennyiben hi6nyp6tlds t6rtent a HiAnyp6tlSsi lgazolSs kiadasra

keruljon. Az Epit6si Munk5k vonatkozAsaban a V6llalk
Befejez6si lgazolast a Merndk a Megrendel6vel egyete
Megiltapod5iban rogzitett Befejezesi Hat6rid6 za16 napja

a Megrendel6 atveszi.

Ezt a beielentest ir6sban kefl megtenni es aA Ugy kell tekinteni, mint a Vallalkozo ker6s6t a

M6rn6kh6z az Epitesi Munkak egesz6re vonatkoz6 Befejez6si lgazolas kiad6sera. A M6rnok az

ityen bejetent6s kett6t koveto teg[esOUU 1O napon belul kiadja a V6llalkoz6nak - egy masolattal a
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Megrendel6 reszere - a Befejezesi lgazolasl, amennyiben a Valhlkoz6 a J6tallasi Eankgarancia
Szerz6des szerinti szobaftatesi kdtelezettsegenek eleget tett.

Megyal6sulesi terv szolgdltatdea
45.4 A Vallalkoz6 koteles a Merndk aftal j6v6hagyott lervdokument6ci6 egy peldanyat kesedelem nelkul

6s folyamatosan javitani a munkak kivitelezese sor6n foganatosltott m6dositasok szerint. A
Megvalosulesi tervrajzokat viEgos 6s j6l atlekintheto, a Megrendelovel elozetesen egyeztetett,
nyomtatott 6s digitalis formaban kell szobatatnia a VAllalkoz6nak a Mernok reszere. Nyomtatva 1

eredeti es 3 fenymesofi peEanyban. valamint 1 P€ldAny digitalis (szerkesztheto doc, xls, dwg. stb.

es pdf formatumban) a m0szaki atadas-atv6teli elj6rast megel6z6en. osszhangban a 37.3 alcikkely
e16lrasaival.

tizemeltot66i 68 karbantart6si k6zikainyvok
4S.5 Mietott a Munkakat a 45. cikkellyel Osszhangban etadnak, a Vallalkoz6 koteles Atadni az

Uzemeltetesi es karbantarlasi k6zikonyveket 4 p6ld6nyban. Ezek olyan melys6gben keszoljenek a

MemOk kOzremokddosevel, hogy reszletessegUk foMan a Megrendel6, illetve az Uzemeltet6 kepes
legyen iizemettetni, karbantartani, beszabalyozni es kiiavitani annak minden resz6t. A
kezikonyveket a Valblkoz6 kOteles elozetesen egyeztetni a Megrendel6vel, hat6segi el6lras eset6n
az itbtekes szakhat6sSgokkal is. A Munk6kat nem lehet atades-atv6tel c6lj6ra e6keszitettnek
tekinteni mindaddig, amig ezeket a kezikonyveket 6s terveket a Megrendelonek eslvagy az
Uzemeltetonek 6t nem adt6k.

J6TALLAS ES SZAVATOSSAG

J6tdlllsl ld&zak
46.1 A jelen Fe[etelekben a "J6tel6si ld6szak" kifeiez6sen a Szerz6d6ses Megallapodasban

megnevezett 6s a Vellalkoz6 atal vellalt i6tAllasi id6szakot kell 6rteni, a k6vetkez6 id6pontokt6l:

a) az Epltesi Munk5k t6nyleges befejezese id6pontjat6l, melyet M6rn6k a 45. cikkely szerint
igazolt, vagy

b) A J6tellasi ld6szakba nem sz6mit be, 6s a, meg kell novelni azzal az id1ladammal ameddig
a Letesltmeny nem hasznelhat6 olyan hiba, vagy ker miati, amiert a 46.2 alcikkely szerint a
Vellalkoz6 a felel6s.

c) A J6t6lEsi ldoszak hossza a V6gleges Munkekra vonatkoz6an a Szerz6d6ses
Megallapodasban meghatSrozoti id6tartam.

d) A i6tellast6l friggetlenil a Vallalkoz6 al5 van vetve a 12t1988. (Xll. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-
l(/M egytittes rendeleteben foglalt el6iresoknak. Ennek 6rtelm6ben a jelen szez6d6s
alapj6n megval6sitand6 epitm6nyszerkezetekre 6s azok letrehozesehoz felhasznalt egyes
term6kekre es anyagokra el6lri k6telez6 alkalmassegi id6 eltalaban 10 vagy 5 6v, ahogyan
ott fel van sorolva, mely id6szakra a Vallalkoz6t szavatossagi kdtelezetts6g terheli.

A Valhlkoz6 a J6tallasi ld6szakon tulmen6en a J6t6ll5si ld6szak lejartat kOvet6en a Szerz6d6ses
Meg5llapod6sban meghatarozott id6szakra szavatossdgot vellal.

A J6tlllis 6s szavatoaadg keret6bon a hidnyp6tlasi munkdk 6s a hibak kiiavitAsenak bsfojez6se
46.2 A J6t6ll5si ld6szak €i a Szavatossagi ld6szak egesz ideje alatt az Epitesi Munkak v6gleges resze

a Megrendel6, illetve az Uzemelteto bidokeban van es annak szakszeru tlzemeltetes6r6l 6*agy
fenntartas6r6l is 6 gondoskodik de a Vallalkoz6nak ki kell iavitania evvagy helyre kell allltania
minden hibat, hienyoss6got, tonkrement r6szt stb., amelyre a Megrendel6, vagy a Merndk az 47 1

alcikkelyben foglattak szerint utasltja a Vallalkoz6t. Ha valamilyen hiba ielentkezik vagy kar
elofordul a Megrendel6 vagy a M6rn6k azonnal ertesiteni kdteles err6l a Vellalkoz6t, el6irva a
javitas hataridej6t.

A hibek kijaviu8anak k6lts6gei
46.3 Minden, a 46.2 alcikkelyben hivatkozott munkat a yellalkoz6 saj6t kdltsegere kdteles ekegezni,

amennyiben annak szuksegessege, a Merndk v6lern€nye szerint, ?- alabbiak miatt 6llt be:

f,l.toles

u

I

2012 AU6 23 \,' ,'
,-.t'

33



a) a Szerz6desnek nem megfelelo anyagok, vagy munkam6dszer alkalmazesa, m6s
szez6d6sszeges {agy

b) barmely Vallalkoz6 feladatat kEpez6 tervez6si hiba miatt, vagy
c) a V6llalkoz6 reszer6l tOden6 hanyagsag vagy mulasaes miatt.

A V6llalkoz6 kOteles a Megrendel6 altal jelzett minden hib6t az el6i( hatarid6re kuavttani, de
jogosult a iavitas ellen6rt6k6re, amennyiben bizonyitja, hogy a hiba nem a Vattatkoz6 hibas
teljesitesenek kovetkezmenye.

Vlllalkoz6 mulasdSsa az utasitdaok v6grehaitS8lban
46.4 Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 elmulasztia a hibak kijavlt6s6t az el6irt hataridon belul, a

Megrendel6 jogosult sajat maga etuegezni, vagy mes 6sszer[ ajanlatot tev6 vallalkoz6kkal
elv6geztetni a ,avitast, amelyeket a Vellalkoz6 letl volna koteles eNegezni sajat koltsfuen a
Szerzodes 6rtelm6ben, 6s jogosult a hiba kijavitAseval felmertlt osszes k6lts6get a Vallalkoz6t6l
visszaigenyelni a J6t6ll5si birositek megfelel6 hanyadanak igenybe v€televel. A Megrendel6
iogosult a J6tallasi biztosit6kkal nem fedezett igenyet a Vallalkoz6val szemben erv6nyes{teni.

Vlllalkoz6 hibafeltarasl k6telezett66go
47 .1 Ha barmely hiba vagy mas hianyosseg merul fel az Epitesi Munkakban a J6tallasi ld6szak vagy a

Szavatossegi ldoszak v6ge el6tt b6rmikor, a M€rnok 6yvagy Megrendelo jogosult utasitani a
Velblkoz6t - egy masolatot kuldve a Megrendel6neldMemoknek - hogy irenyitasa szerint t5rja fel
az ok okait.

Ha ez a hiba vagy egyeb hi6nyosseg olyan, amely6rt a Vallalkoz6 felel6s, a kutates e[6gz6s66rt
felmerolt koltseget a Vallalkoz6 viseli 6s a Valhlkoz6 koteles helyreallitani a hib6t, repedest vagy
egy€b hianyoss6got a sajat kolts6g6n a 46. cikkely rendelkez€seivel osszhangban.

M6DoslrAsoK, KEGEszirEsEK Es erxlovAsox

Valtoztat6sok
48. A M6mok a Megrendelo elozetes irasbeli j6vahagyesaval valamint a Kbt. el6irasainak tigyelembe

velele mellett az Epitesi Munkak vagy annak b6rmely resze alakjat, min6sfu6t vagy mennyiseget
megvatoaathatja, ha vebmenye szerint szukseges, es ebb6l a celb6l, vagy ha velemenye szerint
b6rmilyen mas okb6l kivanatos, hataskdre van a Vallalkoz6t a kdvetkez6k barmelyikere utasitani a
Megrendel6 el6zetes iresbeli j6vahagyesaval 6s a V6llalkoz6 koteles az utasit6snak megfeleloen
eljarni az alSbbiak szerint:
a) ntivelni vagy csokkenteni a Szez6des szerinti b6rmely munka mennyiseget,
b) b6rmely munkat elhagyni (de nem akkor, ha az elhagyott munket a Megrendelo vagy mes

vallalkoz6 vegzi,
c) fajtej6t,
d) yzet6t 6s m6reteit,
e) faitaju P6tmunka elv6gz6s6t,
f) barmilyen technol6giai vagy id6beli

sonend szerinti kivitelez6sOt.

Az ilyen valtoAates semmilyen m6don nem ervenyteleniti vagy hatelytalanitja a Szerz6d€st. d€ az
ilyen vetoztatasok kdvetkezmeny6t, ha van ilyen, figyelembe kell venni az 49. cik*ely szerint

Amennyiben az Epitesi Munkak m6dositasara vonatkozo rendelkezes kbocs&a dl fl
szilksegesse, mert a Vallalkoz6 szerzodesszeg6st vagy mulasztast kove&u cf fr a aA
mulasaas miatt felmerult, bermely tdbbletkoltseg a VAllalkoz6t terh.ir

!lts/es
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valtozesok 6n6kel6se
49. iva a

k- a
a9-

kimutatasban rogzitett erakon 6s egysfu6rakon kell megallapliani. Ha a Bearazott Mennyiseg-
kimutatas nem tartalmaz olyan 6rat vagy egys6g6rat, melyek alkalmazhat6k a potmunkara, a
m6dosftott munkera, illetve egy6b ezen alcikkely alapjan elsz6moland6, a jelen Felt6telekben
meghatarozott igenyre, akkor a M6mOk altal kezdemenyezett egyeztet6sen a Megrendel6 6s
V6 atkoz6 a Memok kozrem0kodesevel k6z0sen 6llapltja meg a m6dosltott munka, illetve igeny

ellenert6k6nek osszeget.

A Vetlalkoz6 jelen Szerz6d6s atc,id,se,a alapttottan _kdtelezetts€et v6llal mindazon - a Merndk

6ltat etrendelt - p6tmunkak etu6gzes6re, amely az Epltesi Munkek v6gleges reszere vonatkoz6
iizembehelyezeshez sz0ksegesek. Amennyiben a Vallalkozo a fenti kotelezetts6g6nek nem tesz
eleget, U9y a Megrendelo iogosult a Teljesitesi Biaosltek arenyos resz6nok igenybeveteEre

KOVETELESEK ERVENYESITESE

l96nyok beJol6nt6se
S-O.t 

- 
AmennyiUen a Valhlkoz6 a Szerz6deses Arat meghalad6an a ielen Fettetelek valamely

cikkely6ben rOgzitettek alapian igenyt ktvdn 6rv€nyesiteni, akkor ertesitenie kell a Memokdt ezen

ig6nyer6l, valamint egy masolattal a Megrendelot, az ilyen ig€nyt kivelt6 esemenf koveto 7 napon

belul.

ld6rendbel i feUegfz5sek
50.2 Az 50.1 alcikkelyben hiyatkozott esem6ny bek0vetkezes6r6l a V6llalkoz6 kOteles megorizni az

olyan id6rendi feuegfzeseket, amelyek esszenTen sz0ksegesek lehetnek ahhoz, hogy

aletamasszak a k€sobbiekben bejelentend6 igenyt.

A Megrendel6 fetel6ssegenek etfogadesa nelkul, a M6rn0k k6teles, az 50.1 alcikkely szerinti
6rteslt6s k6zhezv6telekor felulvizsgalni az ilyen id6rendi feliegyz6seket 6s utasithatja a VSllalkoz6t
minden olyan tov6bbi id6rendi feliegrz6s meg6z6s6re, amely alapul szolgalhat azon ig6nyekhez,

amelyre az ertesitest kuldtek. A V6llalkoz6 koteles lehet6ve tenni a Memtik szamara, hogy az
felUlvizsg6lja az dsszes feljegfzest, amit ezen alcikkely szerint meg6zdtt, 6s masolatokat kell a
Memok rendelkezesere bocsatania, annak felhlv6sera.

KOvotel60ok logossega
50.3 Az 5O.i aicikkely szerint adott €rtestt6st6l szamitott 7 napon belol vagy mes esszer[ id6n belol,

ahogy aa a M6mOk megallapitja, a Valhlkoz6 kdteles reszletes elszSmolest kuldeni a Mernoknek

az igenyelt osszegr6l 6s indit6kokr6l, amelyek az ig6ny alapjai. Ha az esem6ny, amely miatt az

ig6n, felmerult folytat6lagos hatesu, az ilyen elszamolest k0zbens6 elszamolasnak kell tekinteni, es
j Vethlkoz6 kOteles - otyan id6k6z6kben, ahogy a Mem6k esszerflen elolia - tovdbbi kOzbens6

elszamolasokat kuldeni, g6ngydlve az ig6ny 6sszeg6t 6s tov6bbi okokat. amelyek az i96ny alapjaul

szolgelnak. Azon esetekben, amikor a VSllalkoz6 k6zbens6 elszemolesokat kiilddtt a Merndknek, a
V6lltlkoz6 kdteles vegelsz6molast kiildeni a hatast kiva[6 esem6ny megsz0nese utAn 7 napon

belul. A Valhtkoz6 kOteles minden, a MernOknek a jelen alcikkely szerint kuldott iratb6l masolatot
adni a Megrendelonek.

Az egyuttm0k6d6s elmulasztAsa
50.a Ha a V5llalkoz6 elmulasAja teliesiteni ezen cikkely b6rmely rendelkezeset b6rmely igeny

vonatkozasaban - amit neki kell osszeallitania - a kifizetesre vonatkoz6 ioga nem haladhatja meg

azl az osszeget, amelyet a Megrendel6 ddntese alapien a MernOk allaplt meg.

J
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K6yetsl6sok olismer6so 5s kifizet6so
50.5 Azl k6vet6en, hogy a v6llalkoz6 6tadta a M6rn6k reszere azokat a megfelel6 feljegyz6seket,

amelyek lehet6ve teszik a Vallalkoz6i igeny jogalapjanak es osszegszer0segenek megifelelo

elblr,Hs6t, a Mernok koteles a V6llalkoz6 es a Megrendel6 reszvetelevel egyeaetest tartani az
ig6ny elismerese targyaban. Amennyiben a Megrendelo a M6rndk szakmai kozremUkodese mellett

az i6enyt vagy annak egy resz6t jogszer0nek tartia a Vallalkoz6 jogosult belefoglalni annak - 49.

cikkety szerint megeltapliott - barmely kdzbenso 53. cikkely szerint a M6mdk altal igazolt

kifizetesbe.

MERES

Mennyis6gok
51.1 A Megrendel6 altal atadasra kertilt, illetve barmely, a Mernok altal j6vahagyott tervek alapien

sz6mi-tofl mennyis6gek esetleges eltdresei kdzOtti kulOnbseg nem szamolhat6 el, ezek k0lts6get az

egyseg6rakban megt6rul6nek kell lekinteni.

Eplt6si Napl6, Felm6r6ti NaPl6
Si.Z a VaitatfozOnak a kivitelez€s helyszini irodajaban Epltesi Napl6t €s Felmeresi Napl6t kell tartania.

Az Epll6si Napl6t es a Felmeresi Napl6t a Mernok utasitasa szerint kell vezetni'

A Fetmeresi Napl6i olyan reszletess6ggel kell vezetni, hogy annak alapjan a k6sz0lts6gi fok

rdgz{t6se 6s igazolesa meghaterozhat6 legyen

Minden, a kivitelezesi munkekra vonatkoz6 lenyeges adatot be kell vezetni az Epit6si Napl6ba, a

191/2009. (lX. l5.) Kormanyrendeletnek megfelel6en
Az Epit6si NaptO 6s a Fetmeresi Napl6 minden oldalat egy eredeti 6s legalabb.k6t masolati

p6tdanyban keil etk6sziteni, amib6l az eredeti 6s az els6 mesolati peldany a Mern6knek lar.

Az elvegzett munkak el6rehalad6s6nak 6(6k6t felmer6s utj6n halerczik meg. A mennyisegek

meghatirozAs6hoz szukseges m6reteket, feljegfzesetet, szemftasokat 6s rajzokat a munkek

felri6r6se sor6n a Felmeresi Napl6ban kell ,gzlteni. A Felm6r6si Napl6t a VAllalkoz6nak leiet6seg

sierint dlland6an magenel kell tartania es vezetnie a kivitelez6s kUl6nbdz6 fezisainak megfelel6en,

miel6tt valamely fazist a kovetkez6 fazis eftakame.

A MernOkket egy0tt vegzett, vagy ha megism6telt felmer6sre van sziikseg a M6mOk 6ltal vegzett

felm6r6shez iVetAtf6z6nat Oiztositania kell meghatalmazott 6s szakk6pzett kepvisel6ienek

r6szv6teEt, akinek a M€mOk segttsegere kell lennie es el kell l6tnia a klvant informaci6kkal.

Ha a V6 aikoz6 nem volna jelen, vagy elfelejti, vagy elmulasaja elkUldeni a k6pvisel6j6t, akkor a

Memok aftal vegzett felm6r6s eredmenye az, amit ilyenkent,6vehagy
A Valhlkozo afat k6szttett Fetm6r6si Napl6t a M6mok a k6zhezv6telt6l szamltott '14 napon belol

ellenorzi 6s alairja. A V6llalkoz6 az ellala kert helyen 6s id6ben resa vesz a Mernok 6ltal a

Felmer6si Napl6ban esetleg eszk6zdlt javltasok megvizsgalas6n es j6vahagyasan. Amennyiben a

Vr alkoz6 a j;vitesok felutv-izsgahta ut-n nerh fogadn5 el azokat es nem lrja ala azokat mint Sltala

etfogadottakit, azok mindaddig ervenyben maradnak amig a bir6sag d6ntest nem hoz azok

vonatkozaseban. (57. cikkely)

A m6r68 m6dszore
51 .3 A Munkak merese nett6 meretekkel tortenik.
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EL6LEG, lcAzodsoK Es xlrzerEs

El6log
52.t.-A Megrendel6 Eloleget fizet a Valblkoz6nak az elfogadott Szerz6deses Ar Szerz6d6ses

Meg6llapod6sban meghaterozott s%-val egyen6rt6k0 osszeg erejeig.

Az El6leget a tenyleges teljesitest tartalmaz6 els6 resz-szamlaid kezdodoen koteles a Vallalkoz6
visszafizetni. Az egyes r6sz-sz6ml6k brutt6 osszegenek - amennyiben a Szerzodeses
Megalbpod6s kifeiezetten mask6nt nem rendelkezik - 10 o/o-Al kell levonni mindaddig, amig az
Eloleg teljes osszege visszafizetesre nem kerul.

A Szer26deses fu a9. citkely szerinti m6dositesa eseten a Megrendel6 tovabbi eloleget nem

koteles adni.

K6zbens6 6lszemolesok
53.1 A Vellalkoz6 a Mernoknek igazolesra az Eplt6si Munkak 25%-os, 50%-os 6s 75%-os k6sz0lts69i

fokAnak et6rese - melyet a MemOk ellenozott 6s igazolt a VAllalkoz6 altal benyujtott aHt6masa6
dokumentumok alapjan - eseten nyoithat be k0zbens6 elszamoEst 4 p6ld6nyban, valamint a

Megrende16 a[al elfogadott jelen Feftetelekben rtigzitett esetleges egyeb kOveteleseirOl.

A kozbens6 etszamolesokban az el6rl, be6p{tett keszults6gi foknak megfelel6 henyadot lehet a
Szerz6deses Arb6t etsz6molni. A munk6k k6szultsegi foka meghatdrozAsanak alapja a Vallalkoz6

attal elv6gzett felmeres. amelyet a Mem6k a felm6resi napl6 alapjan a kivitelezesi otemtervben
meghatSrozott munkaf5zisok elvegzes6nek es az ezekhez rendelt mennyiseg-kimutatasok 6s

tetelek ellen6rz6sevel mer fel az 51. cikkely rendelkezesei szerint
Az ilyen ebzemoEshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamo6s hitelesseget es esed6kess€get aEtamasztja 6s amit a Memdk szuksegesnek tart az

ilyen sz6mlak igazol6s6hoz.

Az 6sszegz6 lapon kell meghatarozni a felm6r€s alapj6n a VAllalkoz6nak ja16 kifizelendo dsszeget,
figyelembe v6ve:

- a Vellalkoz6 egyeb, mar az ilyen szamltest megel6z6en elfogadott koveteleseit, ahogy az
a Szerz6desben meshol el6 van lrva, ha ilyen esedekes,

- az "El6leg" visszaterit6se miatii levonesok, ha ilyen esedekes,
- a Megrendelo Vellalkoz6val szembeni kdveleleseinek levonesAt, ahogy az a Szerzod6sben

mashol el6 van irva, ha esedekes,
- az 53.3 alcikkely szerint megalbpitott hi6nyP6tlesi munkak visszatartott 6sszegeit,
- az el6z' ebzamol6sok esetleges hibaib6l vagy t6ved6seib6l ered6 osszeget,
- az Afe lAtatanos Forgalmi Ad6) dsszeget.

Az esetlegesen elrendelt p6tmunk6k, valamint az esetleges szez6d6s m6dosites kovetkezteben a

Valtatkoz6t megillet6 ellen6rt6k, valamint a Vellalkoz6t jelen Felt6telekben foglaltak alapian

megillet6 egy6b kovetelesek elszemol6sa a Be6razott Mennyiseg-kimutatesban szereplo arakon 6s
egysegarakon tortenik teteles elszamol6s alapjan, kiveve ha a Szerzod€s mesk6nt rendelkezik.
Alvallalkozo ig€nybevetele eseten a 306/201'l. (X|1.23.) Korm. rendelete 14. S-a is ir6nyad6!

KOzbsna6 kifizet6sok
Sg.Z Az33.l atcikkely szerint benyrljtott 6s Memdk 5ltal igazolt kozbenso elszamoles abpjen nyfjthat be

Vellalkoz6 szemlai 4 peldanyban, melyet a M6rndk ellenoriz 6s 7 napon belul igazolja azt a

Megrendel6 feE. aki k6teles annak Oner6 r6v6t (33,32%) 15 napon belul a Vellalkoz6nak kifizetni.
A fennmarad6 r6szt (66,68%) a sz6mla kiallitasanak naPj6t k0vel6 maximum 15 napon belol

benyrjjtott elszemoles elfogad6s6t kovetoen az Energia Kdzpont Nonprofit Kft. (pelyazat

K6zremukdd6 Szervezete) ulalja Vallalkoz6 r6sz6re 30 napos fizetesi hataridovel, melybe nem
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sz6mlt bele a hi6nyp6tl6s. A szemla igazoEsa 6s kifizetese nem ielenti a szemla tartalmanak

egyidej0 m0szaki etada$ew6tel6t
a"daffaiiozO igenybevetele eset6n a3q612011. (X11.23.) Korm. rendelete 14. S-a is irAnyad6!

6si lgazolas kiadeset kovet6 5 napn6l nem kes6bbi
moknek €s egy mesolatban a Megrendelonek egy

et tartalmaz6 dokumentumokkal olyan formaban,
a kivitelezesi Utemlerv szerint a szerz6desszeroen

p6tlesi lgazolSsban rogztlett id6pontig, a Vellalkoz6
laPjan.

A vegelszamoEs
z\-lrlikit^"u^ azon tisszeget, amely a M6mOk velemenye szerint veglegesen esedekes a

Szerzod€s szerint' 6s

b) miutan joveirta a Megrendel6nek.az 0s' 
es azon iarand6sagokat, amelyekre a
ladalmazza azon kulonbdzetet, ha va

VAllalkoz6nak Yagy a Vallalkoz6 resz

megkIvenia.

sanak feltetele a Befeiezesi lgazolas kiadasa molas

a Memok nem €rt egyet vagy nem tudia igazolni a akkor

z n"pon o.rJr ' Meiienoetovel es a V6llalkoz6val seken

kell tiszt62ni a vita targyet.

Vallalkozo a M€mok 6ltal elfogadott vegelsz

eltal elolrt form6ban 4 peldenyban, melyet M

Megrendel6nek megkuldi, aki kdteles an

kifiz;tni. A fennmarad6 r6sn (66'68%)

belul benyijtott elsz6moles efogad6set kov

Kozrem0kbd6 Szervezete) utalja Vallalkoz6

szamlt bele a hianyp6tl6s

v{llal
53.4 a Velhlkoz6 koteles egy m6solati

--egy {rasUeti nyitatkoz a Vegszemla

s idil vegerszarirorast, n a vallalkozo

szamara esedekes.
A Megrendel6 630

53.5AMegr6lkoz6fel6barmelydolog6rtvagyiigyert,amelyaSzerz6d6s
megszeg it6si Munkak kivitelezesebol merul fel

Fizst5si k5sodolem
53.6Abbanazesetben,haaMegrendel6elmulasztja.aSzerz6desszerintihatarid6nbelulaVallalkoz6

r6sz6re a rrzetes tetlesitlsZtl i- mindenkori' (Magyar 
. 
Nemzeti Bank) jegybanki .alapkamattal

,"g"gy"iO errefX"r i=a.-iio'tt' rlseOefmi ramitot 
-(oteles fizetni. Ezen alcikkely kikotesei nem

uei;rvZ'sofiaf< a valhlkoz6 59. cikkely szerinti iogosuftsagat'

Kitizot6s p6nzneme
53.TMindenaMernoke}taligazolt,VagyaMegrendeloaltalkdzvetlenulelismeftkifizet6sreVonatkoz6

sz6mEt magyar forintban kell osszeallitani'
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Arvdltozdsok
53.8 A ProjeKelem megval6sit6sa soran barmilyen okb6l c.26

nem 6rv6nyesitheti Az 6rveltozesok v6rhat6 merteket nak

kell megbecs0lnie 6s azt be kell epiteni az ,l.aE,ny' ban

megadott arak, egysegarak nem m6dosithat6k

A tolietlt6s elfogadesa caak J6talllsl lgazolas alaPjdn

54..t Csak a 551cikketyben hivatkozott l6tallesi lgazolast bhet a Szez6des teljesltese etfogadas5nak

tekinteni.

J6tdllesl lgazolag
55.1 A Sz-erz6d6st nem tehet tetjesltettnek tekinteni, amig a J6tellasi lgazoEsi a Memok ala nem.[rta, es

a Megrendel6 meg nem masohtot a vallalkoz6, melyben rogzltik azon

id6oontot. amrkona a e a i6talEsi kotelezettsegeit a Letesltmeny

,oriatfozisaUan v€gzett E zesere es megval6slt6sera vonatkoz6an, a M6rndk

mege16gedes6re.

A J6taltasi tgazotast a M6m6k adja ki - 28 napon belul a _J6tallasi ld6szak biertat k6vet6en - vagy

azut6n, a leiet6 tegrovidebb id6n'belul, ahogy minden el6lrt munket a 46. es 4T cikkely 6rtelm6ben

befejeztek a Mem0k megelegedesere.

Fennmarad6 k6telezot$69ek
si.i e lotatta"i lgazol6s liad6sa ellenere a Vallalkoz6 felelos a szerz6d6s
-- - 

fifotesei ata-pian (pt.: szavatossag) a reaharul6 kotelezett y a J6tellesi

f g;ofa" kiboLatasakor nem telj-esUlt' €s. az. ily-en 
. 
kotel m6rt6kenek

riegtrat6rozesa celiab6l a Szerz6d6st 6rv6nyben lev6nek kell tekinteni a felek ktizdtt.

ORVOSLATOK

A VAllalkoz6 mulasdesa
sst Ha a v6rrarkoz6t iosiras kePterennek tekintik,ifi"i:i,:lt"ffl-jflili kll3:in;rfffiff:t:

lenne v6lik, vagy ha cs6dgondnok' vegelszemol6
lenyeges r6sz6re, vagy ha barmely torveny

sera, elrendezes6re, illetve Ujratltemezes6re
026 ellen, vagy haterozatot hoaak a felszamoEssal,

vegelszamolassalvagymolatban,vagyhal6p6sekettesznek.annak
iit<'enyszeritesere, trosi " 

k lenyeges resz6t 6vadekba helyezz6k, vagy

vatamityen esembny iiirten L vagy vagyon6ra vonatkoz6an, amelynek barmely

ariarmiznato josszabary szerint arapvetoe" 
#:::,'f-"m:ff i;!r,$li:L;f"1tl"&,,"JXXl":

ndel6nek, vaiamini egy m6solattal a Vallalkoz6nak,

ja annak teljeslteset, vagy

ilelezeset a 39.1 alcikkellyel dsszhangban, vagy
I 28 napon beltil azl ktivet6en, hogy a 43 1 alcikkely

szerinti 6rtesitest fogadta, vagy
c) elmulasztotta teljesiteni iaZ.t atciifety szerint kibocsAtott intezkedest - 7 napon beliil aa

kovetoen hogy fogadta - vagy
d) a Mernok etozeGs irasoeti figyelmeztetese ellenere mas formaban kovetkezetesen es

kirivoanelhanyagoljateljesiteniaSzerz6desszerintibermelyk6telezetts6g6t,vagy
e) megszegi a 4.'l alcikkelyt,

:'"..,,
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a Megrendel6 jogosult - 14 nappal a VAlla

Munkateruletet, a V6llalkoz6 alkalmazas6t m
b ti t'
ea
b az kivitelezeset, vagy m6s valhlkozokat alkalmazni

annak befejez6s6re. Fenti esetek b6rmelyik6b n, a Megrendel6 jogosult a szerz6d6st6l egyoldalo

nyilatkozatGl azonnali hatS yal ela ni 6s a vallatkoz6t6t kan6rit6st kovetelni.

A Megrendet6 vagy barmely mes ilyen valhlkoz6 jogosult hasznalni a befejezeshez a Vallalkoz6i

Beren-dezest, az liliglenes iilunkikit 6s anyagokat oly mertekben, ahogy azt a Megrende16 vagy a

v6llalkoz6 megfelel6nek tartjak.

Ert6fel6s a 56,1. cikkoly szerinti lnt6zked6s id6pontiaban
SO.Z A Uernot kdteles - amilyen hamar csak lehet i6ges az ilyen Megrendel6 atal tortent birtokbav6tel

6s bzar6s uten - rdgziteni 6s meghatarozni,
;i -;ity;; birtok-bav6tet vagy-tez6r5s id6pontiaban a.vafiatkoz6 attat vegzett, addig m6g fel nem' 

m6ri munkat 6s annak ellenerteket megallapitani es,

b) a fel nem hasznalt vagy reszben 
-felhasznefi anyag, ertekot 6s barmely v.6llalkoz6i

Berendez6s 6s az Epi-tesi Munkak ideiglenes resz6nek fel nem hasznefi ert6ket

megellaPttani.

Kifizat6s a Vallalkoz6 alkalmazdgtnak meg3zUntot6se utdn

56.3 Amennyiben a Megrendel6 megsz0nleti a ' nem

koleles elszemolasikezdem6nyelni a VAllal addig'

"rG " 
iirit"t".e", befejez6s 6i a hibdk kqavitl

oiutt uet<ovettezO rart,-es minden egy6b iiadest, koltseget amely a Megrendel6nel jelentkezett' a

M6rndk nem rogzltette €s igazolta.

A Merndk igazolesat kovet6en a Megrendel6 iososul az elsz5mol5s vonatkozasaban a M6rnok

kozrem0k0dis6vel egyeaet6st kezdem6nyezni a vallalkoz6val. Amennyiben az egyeztetesen a

fr4egienAefO 6s a V5li-alkoz6 k6z6tt nem iit; l6tre megallapodas, Ugy a tergyban a bir6sag d0nt6s6t

kerhetik.

A szerz6d6ses javak ltruhAzisa
56.4 tiltja, a - amennyibe

avetelt 14 naPon be
megall barmely aru
munka atkozik azon

aYAllalkoz6 az Epit6si Munkakra vonatkoz6an megkotdtt'

Siirg6s helyre6llitAsi munka
ioi H" birmely baleset, mulasdes vagy egyeb esemeny a amely az EPit6si
-- - 

ur,*ar"i i"sy annak uarmetv resiat 6-ri",, IlnJfAl f:::1fl15 #fJ
szerint siirgosen sztikseges a L6testtmeny 6s az

visszaigenyelheti a Vellalkoz6t6l, melyet levo

"."JeX-""re 
v6t6 sz6mlajab6l, vagy a J6tallesi ld6szakban megfelel6 aranyban igenyte veheti a

J6ta esi Biztositekot, m;tyr6t kotlies 6rtesiteni a vallalkoz6t. Az ilyen surg6sseg felmeruleset

itivetoen az elfogadhat6 tegrdvidebb id6n betul ertesiteni kelt a valbtkoz6t.

-,*golat
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VFAK ELRENDEZESE

k6szult 
nem szont meg' a valla matosan

minoen-'gv"k;etter e" M6rndk

"i!" 
;, ,,'tibbiJ ".*, 

birosasi

ddnt6s.

nde16re, mind a V6llalkoz6ra'

A logvita b6k6s rendez6se
si.i Aa a vitara vonatkoz6an perindites sz6n

a felek kisedetet tesznek el6bb a b6kes

kikotessel, hogy hacsak a felek meskent meg

nappar aa xoilt6en, hogy a vitara von-atkoz(

megkiseretek a b€kes megegyezest, aker nem'

szerint,6s
on belul, a magyar
n megjeldlt blr6s6g

Egyikf6lsincskodatozvaabir6s6gel6ttfolytatotteljaresbanazonbizonyltekokraes6rvekre
vonatkoz6an, amiket a ii'ii.tol lre iartrr a sz.t a"i(t"tv szerint emlttett dontes megszerzese

erdekeben. semmifete iii""" ioiii" -iJ -diizkvatifik5lja' a Mern6kot arra vonatkoz6an, hogv

tanukent megidezzef, es'[ionyitexot szolgeltasson a bir6sag elott bermely ugyben, amely a

vitaval valamilyen m6don kapcsolatos'

A 6rfl0ki d6nt6s
57.4 Ahol sem lkoz6 nem jelentette be 6re

vonatkozo na57 1 alcikkelyben rO sa

vonatkoz6 lez6ve velik' barmelyik fel

?01? AUG ?i I; ':
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elmulasaja az ilyen dontes teljeslteset, a mulasaast blr6sag el6 utalhatia a 57.3 alcikkellyel
osszhangban. A 57:1 es 57.2 alcikkelyek el6iresait nem lehet alkalmazni ilyen esetben.

ERTESiTESEK

Ertestt6s a Vallalkoz6 r6sz6rc
58.1 A Megrendel6, vagy a Merndk altal a Szerz6des felteteleinek megfelel6en a Vallalkoz6 reszere adoit

osszes igazolest, ertesitest vagy utasitast, post6val vagy telefax-szal kell elkuldeni a Vallalkoz6
kdzponti6ba vagy arra a clmre, amit a V5llalkoz6 ilyen c6llal megjeldl.
B6rmely elektronikus Uton megkolddtt dokumentumot az el6z6ekben megadottak valamelyik6n
keresztul is meg kell kuldeni.

6rtestt6s a Mogrondolo 6s a tl6rn6k r6sz6rE
58.2 Bermely, a Szerz6d6s felteielei szerint a Megrendel6nek vagy a Mem6knek kuldott a ertesitesl

postaval, tavirattal, vagy telefax-szal kell eljuttatni az Altaluk megjelolt cimekre. B6rmely
elektronikus Uton megkuldott dokumentumot az el6z6ekben megadottak valamelyiken keresaul is
meg kell kuldeni.

A mindennapos munkaval s:zorosan 0sszef0gg6,- a V6llalkoz6 es a Mernok helyi k6pvisel6i kozdtti
kozvetlen kapcsolatot szobal6 edeslt6seket az Epltesi Napl6ba kell bevezetni, strgos esetben az
Eplt6si Napl6-bejegfzessel azonos szovegU Irasbeli 6rtesitest kell kUldeni posten vagy telefaxon.

Clmvaltozas
58.3 Barmely fel megv6ltoaathatja a megnevezett clmet egy masikra, a masik f6lnek kiildott el6zetes

6rtesites mellett, valamint a Memoknek kuldott masobttal, 6s a Mernok is igy tehet a mindk6t
f6lnek kulddtt el6zetes 6rlesltes mellett.

A MEGRENDEL6 MULASZTASA

A tlegrendel6 mulasaSsa
59.1 Abban az esetben, ha a Megrendelo elmulasaia a V6llalkoz6nak a Memok valamely igazolesara a

Szerzodes szerint iar6 osszeg kifizeteset a Szerz6des szerinti esed€kess6 vaEset koveto 60 napon
betut es a Megrendel6 szaMlyszer0en ertesiti a V6llalkoz6t arrOl, hogy el6re nem lathat6 okok
miatt tehetetlenne v6lt sz6mera, hogy szerz6d€ses kotelezettsegeinek teljeslteset folytassa. a
Vallalkoz6 iogosult felmondani a Szezfuest a Megrendelonek kuldott ertesltessel, valamint egy
mesolattal a M€rnoknek. Az ertesltes Megrendel6 a[al tdrtent alvetelt koveto 14. napon valik
6rvenyess6-

A Vlllalkoz6i Borondez6Esk eltlvolltiEa
59.2 Az 59.'l alcikkelyben hivatkozott 14 napos ertesit6s le,Srtakor, a Valhlkoz6 koteles etevolltani a

Munkatertiletrol az dsszes eltala odaszellitou Vallalkoz6i Berendezesl.

A Vellalkoz6loga a munka folf0gg63zt586re
59.3 A Valhkoz6i jogok fenntartAs6val az 53.9 alcikkely szerinti kamatra 6s a 59.1 alcikkely szerinti

felmondesra vonatkoz6an a V6llalkoz6nak jog6ban all - ha a Megrendelo 40 napot meghalad6
fizetosi k6sedelembe esett, felt6ve, hogy a Megrendel6 nem jogosult levonasra a Szez6d6s
alapjan, miuten 28 napos el6zetes 6rtesft6st adott a Megrendel6nek, valamint egy masolatol a
Memoknek - felfirggeszteni a munkat, vagy csokkenteni annak merteket. Amennyiben a Vdllalkoz6
felfuggeszti a munkat vagy csokkenti annak medek6t lelen cikkely el6iresaival osszhangban 6s
ezed kesedelmet szenved vagy koltsege merul fel, a M6rn0k kdteles a VallalkozO es Megrendel6
reszveteEvel a t6rgyban ktizds egyeztetest tartanr Az egyeztet6st kovetoen, amennyiben a
Vallalkoz6 es a Megrendelo kdzOtt nem idtt Etre megallapodas a Mernok koteles irasban javaslatot

tenni a Megrendel6 r6sz6re az egyeztetest kdvet6 8 napon belol:
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a) a hatarid6 hosszabbltas m6dekere vonatkoz6an, amennyiben ez a Vellalkoz6t 42. cikkely
alapjen, a Memok szakmai megiteEse szerint megilleti 6s

b) azo; kOltsegek osszegere vonatkoz6an, amely a VAllalkoz6nal keletkezett az tlyen

kdrulmenyek felmerulese folyt6n es amelynek megterites6re a V6llalkoz6 a Mernok szakmai
megitelese szerint jogosult.

A Meg6ndel6 a Mernok javaslata kezhezveteEl koveto '15 napon belul koteles meghozni dOnt6s6t

6s err6l a Memokot €s a Vellalkoz6t lrasban eriesiteni

A munka fjrakezd6s€

59.4 Amennyiben a V6llalkoz6 fefoggesAi a munkat vagy csokkenti annak m€deket - a 59.3 alcikkely

szerint idott ertesltes uten - es a Megrendel6 azt kdvetoen kifizeti az esed6kes dsszeget bebertve
a 63.9 alcikkely szerinti kamatot a Vallalkoz6 a 59.1 alcikkely szerinti iogosultsega, h_a nem.kiildotl

ertestt6st felmondasra vonatkoz6an, illetve az nem vaft erv6nyesse, a vallalkoz6 koteles

haladektalanul folytatni a munkat olyan rdvid id6n bel0l, ahogy ez lehetseges'

SZERZoDESES OKMANYOK ES INFORMACI6K FELHASZNALASA

60.1 A Va atkoz6 a Megrendel6 elozeles lrasbeli hozzajaruEsa nelkUl nem hozhatja nyilvanossegra a

Szerz6dest vagy a-nnak b5rmely feltetel6t vagy barmely specifikaci6t, tervet, ralzot, mintat modellt

vagy inform6ci6t, amelyet a Szerz6dessel kapcsolatban a Megrendel6 vagy a Megrendel6

neveben mas szoEatat.

Budapest 2012. jUnius 25.
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