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mint v6llalkoz6 (tov6bbiakban: V6llalkoz6) kozdtt, az alilbbrak szerint:

A Megrendel6 MUSZ E3-312012 nyilv6ntartdsi sz6mon 2012. 07. 03-fn kozbeszerzesi

ajhnlatteteli felhiv6st kiildott ki, mely elj6r6s eredmdnyek6nt a Vdllalkozo mint nyertes

aj6nlattevo jogosult a szerzodesben foglalt munk6k elv6gzds6re.

A Megrendelo ezriton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6d6sben meghat6rozott 6pitoipari
kivitelezdsi tev6kenysdg ellendrl6kdnek penzigyi fedezetehez sztiksdges szerz6d6ssel

r'endelkezik.

1. ASZF,F(ZODES TARGYA

l.l.Megrendelo megrendeli, V6llalkozo elv6llalja a2012.07.03-ankiktildott MUSZ E3-312012

nyilv6ntart6si sz6mir elj6rfsra vonatkoz6 ajhnlati felhiv6s szerint a Megrendelo fo6piileteben

tewezett rdszleges 6ptilet 6s dptiletgdpdszet felujit6sokat az aj5inlati felhivfs, aftnlati
dokument6ci6, valamint az ajdnlat benyrijt6s6ig k6sziilt ir6sos inform6ci6k alapj6n.

L2. Az dpitdsi munkateriilet adatai :

Cim: 1096 Budapest, Haller u.29.
Hely rajzi szitm'. 3 82 8 8
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Az fpitmenyre, dpit6si tevdkenysdgre vonatkoz6 k<jvetelmdny meghathrozdsa L oszt6ly
Azon munkanemekre, amelyekre I. osztSlyri minosdgi eloir6s nincsen, vagy nem egydrtelmri,
a Megrendelo kifog6stalan eszt6tikai 6s funkcion6lis minos6get fogad el teljesitdskdnt.

2. A SZERZODES TELJES VTUSZAXT TARTALMA, A MEGRENDEL6
Alra.lANos FELTETELEI

2.LY6llalkoz6 kijelenti, hogy a munkatertiletet megismerte, azt a feladat meghatfuozdsfuhoz
sziiks6ges m6rl6kben es az elvdrhat6 gondoss6ggal tanulmdnyozta es ajhnlatat ennek alapjan
tette meg. Kotelezi magat arra, hogy a vonatkozo hat6lyos jogszabillyok 6s hat6s6gi
eloirrisok betart6sdval I. oszt6lyri minosdgben v6gzi el. Azon munkanemekre, amelyekre I.
osztdlyrt minosdgi eloir6s nincsen, vagy nem egydrtelmu, a Megrendelo kifog6stalan
esztdtikai 6s funkcion6lis minos6get fogad el teljesit6skdnt.

3. A SZERZoUNS AT,IPJAT XfrPNZ0DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3. 1 .Aj 6nlati dokumentdcio;
3 .2. Aj anlati felhiv6s,
3.3.a2 ajftnlattevbk kdrddseire adott v6laszok, ds

keletkezett - ir6sos inform6ci6,
3.4.Anyertes ajinlat;
3 .5 .organiz6ci6s terv.

minden egy6b - az ajilnlat benyirjtfs6ig

4. A SZERZ6DESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMoLAS)

4.l.Az elsz6molSs form6ja, m6dja, afizells m6dja, hat6rideje, szakaszai
V6llalkozo a jelen szerzoddsben foglalt munk6kat fehijitand6 helyszinen k6nt egyosszegi
fitaliny in on, aj fnlata alapj an:

6tal5ny6r: 29.758.511 ,- Ft
+ AFA: g.034.7gg ,- Ft
Fehijitandrf helyszfnek: L.Udvaron t6rburkolat javit6sa

2.Alagsori volt h6kiizpont raktdrrd alakftrisa
3.II. emeleti orvosi szoba
4.F66piilet 6s Gyermek kardiol6gia 6piilete kiiziitti

dilatrlcitf,k j avitris a
5. Tan:icsterem fehij ft:isa
6. Ill.emelet r6szleges felfjftdsa(400 m2)

Mindiisszesen, 
^z^z 

a teljes nettf 6r: 29.758,511,-Ft (brutt6 6r: 37.793.309 ,- Ft) azaz
harminch6tmilli6h6tsz6zkilencvenhtromezerhiromszfnkilenc forintdrt elvegzi.
4.L2 A v6llald"si 6r a befejezesihatfiridore prognosztiztit egyosszegu 6r, amely a munkahelyi
adottsfgok, az ajfnlatt6teli dokument6ci6k ds a 3. pontban felsorolt dokumentumok 6s

inform6ci6k alapjfn, a Yttllalkozo feli.ilvizsg6latdnak figyelembev6teldvel keriilt
meghathrozfsra. 
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4.2.Avilllalkozo az eloleg osszeg6vel cs<ikkentett dsszegrol illlithatjaki a szfumldt a teljesit6s
befejez6sekor.

4.3.A szerzod6ses 6r tarlalmazza a mriszaki tartalom megval6sit6s6nak teljes k6lts6g6t, a
kivitelezdsi munk6kat, a tev6kenysdggel kapcsolatban frzetendo minden dijat (idedrtve
ktilcjnosen az epitkez6si tev6kenys6g sor6n jelentkezl kozizemi dijakat is), illetdket
(vdmot), az fitaddshoz, beiizemel6shez sztiksdges szakhat6srigi nyilatkozatok 6s a
birtokbaadrisi, valamint az ifiad6si dokument6ci6 k6szit6s6nek koltsd get, az fugazati ds egydb
szabv6nyoknak megfelelo min6sftdsi vizsg6lati 6s m6rdsi koltsdget, b6rmif6le dijat (g6pek,
iroddk, raktfurak stb.), a felvonul6si-, vagyonvddelmi kdlts6geket, a garanci6lis 6s
szavatossdgi kotelezetts6gek kdlts6geit, a szerzodds t6rgy6nak rendeltet6sszeriihaszniiatfit
biztosit6 megval6sitlshoz sziiksdges munka ellen6rtdk6t, valamennyi j6rul6kos munka (mint
dpitdsi 6s felvonul6si teriilet takaritilsa,6pit6si 6s kommunrilis hullad6k elszdllit6sa...)
koltsdgdt.

4.4.AYilllalkozo fenti aron feltil semmifele cimen tobbletkctlts6get nem drvdnyesithet, kivdve a
Megrendel6 6ltal elrendelt kieg6szito epitesi beruh6z6si munk6k ellendrt6k6t, a Kbt.
szab6lyainak megfeleloen.

4.5.Ut6lag az firkepzesben tapasztalt hibdk, vagy egy6b t6veddsek nem szolg6lhatnak alapul az
iftal|ny fn me gemeldsdre.

4.6. A Megrendelo 6ltal elrendelt p6tmunk6k kolts6g6nek elsz6mol6sa a nyeftes ajrinlatban
megjelolt anyag- 6s id6norm6kalapjilntrirt6nik. a Kbt. szabillyainakmegfelel6en.
A p6tmunk6k elsz6mol6sa a t6nyleges teljesit6sek, illetve sz6llitdsok alapj6n tort6nik, igy a
m6ftdket 6s a mennyis6geket k<jzosen kell megrillapitani 6s ellenorizni, szdmit6sokkal,
esetleg elsz6molSsi tervekkel, sz6llit6levelekkel, rezsilistdkkal stb. kell ezeket bizonylatolni.
P6tmunka elsz6mol6s ina abban az esetben kertilhet sor, ha annak sziiks6gess eget a mriszaki
ellen6r ellenjegyezte. A Megrendel6 6ltal elrendelt p6tmunk6k kolts6g6nek elsz6molfsa a
nyertes ajfnlatban megjelolt anyag- 6s dijtdtelek alapj6n t<irt6nik. A Kbt.-ben meghatdrozott
feltdtelek fenn6ll6sa eset6n a p6tmunkdkatkozbeszerzlsi elj6r6s keret6ben kell beszerezni.

4.7.A mriszaki ellenor 6ltaligazolt,4 plldtnyban benffitott szfumlapenzigyrteljesit6se:
- amennylben az Aj6nlattevo alvilllalkoz6t nem vesz ig6nybe: a Kbt. 130. $ (4)

bekezd6sben foglaltak szerint;
- amennyiben az Aj6nlattevo alvtllalkoz6t vesz ig6nybe: a 30612011. (XIL

23.) Korm. r. 14. g (1)-(2) szerint;
az ifiadhst-iltvetelt kovet6 teljesit6sigazolils alapjdn 15 napon beliil sz6ml6t
nyfjthat be, 30 napos frzetesi hat6rid6vel. Az ad6zhs rendj6r6l sz6lo 2003. 6vi
XCII. Tv. 361A. $ alapj6n kifizet6s csak akkor tort6nhet, ha a szhmlaz6 fel
nemleges ad6tgazolilst ad, vagy az APEH (NAV) koztartozds mentes ad6z6i
adatb azis itban s z erep e l.

4.8.Amennyiben Megrendel6 - a jelen szerzodls 7. pontjdban foglalt jogdnful fogva - a
szerzodesben foglalt munk6kat csdkkenti, annak megfeleloen cs<jkken az fr is. Minden, a
Megrendelo rendel6s6re elhagyott munk6t - szerzoddsm6dosit6s keret6ben - a szerzod6sben
meg6llapitott dijakon 6s 6rakon kell 6rt6kelni.

4.9.A Y6llalkoz6 a vttllalt kivitelezds befejez6sekor 1 szSmla benyrijt6s6ra jogosult, mely a
sikeres mriszaki iltadds-ffivetelt kdvetoen 6llithat6 k| az eloleg osszeg6vel cscikkentett
osszegr6l' 
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Az elkdsziilt rnunk6rol a felek kcizcisen egy teljesitl,st igazol6 jegyzokonyvet vesznek fel,

amelyben rogzitlk a mriszaki teljesitdst, 6s a szerzoddstol va16 esetieges eltdr6st. A muszaki

ellenor reszdrol ellenjegyzett teljesitds tgazolis alapjttn a felek 6ltal al6irt jegyz6konyv a

szhmlAz\s alapja.
Epitdsi tev6kenysd gvegzesere az epitteto a vdllalkoz6 kivitelez6vel (alv6llalkoz6i szetzodds

eset6n a vfilalkoz6 kivitelezo az alvtllalkozo kivitelezovel) 6pit6si szerzod5,st kcjt. Az

6pitdsi szerzodes teljesitds6ben reszt vevo alv6llalkozo kivitelezo 6pit6si szerzoddsdben

rogzitett f,rzetdsi hat6rideje nem haladhatja meg az epitleto 6s a v6llalkoz6 kivitelezo 6ltal

rnegkotott 6pit6si szerzod6sben meghathrozott fizet6si hatAridejdt. Az 6pittetovel

szerzoddses viszonyban 6116 v6llalkoz6 kivitelezo az 6pit6si szerzod6sben foglalt

kotelezettsdge marad6ktalan teljesit6serol benyirjtott vdgszdmla teljes korti kiegyenlitdsdre

csak akkor jogosult, ha a kotelezettsege teljesitdsdben r6szt vevo alv6llalkozo kivitelez6k

koveteldsdlek kiegyenlit6s6t hi6nytalanul rgazolja, fiiggetleniilazokfrzetesi hat6ridejdtol.

4.10. Felek meg6llapodnak, hogy az alfhbi felsorol6sban szereplo t6telek kapcs6n V6llalkoz6

koteles elj6rni. A szolgfitatfsok dij6t Megrendelo koteles el6legezni azzaI, hogy ezen

(sz6ml6kkal igazolt) kolts6geket Megrendelo jogosult V6llalkoz6 fele leszftmlilzni:

- ideiglen es viz,csatorna, 96z es elektromos energia fogyasztdsikoltseg.

4.1I. Megrendelo a Vallalkoz6 ajhnlat6ban meghatfrozottveghatitrrdo k6sedelmes teljesitdse

esetdn 30 napot el6ro vagy aztmeghalad6 m6rt6kn6l egyoldaliran jogosult:

- a szerzodestol el611ni a szerzodes teljesitds6nek meghirisul6s6ra hivatkozva. abban

az esetben. ha a k6sedelem a Y6llalkoz6 hib6jAb6l keletkezett'

- ds jogosult a Ytilalkozo kdltsdgdre a mdg el nem vegzett munk6kat m6s

v lllalko zoval b efei ezni.

4.12. Kivitelezo akozbeszerzdsekrol s26162011. 6vi CMII. torv6ny alapjfn legfeljebb 5%

eloleget kdrhet (1.gg9.665 .-Ft, azaz egymilli6ny olcszlznyolcvankilenc ezerhatszirzhatvanot)

, melyet Megrendel o az epitdsi munkateriilet 6tadds6t koveto 15 napon beliil utal 6t.

4.I3. A jelen ,t"riod"rszerinti kifizet6sek azadozfsrendj6rol szol62003.6vi XCII Tv.36lA.

$ hat6lya al6 tartoznal<.

4.I4. A V6llalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszeftiggesben

olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem

rnegfelelo t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds melyek aSzilllito ad6koteles jovedelm6nek

cs6kkent6s6re alkahnasak.
A V6llalkoz6 a szerzod6s teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezelet a

Megrendelo szdmdra megismerhetovd teszi ds ha a Kbt. 56 $ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghathrozott feltdtelek megval6sulnak, err6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

5. A SZF,F(T'IDES TEI,JESITESB

5. 1 .MTINKATE,RULET ATADASA
Mesrendelo a kivitele zesere alkalmas munkateriiletet helyszinenk6nt folyamatosan

- Alagsori volt h6kozpont rakt6rftt alakilflsira
- II. emeleti orvosi szobht

4
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- Fo6piilet 6s

dilat6ci6k javitdsa
alapjhn

- Taniicsterem fehijitris6ra
- III. emeletet r6szleges fehijit6sra (400 m2)

V6llalkoz6 r6szdre, a munk6k vdgz6,s6hez sziiksdges dokumentumokkal egyiitt.

5.2.HATARIDOK
5 .2.I . A szerzSdeses munkdk kivitelezds6nek telj esit6si hataridej e:

2012. november 30.
- Alagsori volt h6kozpontraktbxra alakit6sa
- IL emeleti orvosi szoba
- Fodpiilet 6s Gyermek kardiol6gia' 6ptlete kozcitti

dilat6ci6k j avitfsa
- TanScsterem fehijitfsa
- III. emelet r6szleges fehijit6sa (a00 m2)

5.2.2. A v6ghat6rid6 vhllalkoz6 hib6j6b6l bekovetkez6 kdsedelmes teljesitdse esetdn a

V6llalkoz6 ahatarid6t kovet6 napt6l szhmitottannett6 100.000 Ft/nap kdsedelmi kdtbdrt
koteles frzetni Megrendelo r6sz6re. A kotb6r megfizet6se nem mentesiti aYdllalkozot a

munka befejez6se a161. Megrendelo a kotbdren feliili k6r6t is jogosult 6rvdnyesiteni.
5.2.3. A kotb6r osszeg6r6l kiildn kdtb6rsz6mlat 6Ilit ki a Megrendelo.

5.2.4. A v6llalt teljesit6si szakaszok, hat6rid6k r6szletez6se:

- a19712009. Korm. r. szerinti hat6rid6k/hatdrnapok:
- az epitesi munkatertilet 6tad6sa folyamatos 2012. szeptember 1 5 -tol :

- Alagsori volt hdkdzp ont raktln| alakitisa
- II. emeleti orvosi szoba
- Fo6piilet 6s Gyermek kardiol6gia dptilete kozcjtti

dilatfci6k j avitfsa
- Tan6csterem fehijitdsa
- III. emelet r6szleges fehijit6sa (400 m2)

- az epitesi napl6 megnyit6sa:2012. szeptember 15.

- tervezett kezd6s: 2012. szeptember 1 5.

Gyermek kardiol6gia dpiilete kozotti
a teriiletet folyamatos elozetes egyeztetdse
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- tfiadds-irtv el.:-l: 2012. november 3 0.
- birtokbaadhs:2012. november 30.
- azigenyelt befejezdsi hat6rido vagy hat6rnap:2012. november 30.

6. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A V6llalkoz6 teljes felel6ssdggel tartozlk a szerzlddsben vlllalt munk66rt, a munka
megkezdds6tol a mriszaki fitadds-iltveteIi igazolils kibocs6t6s6nak napjfig, 6s az ;Jizemszerf

hasznfiat sor6n a v6llalt garanci6lis idoszakban is feleloss6ggel tartozlk a szerzoddsben villlalt
munk66rt.
A V6l lalko z6 a v eghat6ridotd I kritele s garunci|t v6llalni !

A V6llalkoz6 koteles a szerzSdls teljes idotartamhra a Megrendelo 6s a frnanszirozo bank 6ltal
elfogadott biztosit6val teljes koni 6pit6si-szerel6si (CAR: "Contractors All Risk") biztosit6st
kotni.

- Minim6lis k6rtddtdsi osszeg k6resemdnyenkdnt az 6pit6s-szerel6si idoszakban: 10
millio HUF/k6resem6ny,
- Minim6lis k6rt6ritdsi osszeg 6vente az epites-szerel6si id6szakban: 20 millio HUF/dv.
Eririek megfeleloen az adotl dvben bek<ivetkezo k6resemdnyek sziima nincs korlfltozva,
6s azok b6rmelyik6re, illetve azok mindegyikdre egytitt v6ve fedezetet nytijt a biztositds
egdszen addig, amig az ilyen k6rok egytittes dsszege el6ri a fent meghat6rozott 6ves
korl6tot.
- Minim6lis k6rtdrit6si osszeg k6resemdnyenkdnt a Garanciillis Idoszakban: 2 milli6
HUF/k6resem6ny,
- Minim6lis k6rtdritdsi osszeg 6vente a Garanci6lis Idoszakban: 5 milli6 HUF/6v. Ennek
megfelel6en az adott 6vben bekovetkezo k6resemdnyek sz6ma nincs korltfiozva, es azok
b6rmelyik6re, illetve azok mindegyik6re egytitt v6ve fedezetet nyfjt a biztosit6s egdszen
addig, amig az ilyen k6rok egyiittes dsszege eldri a fent meghatfirozott 6ves korl6tot.

Nyertes ajdnlattevonek kotelez6 a30612011. (XII. 23.) Korm. r. 9. $szerint min. 50M HUF / 6v,
25M HUF / kdresemdny felelossegbiztositdssal kell rendelkeznr a szerz6d6s id6tartam6ra.

A V6llalkoz5 a jelen szerzoddsben v6llalt 6s reszletezett tevdkenys6g66rt, az illtala epitett
mrit6rgyak min6 s 6 g66rt s zavato s s 69 gal taftozik.

A V6llalkoz6 koteles biztositani a Megrendelot minden olyan vesztesdggel 6s koveteldssel
szemben, amely harmadik szem6lynek okozott szemdlyi sdrtildsek 6s dologi k6rok, valamint az
ezekre visszavezetheto vagyoni k6rok kovetkeztdben jelentk eznek.

7. A MEGRENDELo KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

7 .LA Megrendelo jogosult 6s koteles:
7.l.L a munkateriiletet munkav6gzdsre

bocs6tani, atadisat i.itemezni; a
kotelesek dokument6lni.

alkalmas 6llapotban V6llalkoz6 rendelkez6sdre
munkateriiletek ffiad6sdt Felek jegyzokonyvben

-6-
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7.I.2. ielen szeruoddsben foglalt munk6k mennyis6gdt ndvelni, vagy cscikkenteni, on6ll6
munkardszeket, rends zereket ideiglenese n v agy vdglegesen elhagyni;

7 .I.3. a munk6k b6rmely reszei szintjet, vonalvezetdsdt, helyzetdt 6s m6reteit megv6ltoztatm;
7.1.4. b6rmely munka anyagfi., technot6gi6j6t, min6s6gdt megviiltoztatni, a folyamatban l6vo

6s az elv6gzett munk6t 6s a felhasznillilsrakertilo anyagokat ellen6rizni, azzal,hogy nem
mentestil a vftllalkoz6 a feleloss6g al6l, ha a Megrendel6 az ellenorzdst elmulas ztotta
vagy nem megfelel6en v6gezte el.

7.I.5. kttizni a mriszaki tfiadds-ifivetel idopontjtfi akdszrejelentds alapjdn, a kdszre jelentds
klzhezvdteletol szdmitott 15 naptfiri napon beliil (a mriszaki ellen6r ritjan);

7.L6. m6s v6llalkozoval elvdgeztetni a kifog6solt, vagy hi6nyolt munk6kat, a y1llalkozo
kciltsdg6re, ha ir6sbeli felszolitdshra a Y6llalkoz6 a kifog6solt, vagy hianyolt
cselekm6nyeket nem javitja, illetve nem p6tolja a felszolit6sban me:ghat1rozott
hat6ridore;
a teljesitett 6s igazolt munka ellen6rtdk6t kifizetni;
a Y illlalkoz6val mindenkor e gyiittmrikcidni ;

a be6pit6sre keriil6 burkol6anyagok, felirati rendszerek, lfitszo feltiletek, az elektromos
6s vizes berendez6sek, szerelv6nyek, any agtfi 6s szin6t kiv illasztani.

7.2.Ha a Megrendelo fentiekben deklar6\t jog6n6l fogva a szerzodl,s tartalm6ban v6ltozfsokat
rendel el, 6s ha a vfitozilsok olyan jellegriek, hogy jelen szerzodds m6dosit6s6t is
megkovetelik, rigy azt a szerz6d6 felek az elrendelt m6dositdsoknak megfelel6en rogzitik,
6s a szerzld6sben 6s az ajfinlatban foglaltak szerint jfurnak el a Kbt.-ben meghat1rozott
felt6telek betartiisa mellett.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSNCNT

8.1.A V6llalkoz6 joga 6s kotelezetts6ge
. az dpitoipari kivitelez6si tev6kenys6g jogszeni megkezd6se 6s folytat6sa, az epitesi

napl6 vezetdse, kivitelez6i j ogosults6g6nak megldte,

' aT elvdgzett szakmunk6k eredmdnyek6nt l6tesrilt szerkezetek, berendez6sek, 6pitmdny,
6pitm6nyr6sz rendeltet6sszeni 6s biztons6gos haszniilhatos6ga

o a Megrendelo 6s a Vrillalkozo egytittesen felel azert, hogy az 6pit6stigyi hat6sdg 6ltal
meghatdrozott id6tartamon beltil az epitmeny kcirnyezet6bll az dpitoipari kivitelez6si
tevdkenys6g sor6n keletkezett 6pit6si hulladdkot - a kiilon jogszab6lyb an meghatilrozott
m6don elsz6llfttassa, a kcimyezet 6s a terep felszin6t az eredeti, illetve az
engedllyezett 6llapotrib an ffiadja, a kcirnyezetben okozott k6rokat megsziintesse.

' az 6pit6si napl6 megnyit6sa 6s folyamatos naprakdsz vezetdse a vonatkoz6
ko rm 6nyrendel etb en me ghatdr o zottak s zerint,

. az 6pit6si munkatertileten keletkezett 6pit6si-bont6si hullad6k mennyisdg6nek 6s
f ajt6j 6nak fo lyam ato s ve zetd s e az epite si nap I 6 b an,

o annak folyamatos ellenorzdse, hogy az epit6siigyi
hat6s6gi ellenorz6srol s2616 korm6nyrendeletben
rendelkez6sre 6llnak-e,

t az 6pit6s sor6n m6r megldvo, illetve el6keriil6 term6szeti, kultur6lis ciroks6gi, epiteszeti
drt6kek megorz6se,

hat6s6gi elj6r6sokr6l 6s az dpit6siigyi
meghatdrozott hat6s6gi engeddlyek
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annak biztosftdsa, hogy az epitesi munkateriileten csak olyan szem6lyek tart6zkodjanak,
akik a v6llalkoz6i nyrlvfntart6sban szerepelnek, illetve erre jogosults6ggal rendelkeznek,
6s az dpftdsi napl6 iltal tgazoltan rcszt vesznek a napi munk6ban, untrut ellenorzdsdben
ds ir6nyit6s6ban,
a mriszaki ffiadhs-fitveteli elj6rris sor6n a berendez6sek, rendszerek mukoddsi pr6b6ja ds
a tapasztalt rendelleness6gek, hirinyoss6gok megszrintetdse, sziiksdg eset6n a proba
megismdtl6se,

a kivitelezes befejez6s6vel a sziiksdges kivitelezoi nyilatkozatok, mdrdsi jegyzokonyvek
kifiIlitdsa, az alkalmazott 6pitdsi term6kek megfelelosdgdt igazolo tanrisitv6nyok
rendelkezdsre bocs6t6sa,
az epitmeny rendeltetdsszerti 6s biztons6gos haszn6latra alkalmass6 v6l6sak or (az
dpitoipari kivitelezdsi tevdkenys6g befejez6sekor) az epitesi munkateri.ilet 6tad,(:,sa a
Megrendel6 dpfttet6nek,
az epitesi munkateriilet orzdsdnek biztosit6sa,
az epitesi munk6k befejeztdvel az epitesitertiletrol val6 levonul6s vdgrehajt6sa,
Y|llalkozo kivitelezokent az epitdsi mriszaki ellen6r 6ltal kiadott teljesitdsigazoltts
alapjttn a szerzSdds szerinti teljesit6srol (rdszteljesit6srol) ki6llitott sz6ml6nak a
Me grende I o epittetb r 6 szer e tdrldno e lj uttat6s a,

az alvtilIalkozo kivitelezokkel tortdno egyeztet6sek koordiniil6sa, tevdkenysdeiik
osszehangol6sa,

a vfilalkoz6 kivitelezo az epitesi napl6 vezetds6vel megbizhatja a felel6s muszaki
vezetojdt,
a munkateriiletet - jegyzlkdnyvvel dokument6ltan 6tvenni, az 6tvdtelkor annak
munkavd gzd sre val6 alkalmas s 6 gd/- me gv izs g6lni,

o a Megrendelo 6ltal elrendelt villtoztat6sokat, m6dosit6sokat - elozetes egyeztetds ut6n -
befo gadni e s azokat maraddktalanul elv6 gezni.

o akozizemi dijak fizetdse szftmlaellen6ben,
o kdzremrikodni a projekt sor6n beszerzett illetve

betizemel6sdben, energia- ds kozmrielldt6sriban,
illetve a k6rhaz szakembereivel.

o I nyertes Aj6nlattevo anyagi feleloss6ggel tartozik az ajinlatkero t1rgyi eszkcjzeiben
fltala, vagy az fitala a szerzodes teljesitdsdbe bevont harmadik szem6ly 6ltal okozott
k6rokdrt.

o { nyertes Aj6nlattevo kciteles a munkateriileten rendszeres ellenorzdst tartant, az eszlelt
hi6nyoss6gokat halad6ktalanul megsziintetni.

8.2. A felelos mriszaki vezet6 feladatai
- az 6pitdsi-szereldsi munk6ra vonatkoz6 jogszab6lyok (szakmai 6s min6sdgi

kovetelm6nyek), munkavddelmi, trizvddelmi, kornyezetv6delmi, mriemldkvddelmi,
termdszetv6delmi, kozeg6szsdgtigyi 6s m6s kotelez6 hat6s6gi el6ir6sok, tov6bb6 az
dpitdstigyi hat6s6gi (l6tesit6si) engeddlyek betartatdsa, azok betart6s6nak az ilItala
vezetett dpitkez6sen val6 ellenorzdse, figyelembe v6ve, hogy a munka vdgzes mrikodo
folyamatos beteg ell6t6st vegzo int6zmdnyben tort6nik

- az 6pit6si napl6 vezetdse, ellenorzdse 6s lezfndsa. ha ene a kivitelezotol mesbiz6st
kapott,

me gmarad6 rcgr eszkozok bedpitdsdben,
egyiittmriko dv e az eszkoz sztilitoi|v at

f)
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- az 6pitoipari kivitelezdsi tev6kenysdg munkafolyamatainak szakszerimegszervezdse,
- a kivitelezds sor6n a minos6gi kdvetelmdnyek biztosit6sa, a technol6giai, a

munkav6delmi 6s az egeszsegtigyi eloir6sok betaftatdsa,
- a kittizds helyessdg6nek, valamint a talajmechanikai 6s egy6b vizsg6latok

megt<irtdntdnek elleno rzdse,
- a min6segr vrzsgillatok 6s mintav6telek elvdgeztetdse,
- az azonnah int6zked6st igdnylo 6pit6si mriszaki feladatok meghatitroz6sa 6s iritnyitisa,
- az dpitoipari kivitelez6si tevdkenys6g befejez6sekor, az epitesi napl6 6s a hulladdk

kezel6sdrol sz6l6 hivatalos dokumentumok (szaIlitSjegy, befogad6i nyilatkozat) alapj|n
a hulladdk nyilv6ntart6 lap kitriltdse ds az 6pittet6nek tort6no 6taddsa,

- az iltadfs-iltveteli elj6r6sban va16 kcizremrik<id6s 6s az ehhez sztiks6ges nyilatkozatok
megtdtele,

- az alv|llalkozoi teljesitds rgazolilsa, mely tartalmazza
- a teljesitett kivitelezdsi munk6k meghatdrozds6t, mennyisdgdt 6s minosdgdt, a

telj esitds idopontj 6t,
- a teljesitesigazolils alapj6n szhml6zhat6 osszeget,

a szerz6ddsben meghatinozott alv6llalkoz6i dij 6s a teljesit6sigazol6sban
megjelolt sz6ml6zhat6 dsszeg elt6rdse esetdn az eltlres indokl6s6t,

a ki6llitott teljesit6sigazollsnak az alvfilalkoz6 kivitelezo iltal megkiildott teljesitdsrol
s2616 drtesites kezhezvdteldtol - ha szerzodds vagy jogszab|ly fitadds-fitveteli eljdr6st
hatftroz meg, ennek lezhrdsffiol - szhmitott, szerzoddsben meghatfrozott, de legfeljebb
tizendt munkanapon beliil az alvdllalkoz6 kivitelezo rdszdre tort6n6 megkiilddse, ds

annak adatainak az alv|llalkoz6i nyilvSntaftilsba val6 felvitele,
a felelos muszaki vezeto - a kiilon jogszab6lyban meghathrozottak szerint - az epitesi
munkateriiletrol sz6rmaz6 termdszetes 6pitoanyagok ds a bontott 6pit6si termdkek -

sztiksdg szerint szak6rtovel tdrtdno - vrzsgttlatifi kdvetoen ddnt azok kezel6sdrol, dpitdsi
celra val6 megfelelosegercI, ismdtelt felhaszndlhatosdgirol, bedpithetos6gdrol. Dontds6t
az epitesi napl6ba be kell jegyeznre.

az alvfilalkoz6 kivitelezok felel6s muszaki vezetoivel ds a szak6gi felel6s miiszaki
vezetokkel val6 egyiittmrikod6s, a veliik tofi6no egyeztetdsek koordin6l6sa,
tevdkenys6giik o sszehangol6sa,

drtesiti az illetdkes kornyezetv6delmi, term6szetv6delmi ds viziigyi feli.igyelosdget arr6l,
hogy az dpit6si munkateriileten keletkezett fpitesi-bont6si hullad6k mennyisdge elerr az

dpitdsi 6s bont6si hulladdk kezeldsdnek rdszletes szabtlyatol s2616 jogszab|lyban eloirt
ktiszobertdket.
A mriszaki vezeto felel tov6bbhazBtv.40. $ (2) bekezd6s a)-e) pontjaiban foglaltakert:

az dpitmdnyfajtdnak, dpit6si tevdkenys6gnek megfelelo jogosults6g6nak

meg16t66rt,

a szakmunk a t ttnyitdsherl,
az epitesi tevdkenys6gre vonatkozS szakmai, minosdgi 6s biztons6gi eloirdsok
megtart6s66rt 6s

a munk6latok vdszds6nek szakszenis6s6drt.

9
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A felel6s muszaki vezeto tart6s akadillyoztatilsa eset6n a
gondoskodnia kell a helyettesft6srol. A helyettesit6s ideje
kivitelezdsi tev6kenys 6 gert a felel6 s mriszaki v ezet6t helyettesito
jogosults6ggal rendelkezo - szem6ly felel.

v 6Ilalkoz6 kivitelezonek
alatt elvdgzett dpitoipari
- ktil<jn jogszabttly szerinti

8.3. Minden anyagnak, el6re gyhrtott elemnek, berendezdsnek, felszerel6snek, egy6b
eszkoznek, kdsz- 6s f6lkdsz termdknek, alkatr6sznek 6s elv6gzett munkfinak, amelyet a
V6llalko zonak kell b eszer ezme vagy elkdszitenie :

o a Magyar Szabv6nyokban eloirt L o. minos6grinek, tovabbd a Megrendelo
utasit6saival osszhangban kell lennie;

o a min6sitdshez sztiks6ges min6s6gi tanrisitv6nyokkal kell rendelkeznie.
8.4. Ha a Megrendel6 6l azzal a jogfwal, hogy a szerzodls szerinti mriszaki tartalomb6l egyes

munkdkat lslvagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagyhat, akkor Y6lIaIkoz6 az elmarado
munk6kkal kapcsolatosan nem tdmaszthat ig6nyeket, az elmaradt munk6kat le nem
szhmlfnhatja, azonban ig6nyt tarthat szdml|val vagy hitelt 6rdeml6 dokumentummal
tgazolhato, a Megrendelo 6rtesit6s6rol valo tudom6sszerz6sig kgletkezett kcizvetlen
kolts6gei megt6ritds6re.

8.5. A kivitelez6s sor6n a megnevezett alvitllalkoz6kt6l elt6rni csak a Megrendel6 el6zetes
ir6sos hozzdjfirulas6val lehet. Az alvitllalkoz6 szem6lye nem m6dosithat6 olyan esetben,
amennyiben egy meghatirozott alviillalkoz6 ig6nybev6tele az lrintett szolgfltatds saj6tos
tulajdons6gait f,rgyelembe v6ve a kozbeszerz6si eljdrfusban az aj6nlatok 6rtdkeldsekor
meghat6roz6 koriilm6nynek minosiilt. A Kbt. 128, $ (1)-(2) bekezd6sek szerinti teljesit6si
kotelezetts6get teljesitheti az ajlnlattevokent szerz6do f61 vagy a nem term6szetes szemdly
alvfllalkoz6 jogut6dja, ha ezek valamelyike, mint gazdasdgr tirrsasdg fitalakul vagy a
szervezet j o gut6dl6ssal megszunik.

8.6. A Y6llalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni ds ragaszkodni a Megrendelo
utasit6s6hoz minden olyan iigyben, ak6r emliti a szerzodds, ak6r nem, amely a kivitelez6st
6rinti, vagy affa vonatkozik.

8.7. V6llalkoz6 kdteles a Megrendelo szilmdra az ellen6rzdst lehetov6 tenni, az ahhoz
sziiks6ges adatokat, valamint felvilfgosit6st megadni.

8.8. Az 6pit6si munk6k kivitelez6si kcirtilm6nyeire vonatkoz6, ktils6 szervek 6ltal elSirt
kcivetelm6nyeket a V6llalkoz6 koteles megfelel6en vdgrehajtani.

8.9. V6llalkoz6 az itltala vagy alvftllalkoz6i 6ltaI alkalmazott b6rmely szemllyzet
vonatkoz6sdban koteles betartani 6s v6grehajtani a mindenkor 6rvdnyes munkajogi,
munkav6delmi, balesetelh6rit6si, tuzvddelmi, egdszs6giigyi szabilIyokat. Be kell tartania
minden torv6nyt, illetve 6ltal6nos 6rv6nyri jogszabillyt, szabvfnyt, helyi rendeletet 6s egydb
szabiiyzatot, megrendeloi bels6 szabhlyzatot, amely akivitelezdssel, a hibAk kijavit6s6val, a

telj esitend6 adalszolg6ltat6sokkal 6s a fizetend6 dij akkal kapcsolatos.
8.10. Vdllalkoz6 kdteles kdrtalanitani a Megrendel6t minden biintet6s vagy felel6ssdg a161,

bdrmely rendelkezds megsze g6s6drt.

8.11. A V6llalkoz6 teljes feleloss6ggel tartozik a szerzldds szerinti munk6k 6s az ezzel
kapcsolatos munkateriilet 6s egy6b dolgok v6delm66rt a kezddsi idopontt6l a megrendelt
feladat iltadds - 6tv eteldnek napj 6ig.
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8.I2. A Vrillalkoz6nak 6s alv6llalkoz6inak az anyagok 6s eszkcizdk mozgatfts6t rigy kell
vdgrehajtania, hogy a szilllitits sor6n felhaszn6lt utak 6s azok miit6rgyai k6rosod6st 6s
sdriil6st ne szenvedjenek. A szdllitdsi, mozgatdsi tevdkenys6g sor6n el1idezett
kornyezetk6rosod6sdrt vagy szennyezlslrt a V6llalkoz6t terheli minden felel6ssds 6s
kovetkezmdny.

8'13' A kivitelezds sor6n a V6llalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon lrrrtani minden
sztiks6gtelen akad6lyl61, 6s minden v6llalkoz6i eszkdzt, tdbbletanyagot, amely m6r nem
sztiks6ges, tov6bb6 minden tdrmel6ket, hullad6k anyagot el kell tisztitania, illetve
tix olilania a munkatertil etro l.

8.14. A kivitelez6s sor6n keletkez6 hullad6kok - engeddllyel rendelke zb kezel6hdz torten6 -
elszilllithsilra (elszilllittathsfua) kdtelezett megnevez6se: H6szer-Trade Epitoipari
Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.

8'15' A V6llalkoz6 felel6s a munkateriileti rend6rt alvfllalkoz6i tekintetdben is.
8.16. A munkateriilet orzeserol 6s tizvedelmdrll a munkatertilet 6tvdteldt k6vet6en a

V6llalkoz6 gondoskodik.
8.I7. A V6llalkoz6 a munkateriilet 6rzesercl, vddelmdr6l oly m6don kdteles gondoskodni,

hogy ott kizftrolag csak az arra feljogositott szemelyektartozkodjanak.
8.18. A v6llalkozo a saj6t kolts6g6n k<jteles akivitelezes folyam6n:

- biztositani 6s fenntartani az cisszes vililgitdst, kerit6st, figyelmezteto jelz6st, amelyek a
beruh6zSs v6delmdre vagy m6sok biztons6ga 6s kdnyelme drdekdben sztiksdgesek;

- megtermi az osszes dsszerti l6p6st a kornyezet v6delm6re a munkateriileten 6s azonkivtil a
beruh6zd.ssal kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkoz6s6ban, valamint elkeriilni a
szemdlyek, kozvagyon vagy m6sokk6rffi 6s sdriil6sdt, amelyet a l6gszennyez6s, zaj vagy
egy6b ok eredm6nyez,6s az o tevdkenys6gdnek kovetkezmdnye;

- Ha a beruh6zdssal kapcsolatban b6rmely olyan esem6ny kovetkezik be, amely kdrt vagy
s6riil6st okoz, aY6llaIkoz6 k<jteles 6rtesiteni a Megrendel6t, illetve annak k6pviseloj6t,
valamint megtenni a sztiks6ges l6pdseket 6s intdzked6seket.

- A V6llalkoz6 koteles 6lland6 helyszini k6pviseloje altal biztosftani a sziiksdges
feltigyeletet es irinyitdst, ellen6rz6st a kivitelez6s folyamdn.

- A V6llalkoz5 saj6t k<ilts6g6n kciteles a szerz6dds alapjrin kivitelezett munk6k 6tad6si
dokumentrici6j6t h6rom p6ld6nyban elkdsziteni, 6s azt a mtiszaki 1tadts-1tveteli
jegyzokonlv leztrdsdval egyidejrileg Megrendelo rdszdre ffiadni, aberuhir7fts minos6gi
bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentriciok fitaddsSnak hitnydban az fitadis-dtveteli
elj6rds meghirisul.

9. MIN6SEGBIZTOSITAS

9.1. A V6llalkoz6 6ltaI az 6pit6si cdlra felhasznillt anyagoknak, epito 6s szerel6ipari
termdkeknek, szerkezeteknek 6s az alkalmazott technol6gi6knak meg kell felelniiik a
vonatkoz6 eloir6soknak. Ezeken feliil a Yilllalkoz6nak az 6rv6nyes magyar 6pitdstigyi,
munkav6delmi, tizrenddszeti ds komyezetvddelmi hat6s6gi el6ir6sokat is be kell tartania.

9.2. A sziiksdges minosdgtanrisitiissal kapcsolatos vizsgdlatok, szakv6lem6nyek 6s
engeddlyek beszerzdsdnek koltsdgei teljes egdsz6ben aYdIlalkoz6t terhelik. Ide 6rtend6k a
pr6baterhel6 s ek ko lts 6 gei i s, amennyibe n azok a kiildn j o g szab iiyb an me ghat6ro zott
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9.3. Normativ Dokumentumokban elo vannak iwa, vagy a Megrendelo 6ltal szolgilltatott
Muszaki Specifik6ci6ban egy6rtelmuen meg van halfurozva althoz, hogy a Y6llalkoz6
furajinlathban szerepeltetni tudja. A Megrendelonek joga van ezeken feliil is elrendelni

vizs g6latok at, a Y fllalko z6 e gyidej ri 6rtesit6se mellett.
9.4. Amennyiben erre nem megfelel6s, vagy minos6gi hiba gyanirjamiatt van sziiks6g,6s ez

avizsg6lat sor6n beigazol6dik, ennek koltsdgei is a V6llalkoz6t terhelik.
9.5. A V6llalkoz6 koteles a vrzsgillathoz sziiks6ges kciriilm6nyeket biztositani, 6s az

elv6rhat6 egyiittmtikod6st, segitsdget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendelo a k6rddses

term6k, szerkezet tfiv etelet me gtagadhatia.

9.6. A V6llalkozo kotelezetts6get v611al arra, hogy a min6sdgbiztosit6s [gy6t kiemelten

kezeli, 6s ezt alv6IIalkoz6it6l, besz6llit6it6l is megk<iveteli. A veliik kotend6

szerzod6sekben hasonl6 6rtelmri felt6teleket szab, 6s 6ltaI6ban int6zked6seivel a

megrendel6ibizalom er6sit6sdre 6s a nem megfelelds kockfnattnak cs<jkkent6sdre torekszik.

9.7. A V6llalkoz6 koteles megismerni a Megrendel6 min6sdgbiztositilsi rendszerdt 6s a 16

n6zve kotelezo utasit6sokhozigazodvavdgezni, dokument6lni tevdkenys6g6t.

10. FELEK EGYUTTMUTOUNSN

10.1. A Megrendelo kdpviseloje 6s aYfilalkoz6 rigy mtikodnek egyiitt, hogy a szerzoddsnek

megfelelo teljesitdst (hataridok betart6sa stb.) a m6sik f6l r6szdre lehet6v6 tegydk.

10.2. Felek sztks6g szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, mely minden hdten keddi

napon 10 6rakor kezdodik, kooper6ci6s 6rtekezletet tartanak, melyen koteles r6szt venni a

kivitelez6st iranyito mriszaki vezeto es szakhgrvezetok, a Megrendel6 k6pviseloje (projekt,

mtiszaki ellenor). A kooperdci6s drtekezleteken folyamatosan k6pviseltetheti mag6t a
Megrendelo 6ltal folyamatosan megbizott szem6ly, illetve ig6ny szerint muszaki vezeto,

szak6rt6k, vagy mds meghivottak. A heti kooper6ci6s egyeztet6sekrol a mriszaki ellen6r

ir6sban jegyz6konyvetkeszit, melyben rogzit6sre keriil az iitemterv, a heti munkaf6zisok,

tov6bbi teendok, stb...
10.3. Szerz6do felek meg6llapodnak abban, hogy az egyes munkardszek eltakar6sa csak a

Megrendelo k6pviseldj6nek enged6ly6vel torldnhet. A V6llalkoz6 a Megrendelot az

eltakar6s megkezd6s6nek id6pontj6r6l h6rom nappal kor6bban az epitesi napl6n keresztiil

ir6sban koteles 6rtesiteni. Az ertesites elmarad6sa eset6n aY6llalkoz6 Megrendel6 igdnye

esetdn koteles az eltakart munkar6szt felt6rni.
10.4. Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatban:

MegbizS rdszercIjognyilatkozattetelrejogosult szemdly: Pethon6 Tarnai Erzs6bet

foigazgat6 gazdas iryr he lyette s e

Tel: 06 I 215 7240
Teljesit6s igazolilsfrajogosult szem6ly: M6dra Ferenc mriszaki osztdlyvezeto

Tel.: 06 1,215 7214
E-mail : modra. ferenc@kardio.hu
Megbiz6 rlszerolkapcsolattart6sra kijeldlt szem6ly:M6dra Ferenc mriszaki oszlillyrezeto

Tel.: 06 | 215 7274

E-mail : modra. ferenc@kardio.hu
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V6llalkozo reszdrol: S inkovits Vilmos tigyvezet6 rgazgato

Tel: 06 30 91 1 8858
E-mail : po stmaster@ho szer.hu
jogosult elj6mi.
A felelos mriszaki vezeto(k) megnevez6se: Szak6l Istvdn

10.5. A V6llalkoz6nak ffiadott dokument6ci6k stb. a Megrendel6 kifejezett hozzf\ttrulilsa

n6lktil sem tov6bb nem adhat6k, sem a szerzoddsen kiviil fel nem hasznttlhat6k, tov6bb6

tilos a Megrendelo hozzdjhrul6sa n6lkiil az elvfilalt, illetve a mftr folyamatban ldv6

munk6krol adatokat kiszolgSltatni, eload6sokat tartani, kinyomtatott vagy digit6lisan

fi gzitett anyag ot ko zzdtentt|
10.6. A V5llalkoz6nak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan ig6nnyel 6s peres

elj6r6ssal szemben, amely b6rmifdle szerzor jog, szabadalmi jog, v6djegy, v6dett ndv, vagy

egy6b v6dett jog megs6rt6se miatt felmeriilne.
10.7. A VSllalkoz6 szemelyzetenek az epitkezds teriilet6n tartania kell mag6t az 6w6nyes

szabdlyokhoz, elofuilsokhoz, tov6bb6 teljesiteni kell a Megrendelo helyszini vezetds6nek

utasit6sait. Az eioir6sok durva vagy kismerteki, de ism6tlodo megsdrldse esetdn a

V6llalkoz6 koteles a Megrendelo felszolitttsina az 6rintett szem6lyeket az epitkezes

teriilet6rol eltrivolitani, 6s m6s, alkalmas szem6lyekkel p6tolni.

10.8. Kiegdszito 6pit6si beruh6z6si munka elrendel6s eset6n a V6llalkoz6 8 napon beliil

elk{sziti a p6tmunkdk kidolgozott tdteles kolts6gvet6s6t, melynek egyeztellse ut6n a felek
jelen szerzod6st kieg6szitik, m6dositj6k, vagy a kiegeszito 6pit6si beruh6z6si munkdra a

me gv6ltozott feltetelek szerint kiilon szerzo dest kotnek.

10.9. A szerz6dest6l val6 egyoldahi e16l16s eset6n a Ptk. vSlIalkozilsi szeruodlsre vonatkoz6

rendelkez6seit kell alkalmazni. A VSltalkoz6 a szerzod6sszeruen elv6gzett munka 6s igazolt

kolts6gei ellendrtdkdre tarthat igenyt, mely munkhkat a szerzodo felek a felmond6st6l

szitmitott 15 napon beii.il kozosen felmernek 6s egym6ssal elsz6molnak.

10.10. Megrendelo a szerzoddstol akkor is el6llhat, ha aYtilalkoz6val szemben csodelj6r6s,

felsz6mol6si eij6r6s, vagy v6gelsz6mol6s megindit6stfikezdemenyeztek,ha aY6llaIkoz6 a

cdget elidegeniti, vagy ha egydb olyan koriilm6ny meriil fel, amely a szerzodes

rendeltetdsszeni teljesit6s6t nyilvdnval6 m6don meghirisitja. Ebben az esetben Megrendelo a

Vdllalkozo szerzoddsszeg6s6bol eredo szerz6ddsbenrogzitett szankciokat alkalmazhatia.

1 0. 1 1 . A Megrendelo j ogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6ridovel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata elletAs6r6l

gondoskodni tudjon - ha
a) aYtilalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdasdgr

t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatinozott

felt6teleknek.
b) a Y1IIaIkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgt'

t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott

feltdteleknek.
Az e pont szerinti felmondds eset6n a VSllalkoz6 a szerzod6s megszrin6se elott m6r

te lj e s itett szolgfitatds s zerzo dd s szeri p 6nzbe I i el I en6rtdk6re j o go sult.
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11. EPITESI NAPLO

11.1. A V6llalkoz6 a munkateriilet 6tad6s-6tv6tel6tol kezdve a kivitelez6si tev6kenysdg

befejez6s6ig dpitdsi napl6t koteles folyamatosan vezetni 6s 6lland6an az 6pitkezds

helyszindn hozzfferhet6en jelen szerzSdes 11.9. pontj6banmeghatdrozott helyentartam.

11.2. A szerzodo felek a napl6bejegyzdsre meghatalmazott szemelyeket kcitelesek a napl6ban
feltiintetni. Az epitesi napl6ban megfrllapitasok, megjegyz6sek, kifog6sok, stb. bejegyzdsere

- az lpitoipari kivitelez6si tevdkenys6gr6l sz6I5 19112009. (IX.15.) Korm. rendelet 26. $ (1)

bekezd6sdben szereplokon kiviil -kizfr6lag a megnevezett szem6lyek jogosultak.

11.3. A kivitelez6s sor6n elrendelt m6dosit6sokat, vagy a V6llalkoz6 6ltaI kezdemdnyezett

v|ltoztatfsokat a Megrendelo k6pvisel6jdvel minden esetben egyeztetni kell.
I1.4. Az lpitesi napl6t 1 eredeti 6s 1 mdsolati p6ld6nyban kell vezetni. Az 6pit6si napl6 els6,

eredeti plldfnya aY6llalkoz6t, a m6sodpdlddny a Megrendelot illeti.
11,5. Az 6pit6si napl6ban az dpit6si -szerel6si munk6k adatait, a munka menet6re,

megfelelossdg6re 6s dokumentumaira vonatkoz6 6s az elszlmol6shoz sziiksdges tdnyeket,

tovfhbd az ellenorzdssel 6s vizsg6latokk aI, az ffiadils-htvetellel kapcsolatos kdriilmdnyeket,
az egyes munkrik v6grehajt6shnakkezdetdt 6s befejez6s6t, az ellenorz6sek 6s vizsg6latok
eredmdnyeit, a m6r6seket stb. rdgzitrk.

11.6. A Megrendel6 k6pviseldje az utasit6sait elsosorban az 6pit6si naploba tortdno

bej egyzdssel kozli a V6llalkoz6val.
I1r7. Az 6pit6si napl6t a Megrendelo k6pviseldje hetente legal6bb egy alkalommal ellenorizni,

illetve abban 6szrev6teleit rogziteni k<jteles. Az 6pit6si napl6t a munka befejez6s6t kovetoen

le kell zdrni es azitro bejegyz6st a feleknek a16 kell imi.
11.8. Az 6pit6si napl6 helye azintdzet Mriszaki osztilyiln. Az 6pit6si napl6 eredeti p6ldiny6t

6s mell6kleteit a Vellalkoz6nak az 6tadds-6tv6telt6l szilmitott 10 6vig meg kell orrznre.

12, ALVALLALKOZOK
12.1. V6llalkoz6 a szerzodls teljesit6se drdekdben alv6llalkoz6 bevon6s6ra jogosult a Kbt,-

b en i 1 1 etve az aj |nlatth an me ghatfno zott m6 don.

12.2. V6llalkoz6 jogosult a munkavegzeshez alvttllalkoz6 igdnybe v6tel6re, azonban

aIv tllalko z6 tevdkenys 6 96 6rt, mint s aj 6tj 66rt fe I el.

I2.3. A Megrendelo teljesitds6ben - az alilbbi kivdtellel - ktiteles kozremrikcidm az olyan

alvtilalkoz6 6s szakember, amely a kdzbeszerzesi eljtrttsban r6szt vett a V6llalkozo
alkalmass6gdnakigazolilsilban A Megrendelo a szerzod6s teljesit6se sor6n az epitesi napl6

adatai alapjhn ellenorzi, hogy a V5llalkoz6 teljesit6sben a Kbt. 128. $ (2)-(3) bekezddsben

foglaltaknak megfelel6 alviilalkoz6 vesz-e rdszt. A V6llalkoz6 kciteles a Megrendelonek a

teljesit6s sor6n minden olyan - ak6r a kor6bban megjeldlt alvilllalkoz6 helyett igdnybe

venni kiv6nt - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni, amelyet az ajhnlatdban nem nevezett

meg 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az illtala ig6nybe venni kiv6nt
alvilllalkoz6 nem 6ll akozbeszerzesi elj6r6sban eloirtkizdr6 okok hatillya alatt.

$W,
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Az olyan alvilllalkoz6 vagy szakember (a tov6bbiakban e bekezd6sben: alv6llalkoz6)
helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzdsi elj6r6sban reszt vett a V6llalkoz6
alkalmass6gSnak rgazolisilban csak a Megrendelo hozz|jfnulhs6val 6s abban az esetben

vehet reszt a teljesit6sben m6s alv6llalkoz6, ha a szerzoddskotdst kovetoen - a

szerzoddskot6skor elore nem l6that6 ok kovetkeztdben - be6llott ldnyeges koriilmdny,
vagy az alvilllalkozo bizonyithat6 hib6s teljesitdse miatt a szerzodes vagy annak egy r6sze

nem lenne teljesitheto a megjelolt alv|llalkoz6val, 6s ha a Yitllalkozo az fj
alv6llalkoz6val egyi.itt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelm6nyeknek,
melyeknek aY6llalkoz6 a kozbeszerulsi elj6rSsban az adott alvfilalkoz6val egyiitt felelt
meg.
A fenti teljesit6si kotelezetts6get teljesftheti a V6llalkoz6 vagy a nem termdszetes
szemdly alvfilalkoz6 jogut6dja, ha ezek valamelyike, mint gazdas6gr t6rsas6g 6talakul
vagy a szervezet jogutodl6ssal megszrinik.

13. nrusza.xr ArnuAs-Arvnrnu ELJARAS

13.1. A v6gs6 ltadfs-iltvetel c6lja annak meg|llapitlsa, hogy a V6llalkoz5 Sltal elvdgzett
kiviteli munka teljesiti-e M elozetesen megfogalmazott 6s rogzitelt muszaki
kovetelmdnyeket, az drv6nyben ldvo szakhat6s6gi eloir6sokat, megfelel-e a jelen
szerzod6sben irI egydb kovetelm6nyeknek, valamint alkalmas-e rendeltetdsszeru
haszn|latra.
A szerzodes t6rgy6nak k6rvesz6lye az adott teriiletre vonatkoz6an a hiba-6s hi6nymentes
mris z aki atadfs - 6tv etel lezdr 6s ftnak napj 6t koveto en szhII 6t.

13.2. A mriszaki fitadhs-fitveteli elj6r6s magdban foglalja a:

megtekint6st,
szemldt,

bej6r6st.

13.3. Az 6tadds-6tv6teli elj6r6s r6sztvevoit a V6llalkoz6 kezdem6nyez6sdre a

Megrendelo/Muszaki ellenor hivja 6ssze. A V6llalkozSkdszrejelent6se alapjdn (Mriszaki
ellenor) megszervezi 6s osszehivja a helyszint. iltadds-fitvdteli elj6r6st, a sziiksdges
szakhat6 s6gok bevon6s6val.

13.4. Az iltadbs-etvdteli eljfuilsra az epitotpai kivitelezdsi tevdkenysdgrol sz6l6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. $ bekezddsei szerint keriil sor.

13.5. Az elj6rfis sor6n a V6llalkozonak igazolnia kell, hogy
a munka a szeruodds ds annak melldkleteiben meghattrozott kovetelmdnyeknek ds a
hatos6gi eloirS.soknak, valamint - esetleges menetkozben elrendelt - a megrendeloi
m6dosit6soknak megfeleloen hi6ny- 6s hibamentesen elkdsztilt;
a munkav6delmi vezetor nyilatkozat rendelkezes6re 611.

13.6. A V6llalkozonak term6kfeleloss6g-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie, az iltala bedpitett
anyagok, szerkezetek, berendez6sek, munkar6szek megfelelosdg6re, valamint az elvegzett
munkdk szakszerus6sdre,
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13.7. A V6llalkoz6 az 6tad6s-6tveteli jegyzlkdnyv alflirfsdval egyidejuleg kiiteles 6tadni
Megrendel6nek 3 pdld6ny 6taddsi dokument6ci6t.
Az tfiaddsi dokument6ci6 tartalmazza az ffiaddsi tervet, azaz a l6tesitm6nyek t6nylegesen
megval6sult 6llapotdnak mriszaki terveit, valamint az alfibbi iratanyagokat, magyar
nyelven:

gdpkonyv,
karbarfiartdsi es kezeld si utasit6s,

minosdgbiztosit6si j egyz6k6nyv,
m6r6si jegyz6kdnyvek,

sztiks6ges mino s6 gvizs g6lati j egyzok<inyvek,

nem szabv6nyositott bedpitett anyagok mribizonylatai,
kivitelezoi nyilatkozatok,
6pitdsi napl6k m6solatai,
a kozremrikodo alv6llalkoz6k list6ja a l6nyeges adatokkal,

a j6t6116si tev6kenysdgetvegzo szervezetek list6ja (c6g neve, cime, telefonsz6ma),

bftorokra vonatkoz6 iratok,
energetikai tanrisitv6ny.

A sikertele n tiad6s- ffivdteli elj 6r6s ok ko lts6 gei a Y 6llalkoz6t terhelik.

13.8. A jelen szerzod6s akkor tekintheto teljesitettnek, ha:

- a V6llalkoz6 a jelen szerzodls 1. pontj6ban meghattnozott munk6t a jelen

szerz6ddsben foglaltaknak, az 6rv6nyes hat6s6gi, jogszabfiyi, szabvtnyi 6s egy6b

miiszaki el6ir6soknak megfeleloen elso oszt6Iy0 min6sdgben 6s a dokument6ci6ban
meghathrozottak szerint marad6ktalanul elvdgezte a rendeltet6sszeni hasznillalhoz,
mrikoddshez sziiks6 ges feltdtelek biztosit6s6val, 6s

- V6llalkozo a sikeres v6gso muszaki ltadils-ffiverelei eljhrils lefolyatdsdhoz sziiks6ges

ifiadfsi (muszaki, penziJ;gyi 6s minosdg-bizonylatol6si) dokument6ciot a mriszaki
ellenornek ffiadta,6,s

- a szerz6d6sben foglalt munka befejez6set aY6llalkoz6 irdsban k6szre jelentette 6s a

Megrendelo a munk6t a kitizott muszaki iltadds-tfivetel idopontj6ban hi6ny 6s hiba '

mente sen, marad6ktal anul elfo gadva, kifej ezetten Stvette.

13 .9 . Az ffiadils-ittvdteli elj 6r6stol szttmitott egy 6ven beliil a munk6t a 13 .1. pontban foglaltak
szerint rijb6l meg kell vizsg6lni (ut6 feltilvizsg6lati elj6r6s). A Megrendelo k6sziti eIo az

ut6 feliilvizsg6lati elj6r6st 6s hivja meg ana aYftllaIkoz6L
13.10. V6llalkoz6 a helyszinrol a hullad6kot 6s feleslegesse v6lt anyagart rendszeresen

elszilIlitj a, az ep ile s kornydk6t rende zett 6l I ap otb an adj a 6t.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A j6tdll6s idotartama: 5 illetve 10 6v a 11/1985. (VL22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet szerint.
- A V6llalkozo garuntiija:
- valamennyi, jelen szerzoddsben 6s annak mell6kleteiben meghatfrozott param6ter 6s

_16_
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mr.iszaki adat el6rds6t,
- az 6ltala l{trehozott l6tesitm6ny minos6ge mind a felhaszn6lt anyagok, mind a ldtesitmdny

szerkezet 6s kivitel szempontj6b6l 6rv6nyes magyar szabv6nyoknak 6s eloir6soknak

megfelel, 6s a szerzoddses c6l e16r6s6t maraddktalanul biztositja;

- az 6pit6si munk6k szakszeri 6s hib6tlan elvegzdset, a vonatkoz6 szabv6nyoknak 6s

el o ir6s oknak b etartdsfft .

- A Megrendelo jogdt, hogy a Ptk.308/4.$ (1) bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen

szavatoss6gi igdny6t a villlalkozdsi szerzodes keret6ben elv1,gzett munk6k tekintetdben a

teljesitdstol szhmitott 1 6ven beliil, tarl6s fogyasztdsra rendelt dolgok esetdben 3 6ven beliil

6rvdnyesithesse, kiv6ve azon esetekben, ahol az eloirt kotelezo alkalmass6gi ido 3 dvndl

hosszabb.

ls. A SZERZ6UBST BIZTOSiTO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15. A vdghat6rido v6llalkozo hib6jeb6l bekovetkezo k6sedelmes teljesitdse eset6n a V6llalkoz6

a hat6ridot kovet6 napt6l szttmitortan netto 100.000 Ft/nap k6sedelmi kotbdft koteles fizetni

Megrendel6 rdszdre, az 5.2.3. pont szerint.

16. Egy6b rendelkezdsek

16.1. A szerzodes m6dosit6shrakizhrolag a Kbt. 132. $-val osszhangban kertilhet sor. A jelen

szerzodes teljesit6s6re az alttbb - nem kiz6r6lagos jelleggel - meghathtozott jogszabdlyok

vonatkoznak:
(A) torv6nyek:

. az 1996. eviXXI. torv6ny a tertiletfejlesztdsrol 6s a tertiletrendez6srol;

. az 1997 . eviLXXVru. torvdny az epitettkornyezet alakit6s6rol 6s vddelmdrol (Etv.);

. az 1998. evi XXVI. torvdny a fogyat6kos szem6lyek jogairol 6s es6lyegyenlos6giik

biztosit6sar6l (Es6lyegyenlo s6gi torv6ny) ;

. az20ll.6vi CVil. torv6ny a kozbeszerz6sekrol (Kbt');

. az 1996. evi LVIII. torvdny a tewezo- 6s szakdrto mdrnokok, valamint 6piteszek

szakmai kamar6ir6l;
(B) rendeletek:

. a l1/1985. (VI. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet egyes

dpiiletszerk ezetek 6s azok ldtrehozdshn6.l felhaszntiilsra keriilo term6kek kotelezo

alkalmass6gi idej 616l;

o a 10412006. OV. 28.) Korm. rendelet a telepiil6stervezesi es az dpit6szeti-muszaki

tervez6si, valamint az 6pit6stigyi muszaki szak6rtoi jogosults6g szabttlyar6l;

. a 25311997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orczhgos telepiildsrendez6si 6s dpitdsi

kovetelmdnyekr6l (OTEK) ;

. a19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet azepitoipari kivitelezdsi tevdkenys6grol (Ekr.),

. a 3712007. fiII. 13.) $TM rendelet az epitesigyi hatosdgi elj6r6sokr6l, valamint a

telekalakit6si 6s az 6pit6szeti-muszaki dokument6ci6k tartalm6rol;

o a 1 512000. (XI. 16.) KdViM rendelet az utak 6pit6s6nek, forgalomba helyez6sdnek 6s

me gsztintetd s 6nek engedely ez6sdr6 I ;
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a 23 8 I 200 5 . (X. 25 .) Korm. rendelet az epitesfeliigyeleti birs6gr6l ;
. a 24512006. (XII. 5.) Korm. rendelet az epitesigyi birs6g meg6llapit6s6nak r6szletes

szabttlyairol;
o a 34312006. (XII. 23.) Korm. rendelet az epitesigyi es az 6pit6sfeliigyeleti hat6s6gok

kijelol6s6r6l 6s mrikod6si felt6teleir6l;
o a 3061201 1. (XII.23) Korm. rendelet az epitesi beruh6z6sok kdzbeszerz6s6nek r6szletes

szab6lyairol;
a 11311998. (VL 10.) Korm. rendelet a felvon6k 6s a mozg6l6pcsok 6pitdsiigyi hat6s6gi

enged6lyezdsdr6l, tizemeltet6s6r6l, ellenorzeserol 6s az ellen6r<ikr61;

a 4512004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az epitesi ds bont6si hulladdk
keze16 s6nek 16 szlete s szab 6ly at 6l;
a 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az epitesi term6kek muszaki
kovetelmdnyeinek, megfeleloseg igazolfts6nak, valamint forgalomba hozatalfinak es

felhasznillils 6nak 16 szlete s szab 6ly air 61.

16.2. A szerzodo felek a szerzodlses jogviszonyukb6l keletkezo vit6juk rendez6se 6rdek6ben ,

illetve jogvit6ik rendez6s6re a Megrendel6 szdkhelye szerinti illet6kess6gii biros6got
fogadj6k el.

16.3. Jelen szerzod6sre 6s e szerzod6sben nem rendezett k6rd6sekre a Polg6ri
Torv6nykonyvb en fo glaltak az ir 6ny ad6ak.

16.4. Jelen szerzod6s melldklete a szerzodes elvillaszthatatlanrlszdt k6pezi, a szerzod6s csak

azzal egyitt 6rv6nyes.

1. sz. melldklet: ajhnlat, melynek rdsze abefnazott koltsdgvet6s

Budapest, 2012. augusztus 27 .

Dr. Ofner P6ter
foigazgatS f6orvos

V6llalkoz6 rlszdrol
Sinkovits Vilmos

iigyvezeto rgazgato

H6szgn-TRADE
A .,,.Ipltorl)Jn Kcfcskc(lclntl

6s Sz.olgiiltatti Kti.
1096 Ilp.,'l-haly Kiilrnrin u 12.
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