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SZERZoDÉsEs nnncÁlla,pools

A \ag',-kanizsa agglomeráció csatornah(tlózat és szennyvízÍisztító telep.fb.jlesztés'e projekt
- c,,(tlOrnclhálózaÍ bőyítésének kivitelezési munkiii vúllulkozási szerz(jdés keretében a

Megrentlel(i ciltal keszített tervek alupján elnevezésű proiekt

2. részai ánlgt-tételi kör
A nagykanizsai Szabadhegy, mint elláÍatlan vítrosrész, valamint a belvárrls

csatornah(tlózata bővítésének, kapaci|ásből,ítésének é,; rekonstrtlkcióiának kivitelezé,s'i
munKat

Szerződésszámz 39.

amel-v létrejött eg),részről a

í- Nagykanizsai Regionális Szennwíztársu|ás
j továbbiakban" tnint Megrendelő

Székhelye: 8800 Nag5'kanizsa. Erzsébet tér 7.
Statisztikai számj el : I 5 5 60407 4221 3 6420
l\dószáma: 1 5560407 -2-2a
Bankszáml aszáma.' i 4 1 003 3 0-9 2664249 -a l 00000 3

S záml av ezető pénzi n t éz'ete : M agyarországi Vo lks b ank Zrt.
Képr'iseli: Tóth Nándor elnök
Cím: 8800 Nag.vkanizsa Erzsébet tér 7.. Pf' i 71"
TeleÍbn: +36-93-3 1 3- l 38
Telefax : +36-93-3 1 3- 1 3 8

E -mai I : i nfo r@,ka:ruzsac satoma. hu :

Kapcsolattartó : Fitos István

i

, VIásrészrol

az S-E Nagl'kanizsa Konzorcium
továbbiakban" mint Vá|laIkozó

- képviseli: SADE.Magyarország Mély'építő Klt.
Címe: 1 1 1 7 Budapest. Budafoki iLt 72-7 4.
Adószánr: 1 1 097 87 5 -2-43
Statisztikai számiel : 1 1097 87 5-4221 -1 13 -01
I] arrk szárnl aszáma: l 3 6000 l 9. 1 002 3 05 0 -20000] 1 7

Számlavezető pénzintézete.. Crédit Agricole Corporate and Irrvestnrent Bank Magyarországi
F ióktelepe
Cégj egyzékszáma: 0 1 -09-680 1 88

Képviseii: Kele Sándor Zsolt ügyvezető igazgaÍo
'felefon: 06-1 1205 -607 I
Telef-ax : 06- 1 I 20 5 -6065
Kapcsolattar1i: Kele Sándor Zscllt

továbbá
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konzorcium tagja: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Címe: 2225 Ű|Iő. Zsarőka hegy 053/30. hrsz'
Adószám: 1 3 1 258 1 I-2-44
Statisztikai számjel: 1312581 1-4211.| 13-13
tsankszáml aszáma.'l 200 1 008-00 1 5 97 1 0-00 1 00006
Számlavezeto pénzintézete: Raiffeisen BankZrt.1054 Budapest. Akadémia u. 6.
Cégj egyzék száma: 1 3 -09 -09 621 3

Képviseli: Korpai Lászlő főmérnök és Plisz Csaba gazdaságiigazgatő
Telefon : +36-821 527 -860
Telefax: +36-82 527 -866
Kapcsolattartó : Korpai Lász|ő

együttesen a továbbiakban: Felek
között alulírott napon és helyen az aIábbiak szerint

1. Preambulum

1.1 A Í-elek rögzítik' hogy a Megrendelő az Európai Unió I'Iivatalos l,apjában (].I]D-
adatbank) 20l0.09.15. napján 2010/S 179.2727\Zszámon aján|ati felhívást Iettközz'é
,"A Nagykanizsa agglomeráció csatomahá|őzat és szennyviztisztítő telep fejlesztése
projekt - csatornaháIőzat bővítésének kivitelezési munkái vá|lalkozási szerz.ődés
keretében a Megrendelő álta| készített tervek alapján'. tárgyban, amely a
Közbeszerzési Ertesítő 2010.09.17.-én megjelent 110. számában 2649412010 számon
téi1ékoztató jelleggel jelent meg. A Megrendelő a közbeszerzési eliárás eredmén-vénr:k
2011. január hó 07' napján történo kihirdetésekor a közbeszerzési eljárás nYerteseként
a Vállalkozót .ielölte meg. Mindezek alapján Felek a Kbt. 99. $ (l) bekezdése
énelmében a törvényes határidon belül szerződést kötnek.

1.2 A felek rögzítik továbbá. hogy a Megrendelo a Magyar Köztársaság Kormánvának
Környezetvédelmi Fejlesztési lgazgatósága. mint Közreműködő Szervezet útján
támogatásért |olyamodott az Európai Bizottsághoz, Az Európai Bizottság C (2010)
3580 számon kötelezettSéget '''álla|t aÍTa" hogy' ..A Nagvkanizsa agglonreráció
csatornahálózat és szennvr.íztisztító te1ep fe.j1esztése 

.' projekt megvalósításához
29 .321. 08 8.-EUR támogatáss al hozzájáru|'

2. A szerződés tárgva. a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

?'.2 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint II. rész'. Á Nagykanizsu aggloneracir)
csaÍornuhálózal és szennyvíztisztító telep Jbjlesztése proiekt a nagvkanizscti
Szabudhegy-, mint ellatatlan városrész, valamint a belt,óros csatorncthalóztt|tt
bővítésének, kapacitósbővítésének és rekonsÍrukciójiinak kivitele,zési twtnkúi
vállalkozitsi szerződés kereÍében a Megrendelő áltul kés'zített Icn,ek ulu1:.itin {u
továbbiakban: Létesítmény) megvalósítását rendeli meg Vál1alkozótó].

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelrrrében a részletes
kiviteli terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen" műszakilag és
minoségileg kifogástalan kivitelben. a vonatkozó magyar előírásoknak. lnűszaki
szabványoknak. mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai állásának'
megÍ-eleloen I. osztályú minoségben. határidőben egy szakvállalat gondosságár,al
elkészíteni illetve valamennyi eg1,éb szerződéseS kötelezettségét szerző.lésszeri**i:i
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teljesíteni. A Vállalkoző az előbbi' a Létesítmény szerződésszeru megvalósítástira
vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal aÍTa. hog},'
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás a|áÍrásáva| akként nyilatkozik, trog'v a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrenclelő áIta| a
ktjzbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat' mlnt
szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket. e]íiírásokat
ismeri. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti árat ezen információk figyelenrbel'ételével.
szakmai tapasztalatára a|apozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg'
Válialkozó a l,étesítmény funkciójának, cél|ainak megfelelő. valamint a
rendeltetésszerű használatához és a teljes körű. I. osztályú minőségi
követelményeknek megt-elelo megjelenésű és minőségű megvalósításához sztikséges
kiviteiezési munkákat kalkuiálni tudta.

2.4 A Megrendelő köteles aSzerződés szerinti fizetési és egyéb kirtelezettségeit teljesiteni.
ennek keretében az l.2 pont szerinti kozösségi támogatás. i]letve a kapcsolór,ló
valamennyi hazai társÍ-inanszirozási forrás szabályszerri igényber,ételéhez szükséges
intézkedéseket határidoben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi. hogy számlainak
kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során kcjteles rnegf-elelni a

közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhóre ral<i
elszámolására vonatkozo speciális közösségi és hazai szabályoknak.

2.5 Vá|lalkozó mindazok előirásait és f€ltételeit köteles figyeiembe vcnni. akiknek
tulajdonát, vag.v jogait a beruházás bármeli' módon érinti. vagy érintheti. továbbá ;l

Vállalkozó koteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy íblelősség alol
az előírások. illetve feltételek megszegése esetén.

2'.6 A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási errgedéllycl bír.ó.
lv{érnök által elfogadott minőségű. a Vállalkozó tulajdonában lévő anyagokat é:;

szerelvényeket használlrat Íbl. A beépített anyagok. szerelvények műbizon,v-latait.
minoségvizsgálati jeg-vzőkön-'-veit a Vállalkozónak kel1 szcllgáltatnia a rn[iszaki áladás.
átvéteii elj árás megindításái g.

2.7 A nlunkatertileten végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vá|lalkozó a
feIelcjs, így különösen a balesetmentes munkakörülménl'ek megteremtéséért. í1:./,

alkalmazottak j ogszerű foglalkoztatásáért.

2.8 Vállalkozó kötelezettséget l'állal arra. hogy ha az áIta|a teljesitésbe bevont írllornán3'' a

szerződéses Íbltételekben |oglalt előírások valamelyikét megsérti. és Megrencle]ő azt
kéri, akkor sa.iát költségére megfeleló szaktudással bíró úi állomán,vt ál1ít ki.

2.9 A Vállalkcrzó köteles állandó helyszíni képviselóje áhal biztosítani a7, összes
szükséges Í-elügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése tblyamán. i\z ilyen
nreghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök rrtasításait is el kc]]
Ítlgadnia.

2,1O A mr'rnkaterület őrzését Vállalkoz-ónak saját" megÍ.elelő jogosítvárryokkal rencielkezcl
nrunkavá| lalóival ValIY erre külön szerződött szakcésuel kel1 biztosítani.
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2.11 A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni a vonatkozó jogszabá|yoknak megfelelően.

2.12 A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségess é válő ideiglerres r,ag.v
végleges engedély Vagy Íélmentés megszerezését kézdeményezni és azokat
megszeÍezni" A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsálatos illetékek és
egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.

at
-). I

)./.

J.J

3.4

A vállalkozői díj (Ajánlati ár) összege: nettó 3 028 999 990,- Ft + a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti Ápa (azaz nettó ljárommilliárd-
Huszonnyolcmillió-Ki|encszázkilencvenkilencezet kilencszázkilencven Íbrint .{ a
mindenkor hatályos jogszabályi rerrdelkezések szerinti általános forgalmi adó)'

Felek kijelentik, hogy a bruttó vállalkozói díjon felül' a közbes zerzési eljárásban
megadott becsült érték 8 %o-ának megfelelo tartalékkeretet rendeltek a szeriődéshez
(II. rész.. 212.876.880,-HUF - ), mely nem illeti meg automatikusan a Vállalkozót.
annak tényleges felhasználására klzáro|ag a Kbt. renclelkezéseinek meg1-elelően
kerüllret sor (így különosen a Kbt. 303.$-a és a Kbt' 125.{-a alapján).

Mindezek alapján az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen
felmerülő pótmunka díjának elszámolására a Kbi. e' a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelően, továbbá a jelen szerzodéssel kapcsolatos uniós támogatások
fe|haszná|ására vonatkozó jogszabályok' valamint a Megrendelőnek a prcl.iektre
vonatkozó Támogatási Szerződésének megfelelő eljárással kerülhet sor. A sziirnlát a
ford ított adőzás szab á|y ainak me gfe l e l ő en ke l l e l ké szíteni .

A Vállalkozo a vállalkozói díj feiében teljes körűerr vál|alkozik a Létesítmérr;,.
rendeltetésszerú megvaiósítására' r'alamint aZ egyéb szerzodéses kötelezettségek
teljesítésére.

A szám1át és a teliesítési igazolást a Vállalkozó tolti ki. és a Mérnök igazolia ie.
Kitöltetlen és/vagy leigazolatlan szám|a, illetve teljesítésigazolás esetén J\4ellrenclelő a
szám|a kifizetését megtagadhat.ia. A számla elkészítésere a mag)iar jogszabályok"
különösen a jelen megállapodás 3.5. pontjában fe|sorolt jogszabál!.ok iz lrárr3,adóak.
A számlán Íbl kell türrtetni az a|ábbi számot: KEOP t,z.otzr-zoíJ8-0004 A szárnla
ktjtelező mellékletei a Mérnök által kiadott teliesítésigazolás, és a számla inclikátor
alapú felbontása'

A beszerzést az }lurópai Unió 7l "74oÁ.ban, a Magyar Állam 12.66oÁ-ban é.c az
ajánlatkéró |5.60.%-ban együttesen flnanszíroz'za._A vállalkcrzási clíj utilag. a7'
előrehaladás mértékének megfeleloen a Megrendelo (nevében eljárva: Mérnök) ál1al
igazolt teljesítés után. a jogszabályoknak megfelelően kiállított szárnIa alap"ián
átutalással kerül kiegyenlítésre. a vonatkoző jogszabályoknak és a Kflgp 1'2.C.
páIyázati tblhívásában és dokumentációjában foglaltaknak megfelelően a Kbt. 30-5. 

"s(2)-($) bekezdések rendelkezései szerint. A szerződés teljesítése sorál összesen ir.]
részszámla és egy végszámla nyújtható be. oly módon, hogy két szátn|a benyuitás;;
között legalább 80 napnak el kell telnie. az a|ábbijogszabályoknak megleielően:

3.5
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3.6

3.7

]6/2006. (XII.2B.) MeHVM-PM együtÍes rendeleÍ a2007-2aB időszakbanazF'wőpai
Regionális Feilesztési Alapból. az Európai Szociális A|apból és a Kohéziós Alapból
szárrnaző tám o gatások Íb lhasznál ásának ál taláno s e lj árás i szabál yairó l :

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a2007-2013 programozásiidőszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból. azLuripai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbol
származo támogatások felhasználásának alapvető szabályairől és |elelős
intézményeiről;

)81/2006. (Xil 23') Korm' rendelet a 2001-2013. programozási időszakban a.z
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból szárrnaző támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és
ellenőrzési rendszerek kia|akításáró|:

2003. évi XC|II. törvény az adoz'ás rendjéről

A vállalkozói díi megállapításának alapjául szolgáló. a Megrenclelő által a
közbeszerzési eljárásban az aiánlati dokumentáció 4. kötetében kiadott táb|ázatc:k
vállalkozó által kitöltött formában jelen szerzodés 2. számurnellékletét képezi.

Megrendelő az á|ta\a (nevében eljárva a Mérnök á|ta|) igazolt szerződésszerti teljesités
esetén, jelen Szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét
követően hozzájáru|ását adja, hogy Vállalkozó a Megrendelő Magvarországi
Vo lksbank Zrt-né| vezetett, 1 4 1 003 3 0-9 2664249.01 000003 számú számlája terhcrre ..

jelen Szerződésen alapuló - jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtsorr Lre'

A megvalósítás időtartama. teliesítés határideie

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános és Ktilönös
Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési ldőponttól Iegkésőbb 843
napon belül köteles teljesíteni. A megvalósítás időtartamába bele kell éneni Íl

próbaiizem ideiét. l.alamint a i''égső üzenrbehelyezési eljárást. a szerződésszerii
teljesítés alatt a végso üzembehel1'ezési eljárás kezdő napját kell érteni. amenIrYit'.en az
eljárás r'égén a Megrendelő a Létesítmérry't átveszi.

A.|elen szerzódés valamennyi fél aláírásával lép hatályba.

Jelen Szerződés a|áírásáva| Vállalkozó eredményfeleiősséget váliai a bertrházás
határidore történő telj e s körű me gvalósít ásár a.

A Vál lalkozó j o gosul t az előz'etes telj esítésre.

A vállalkozó által nyúitott iótállás (Hiba kiiavítási kötelezettsée)

Vál|alkozó a vonatkozo 1ogszabá|yi előírásoknak megfeielően a végsi üzembe
helyezési eljárás Iezárásátől számított 60 hónapon keresztül jótált a Szerzőelc(sbert
foglalt kötelezettségeinek szerzodésszerti teljesítéséért" továbbá az alkalrnazott
megolclások. eijárások alkalmasságáért és minőségéér1 Íüggetlenüi attól. hogy azclkat
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személ.v alka|maz'ztl"
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6.i Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Felek rögzítik. hogy a Vál]alkozó a jelen szerződés a|áirásáig szerződést biztosító
mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot nyújtott Megrendelő részére" amel1,ngk
ntértéke a szerződés szerzodéskötéskori nettó értékének 7oÁ-a. A biztosíték
rendelkezésre bocsátására vonatkozó dokumentumot a F.elek .jelen szerzőclésh.ez
csatcrl|ák 1. számú mellékletként. A teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes
eiőírások a Kü|önös szerződéses feltételek 4,2 pontjában találhatóak. A tel|esítési
biztosítékot a Vállalkoző aKbt. vonatkozó rendelkezésének megt-elelően teljesítheti.

Vállaikozó kötelezettséget vállal, hogy a végső üzembe helvezési eljárás
megindításáig (különös Feltételek 10.3. pont) szerzoclést biztosítr-,
mellékkötelezettségként jótállási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó biztosíté}ttlt
nyújt Megrendelo részére. melynek mértéke a szerződels szerzíiciciskofriskrlli
ellenértékének 0,5oÁ-a. A biztosíték formájára a Kbt. rendelkezései az iránvadó:ik.
Amenn5'iben Vá]lalkrlzci aZ eloírt határidőig a biztosítékot llern nyújria' úg},
Megrendelő.jogosult ezen értéknek megfelelo összegű 1ehívást eszközölni a teljesítési
biztosítékból.

A Szerzodés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkoző napi 2423 200 t{Uli-nak
megfelelo összegű késede|mi kötbér fizetésére köte|es. A teljesítési itlőtartamclt több
mint harminc naptári nappal meghaladó - a Vállalkozónak felróható - késedelerir
esetére a N'{egrendelő fenntartj a a Szerzodés felmondásának jogát. Antennyiben a
Megrendelő nem él felmondási jogával, úgy a napi késedelmi kötbér továbbra is
esedékes a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan'

Válialkozó kijelenti. hogy a Kbt. 306. $ (2) bekezdése alapján a kiviteiezői lelaclatok
ellátásához szükséges. rnegfelelő, érvényes. jelen vállalkozási szerződésre is kiteqjee1ti
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik" melyet igazol(r cJokumenturtlot
(ktitvénv, szerződés) a Megrendelőnek .ielerr szerzódés aiáírásakclr renclelkezésére
bocsát. (5' számú rnelléklet)

Eg!'éb rendelkezések

A Szerződés és a fblek ktjzcitti kommunikáció nvelve a magvaÍ.

r\ je|en Szerződéses Megállapodásban rrem. Vagy nem kielégítoen szakrál;-tlzoit
kérdésekre vonatkozóan a Sz'erződéses Megállapodás elválaszthatatlarr részét képező
melléke|t dokumer-rtumok az irányadók, a Különös Feltételek 1.5 ponda rendelkezésel
fi g5,'.elembe r,ételclvel.

Közrerrrűködő személyek
Megrendelő kapcsolattartásra kij elölt személy'e(i ) és elérhetősége( ik) :

Név: Fitos Istvárr PME vezető
Postacím: 8800 Nagykanizsa. Ady utcai Szennyvíztisztító telep PMFl iroda
TelcÍbn: +36-93.3 1 3-1 38
Mobiltelefo n:+3 6-20-420-4 I -3 1

].eleÍ-ax: +36-93-3 1 3- 1 38
E-mai 1 : i stvan'Í-itos @1dzviz,hu
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7.4 A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek (az alváJrlalkozók
számáta a teljesítésigazoIás kiadására jogosult felelos műszaki vezeto):
Név: Kele Sándor Zsolt
Postacím: 1 1 1 7 Budapest" Budafokl íJt 72-7 4.
Telefon: 06-1 1205 -601 8

Mobiltelefon: 06-30/55 8-7 87 1
Teiefax : 06-1 1205-6065
E-maii: sade@sade.hu
Egyéb elérhetőség: -

7.5 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel a|áirják jelen Szerzodéses
Megállapodást" melyet a Kömyezetvédelmi Fejlesztési lgazgatóság. mint Kohéziós
Alap Közreműködő szervezet ellenjegyzéssel lát el.

7.6 Felek kiielentik. hogy a jelen szerződéssel felmerülő jogvitájukat elsodlegcsen
tárgyalásos úton" békéS megegyezéssel kívánják rendezni. ennek keretében mediátor
közreműködését rrem kívánják igénybe veruti. A Szerződésből származó jogvitákat a
felek Magyar Kereskedelmi és lparkamara mellett működő Választottbíróság útián
renclezik.

Jelen szerződés készült hat példányban magyar nyelven. A szetződés 40 oldalból áll és az
al ább i e l vál aszthatatlan mel l ék i e teket tarta|mazza:

i\



Mellékletek:

Nagykanizsa. 201 1. janr.rár 28.

MEGRENDELŐ:
Aláírta es lepecséte|te:

vÁrlalxoZőz
Aláífta és iepecsételte:

üazdá|kodási 3itn,"

7;t;' -rr- ,U

l. számtt melléklet (teljesítési biztosíték)
2. számú melléklet (ajánlati árat a|átámasztő táb|ázatok a vállalkozó álta] kitoltott

Íbrmábarr)
3. számú mel1éklet (Teljesítésigazolás)
4. számu melléklet (tJtmutató aYá|toztatások és Vállalkozói K.övetelések

Kezeléséhez)
5. számu melléklet (Felelősségbiztosítást igazo|ő dokumerrtum)
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Nag1,kanizsai Regionális Szennyvíztársulás Teljes körűen felhatalmazva és eljárva az S-l'
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xÜrÖNos r.nlrÉrELEK
TarÍalomjegyzék

i ÁlrAL,ÁNoS RENDEI,KEZÉSHK
1.1 Meghatározások
l.1.l A Szerződés
1 .1.1 .1. A Szerződés (Eltér(Íen alkalmazandó)
i .1 .l .3. Elfogadó Levél (I,iem alkalmazandó\
1 .1.1 .7. J.egyzékek (Nem alkalntazandó\
l .l .1 . t 1 . Epítési terveV Kiviteli tervek (itj Atcikkely)
l.1 ' l.12. Részlettervek (új Alcikkely)
1.1.1'l3. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
l.1.1.l4. Ajánlati tervdoktrmentáció (úi Alcikkely)
I,|.2. Felek és személyek
1,1,.2,2. Megrendelő (Eltérően alkalmazantlri)
1.L.2.3. Vállalkozó (Eltér(íen alkalmazandó)
1.1.2.4. Mérnök (Eltér(íen alkctlmazandrj)
1.l.2.8. Alvállalkoző (Eltér(íen alkalmazandrj)
1 .I.2.9. Döntőbizottság (|Vem alkalmazhaÍó)
1 . l .3. Dátumok. vizsgálatok. időszakok és BeÍejezés
i . 1 .3.1 . Kiirrdulási időpont (Nem alkalmazható1
1'l.3.3. Megvalósítás időtartama (Eltérően alkalmazancló)
i .1'3.4' Atvételt megelőző üzempróbák (Eltérően a|kalmazantló)
1.1.3.6. Átvétel utáni üzempróbák (!{em alkalmazhatcj)
1 .I.3.7 . Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó)
1 . i .3. i 0 Kötelező Alkalmassági idősz ak (új Alc:ikkety)
l . 1 .3. i 1 Hiba ki javítási kötelezettsé g (új Atcikkety)
l. i,.]' l 2 Próhuilzt,m r(j atcikkatyl
1.l .4 Pénz és Kifizetések
l .1 .4. 1 Szerződés Elfbgadott Végösszeg e (Nem alkalmuzha|(l)
1.1.4.2. Szerződéses Ar 1Eltérően ulkalmazant]ó)
1.I.4.3 Költség (Eltérően alkalmazandó)
1.1 .4.4. Végszámla (Eltérően alkalmuzantltj
i. i .4.5 Készre jelentési nyilatkozat (Eltérően alkalnazandó)
1.l '4.10. Feltételes összeg 1Nem alkttlnruzható)
1,1.4.11 . Visszatartott összeg |Netn alkalmazhaló,)
1"1.4.1)- A Számla {Eltérően alkalmuzandó)
1. i.6 Egy,éb meghatározások
l.1.6.5 .logszabá|yok (Eltérően alkalmazandó)
1.1.6.9. Változtatás (Eltérően alkalmazandrj)
l .1 .6.10 Teljesítési bankgarancia (új Alcikkely)
i .1 .6. 1 1 . Atadás-átvételi igazol ás (ú.Í Alcikkel t,-)

l.5 Dokumentumok Íbntossági sorren dje (Eltérően alkulmazuncíri)
l.6 Szerződéses Megállapodás (Eltérően alkulmazancló')
1.7. Engedményezés (Eltérően alkalmazundt5)
1'9. .ferr,ek 

vagy utasítások késedelme (Eltér(Íen alkalmazantló)
l .10 A Váilalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi Haszn álata (Kit:g<1'g:ítenclij és
rés':<,k tijrlcrulőek)
1,14. Egyetemleges és egyéni felelősség (Eltér(jen alkalmazanc{ó)



2 A MEGRENDEI-O
2,1. A helyszínre való bejutás (Eltérően alkalmazandó)
?..5 Megrendelőkövetelései (Eltér(Íen alkalmazandó)

. 3 A MÉRNOK
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör (Kiegészítendő és részek törlendőek)
3.4. ri1 vernok kinevezése (Eltérően alkalmazandó)
3.5. Határozatok (Eltérően alkalmuzantló)

4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei (Kiegészítend(í és részek trlrlendőek1y
4.z Te|jesítési Biztosíték (Eltérően alkalmttzand(l)
4.3 Vállalkozó Képviselóje (Kiegészítendő és részek törlendőek)
4.4 Alvállalkozők(Kiegészítendő)

- 4.5 Alvállalkozói kötelezettségek átruházása (Kiegészítendő)

. 4.6 Együttműkódés (Kiegészítendő é's részek törlendőek)
4.7 Kitűzés (Kiegészítendő és részek lÓrlendőek)

- 4.8 Munkabiztorrsági eljárások (Kiegészítend(í.1
4.L) Minőségbiztosítás (Kiegészítendő és részektörlendőek)
4.1 l ' A Szerződés Elíogadott Végösszegének megfelelosége (.Nem alkulmuzhdl(l)
4.12. Előre nem látható helyszíni körülmények (Kiegészítendő é's részek Íörlendőek)
4.15 Megközelítési utak (Kiegészítendő)
4'18 Környezetvédelem (Kiegészítendő)

- 4.19, Villamos energia. víz és gázel|átás (Részek |orlendőek)
4.20. A N{egrendelő eszközei és a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott anyagok (Részek

törlend(iek1- 4,23 Válialkozó műveletei a Helyszínen (Kiegészítentiő)
4.24 Régészet (Kiegészítendő és részek torlendőek)

' 4'25 lv{eglél'ő közmúvek (úi Alcikkely)

5 ALvat'lalroz,ovat'KAPCSOI'ATOS RENDIII-KEZÉSEK (Eltérően
ttlkalmazclndó)

6 SZEMÉLYZET.És HauxrAERŐ

' 6.5 Munkaidő (Kiegészítendő)
6.7 N4unka és egészségvédelmi előírások (Kiegészítendő)

- 7 BtrRENDEzÉs. axyAGoK És rivtrg,l
7.3 Felügyelet (Eltérőenalkalmazandó)
1.4. Llz,.-mpróbák tljltér(íen alkalmazandó)

' 7 .7 . Berendezések és anyagok tulajdonj oga (Részek töriend(íek)
7.9 An)'agok, Berendezések és Aruk származása (úi Alcikkely)

' 8. KE'ZoÉs. t<ÉspDELMEK És r.plpÜGGESZTÉS
B.1 . A munka kezdése (Eltérően alkalmazandó)
8'4. IV1egvalósítás idotartamának meghosszabbítása (Eltérően alkalmtlzanclrj)

- Í].5' Hatóságok által okozott késetÍelem (Kiegészítendő)
8.7 Kötbér(Eltér(íenalkalmazandó)
8'8, A munka 1.elfüggesztése (liem alkalmazhatrj)

- 8.9 Fel1üggesztés következményei (lyem ulkalmazhat(l1



8.10. Berendezések. anyagok kiÍizetése felÍÜggesztés esetén (Nen clkalnlazható)
8.i i .[ar1ós 

íelfuggesztés (|yenl alkalmazható)
8" 12. Munka újrakezdése (tr{em alkalmazhúrj)

10. ME,GRtrNDI]LÓ ALTAlt arvÉrELI EI,JARAS r,,4 címhez turtozti t.alttmentn,i
alcikkelv törlendő és helyettesítendő az alóbbi alcikkelyekkel1
10.i. Műszaki átadáS.átvétel (T.ör]end(j és eltér(ien alkalmazandó)
l0"2. Próbaijzenl t,.I,Órlendő és eltérően alkalmttzand(l)
l0.3. Végső üzerrrbetrel.vezési eljárás (birtokbaadási eliárás) (T.örlendő és eltérően
aIkalmazandó)

11. lÓrnr'lrrsiKoTELEZF]TTSÉG(lólallnsl
1 1.l . El nem r,égzett munkák befejezése és hiányok pótlása (Eltérően ulkulmazundó)
11 .2" I tibák pótlásának költsége (Eltérően alkalmazandó1
l 1"3 ,{ .Iótál|irsi [iloszak meglrosszabbítása (Eltérőer' alkalmazandó)
11.1. Hiányok pótlásának elmulasztása (Részek lörlendőek)
] 1.5. A I,étesítmény hibás részeinek eltávolítása (!{em ulkalmuzható)
1 1"ó. .fo'''ábbi 

próbák (ilíem a|kulmazhutó)
1|.7, Ifoz,záférés .ioga 1i\Iem alkalmazhutó)
l 1'8. Vállalkozó feladata a hibák |eltárásában (]{em ulkalmazhatri)
1 !.9. Teljesítési igazolás (Kiegészítendő és részek tarlend(íekl
1 1.l 1 l{eiyszín rendbetétele (Eltérően ulkulntazund(l)
1 l'l2 Kötelc.zó Alkalrnassági ldósz'ak (új ',1lcikkel1,)
1 1.13' Szavatosság 1úl Alcikkell,)

12, t..ELN'íÉRÉ]s És r'lszÁvtot,ast ÉnrÉrur'cnllapÍr ,qs il,,ie* alkttlntu:haÍó)

13 v 
^L,,T,o7''.IittÁSor 

t,s rttc,qzÍ-lnsor
13.1. Vá]toztatáshoz való .itlg (Ré^szek törlentilíeb)
13.2. Értékelenrzés (Részek tör!end(ik)
l3.3 Váltcrztatási eljárás (Rés:e k tÓrlenc]őkl
l 3.5" .fafiaiékkerct (Eltérően ulkulmu:ttndó)
13'6. Napi munkák (h,enl ttlkaÍmazancÍtl1
13.7 Jogszabál.vi midosulásclk miatti kiigazítások (Eltérően alkulntazandó)
13.8. Költségek változásai miatti konekciók (|\iem alkulmazható)

14 SZijRZŐDr'sgsÁR'FIzETÉstr.ut,'rÉ.IEI,EK
14.I Szerződéses Ar (Eltérően alkalnlazanció)
14,2. IJlőleg fuem alkaltnazantló)
l4.3 Ktizbenső Fizetési lgazoiás (E!téríien ulkalmazctnda)
14.4. Fizetési titemterr,. (h,em alkalnazandó)
i4.5. Berenclezés és an1.agok a létesítnrérryhe,z. (}lIem alkalmuzantJo)
14'6. Ktjzbenső fizetési igazolások kibocsátása (Eltérően alkulnaznado,l
14"1 " Kifizetés (I)ltérően ttlkalmazandl|)
14"8 Késedelmes kiÍ-rzetés (Eltérően alkclmazundrj)
i4.9 Visszataftott öSSZeg kiÍjzetése (I,ien alkalmazhutó)
i4.1 0 Végelszámo|ás (Ettérően alkalmazandó)
14.1l Végszánlla Fizetési lgazolás igén'vlése (Kiegé';zítendő és rés:ek törlend(íe k)

i 4. 13 Végszámla Fizetési lgazoiás kibclcsátása (Eltér(jen alkalmrtzcndó l



l5. MEGRENDELo ÁLTAI'I FELMoNDÁS
15.2 Megrendelo általi felmondás (Eltérően alkalntazandó)

16. VÁLLALKozo xttaLI FELFÜGGESZTÉS És ppt'H,toNDAS
16.1 . Vállalkozó joga a munka felfuggesztésére Nem alkalmazható)
16.2 Vállalkozó általi felmondás (Részek tt;rlend(jek)
l6.3 fuÍunka feifiiggesztése és a Vál|alkozói Eszközök eltávolítása (Kiegészíte.ntlií)
16"4. Kifizetés felmondáskor (Részek törlendőek)

17. KoCKÁZAT ÉS FELEt,ossÉc
17.2" Vállalkozó gondoskodása a létesítménnyel kapcsolatban Eltér(íen alkaltnazantlri}
1] .3. Megrendeló kockázatai (Ré'szek t()rlendőek)
17 .4. A Megrendelő kockázataivaljáró következmények (Eltérően alk,ulmazuntltj)
17 .5, Szellemi termékekre vonatkozó és ipari szabadalmi "jogok (\iem alkalmu:ható)
17 .6 A Íblelőssé gkorlátozása (lVetn alkalruazható1

18' BIZ-|oSÍTasor
l 8.1 . A biztosításokkal szembeni általános követelmények (Kiegészítend(í)
18.2 A Létesítmény és a r'á1lalkozó eszközeinek biztosítása (Iiem alkalmazhatrj)
l8.3 Személyi sérülésre és vagyoni károkra kötött biztositás (Nem aÍkalmazható)
1 8.4' Vállalkozó személyzetérrek biztositása (}Vem alkalmazanció)

Iq. VIS ]VIAIOR
19.4. A Vis maior következményei (Eltér(jen alkalmazandt51
19.7 " A teljesítés alóli jogszerű felmentés (Ilem alkalmazancló)

20 KoVETELÉspr.VITÁKÉs ooNrÓgÍRÁsrooÁs (vn.lASZI.O.I.IBiRosÁc]l
20.1. A Vállaikozó követelései (Eltérően alkrllmazandó)
20.2 A Döntőbizottság kijelölése (Eltérően alkalmazandó)
20.3. Döntobizottság összetételében való megeg-v-ezés elmulasztás a (Eltér(jen ulkalnttzuntló;
20.4 Dontőbizottság felkérése határozaÍhozatalra (Eltér(íen alkalmozanclrjl
2a.5 Békés megállapodás (Eltér(íen alkulmctzandó)
2a.6 Döntőbíráskodás (Választott bíróság) (Eltér(ien alkalmazantló)
20.7 A Döntőbizottság határozatában fbglaltak teljesítésének elrnulasztása (Eltérően
alkalmazandó)
20. 8. Döntőbizottság megbí zatásának lej árata ( El t érően alkalmazan thó )

21. EI-LENORZÉSEK És auolroK A MAGYAR És a rozossÉict r{A.IisACoKÁllal @i Cikkety)

rÜccnrÉr A noxrclgtzoT'IsÁGl MEGALLAPoDÁS. ,tt- lnt,.ti..ios
i.. ELT ÉTEI'E'K (t t; r ö lt, e )
MELLÉKLET - EI-JÁRÁSI SZABÁI'Y oK ftarölt:e)
NIELLÉKLET - AJÁNLATI NYIIATKIZ,AI, SZERZoDÉsgs MI.GÁII Apocl(.q t::;
DoxrÓ BIZO'ITS ÁGI MEGAI I-APODAS F oR MANYo MI.A-fVÁN Y;\ I ( | |jr ö h, e )
MELLÉKLET - t]IZ1-OSÍTÉror F.ORMANYOMTA].VAN YAI ft tlri)lvt: i
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A jelen Ktilönös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános
Feltételekhez viszon'vítva. Az itt megfogalmazott kikötések. módosítások. kiegészítések
megváltoztatják az Altalános Feltételekben Íbglaltakat és k{ilönbözőség r,agy eilentmondás
esetén az ebben a Különös Feltételekben Íbglalt kikotések az irányadók.

uóoosÍroT'f ÉS Ú: alctrKELYEK

t nttawnos előírások

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az ttlítbbi bekezdés eltérően alkalmazandó..

1.1.l.l, ,,Szerződéso'.. jelen bekezdésen belül az alábbi kitételek torlendők: első sor:..az
Elfogadó levelet... 3. sorban ..a Jegyzékeket'', 4-5. sor..V&gY az Eltbgadó levélben''.

Az aliibbi bekezdések törlendők.'

1 .l .1 .3. ''Elfogadó levél'' nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében.

1.1.1.]. ''Jegyzékek'' nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében.

A z alábbi bekezdé,ge k hozztiadandók..

1 .1 .1 .1 l ''Építési tervek'' Vagy ''Kiviteli tervek'' jelentik mindazon Vállalkozil álta1
készítendő terl.et. amely szükséges a Létesítrnény teljes kivitelezéséhez és a hikrák
kijavításához.

1.1.1.12 ''Részlettervek'' jelentik mindazon a Vállalkoző által. a Kiviteli tervek alap.ián
készített terveket" melvek szükségesek a Létesítmény te|es kiviteiezéséhez és i'r
hibák kiiavításához'

l .1 .l.13 ''Kiegészítő tervek'. jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint
elkészítendo tervet. amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a' hibák
kijavításához.

l .1 .l .l4 ''Ajánlati tervdokumentáció'. jelentik nrindazon terveket. amelyeket a N4egrendciő
a közbeszerzési eliárás során a Vállalkozó részére átadott az't>ka a 1étesítnrérr1,'t:kre.
arrreIyek megépítésére Vállalkozó köteleS. Az qán|ati tervdok.umentáciti :lnniik
mérete miatt ugyan külön kötve. azonban a dokumentáció nlellékleteki:nt itrrnak
elválaszthatatlan részét kéoezi.

1.|.2. Felek és személvek

E l t ér ő e n ol ko t,,,,,,,,l,;,.
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iL 1'1.2'2,.,Megrendelő,, jelenti azt a személyt vagy Szervezetet. akit az Ajánlati Nyilatkozat
Függelékében ekként jeloltek meg, aki a Ptk. szerint a r,állalkozási szerzodés
Megrendelője, valamint a 191 17009, Korm. rendelet szerinti építteto. A
koz'beszerzési el i árásban Ai ánlatkéroként me gj el ölt SZerV'

1.l.2.3" ..Váltatkozó',.ielenti azt' a személ.v.'t vagy szervezetet. akit az Aiánlati l\y'.ilatkozal'
Függelékében ekként jelöltek meg. Yállalkozó kivitelező: építőipari kir,iteiezési
tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként fblytató személy. Í:ől,r,tilu!ko:ó
kivitelező.. aZ építtetővel építési szerzodést kötő vállalkozó kivitelező. A
kozbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevoként meg|elölt szervezet. vagY szenléli,"

1.1.2.4.,.Mérnök'. ie]enti azt a személyt r'agy szervezetet, akit Ajánlatkérő az Aján|ali
Nyilatkozat Függelékében nevesít. és aki a vonatkozó jogszabályokban előír1 épitési
műszaki ellenőr. r,alamint tervellenőr. és feladatait megbízási szerzodés kercteiben

látia ei.

l'1.2.8. ."A|vállalkozó'. A 19|12009. Komr. rendelet. szerint alvóllalkozó killitelezií,. .i
vállalkozó kivitelezővel építési szerzodést köto szemé|y. A Kbt. szeriú az a

szervezet Vagy Személy, amely a közbeszerzési e|jittás eredrnényeként megkötött
szerzodés teljesítésében az a.iánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.

1'I.2.9 "..Döntőbizottság.. - |lem alkalmazható, tört;lve.

1.l"3. Dátumok, vizsgá|atoko időszakok és Befejezés

Az alábbi bekezdések törlendők''

1.1.3.1.,,Kiindulási időpont', törölve, nem alkalmuzható

1.1.3.6.,, Átvétel utáni üzempróbák'' töröh,e' nem allulmazható

Az alábbi beke zdések, kie gé szít end(ík, ille tye e l térően ulkulmazantl(lk:

l.1.3.3' ,,Megvalósítás időtartama'o - u bekeztJés az ulá,bbiakkal kiegészítent[ő..

A Polgári-I'örvérrykörryvről szóló 1959. évi IV. törvény (tor'ábbiakban: Ftk.) 280. 1l -

282. s' valamint a 405. $ t:) - (5) bekezdésének rendelkezései. továbbá i1

közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 304. \ .

306,/A. $-ba foglalt rendelkezései szerinti rendelkezések értendőek' A ".Meg'u'alósulás
időtartalma'. lbgalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ..teliesítés ideje'. megÍbgalmazását kc]i
jelen Szerződésben érterii és alkalnrazni, melybe beletartozik a pr1.rbaüzeni iileit: i:.l'

A Megvalósítás időtartama a munkaterület átvételétől a r'égső iize:tlrbchel.tc;lrisi
eljárás bef-e.jezéséig tart. A Kbt. 305.rs (2) bekezdése szerinti készre .jelenkls a ','i!sÓ
üzembelrelyezési el j árás megindítására vonatkozó váilalkozói írásbeli értesílés.

1.1.3.4' ,,Atvételt megelőző üzempróbák,, - a bekezdés az ulabbiakkal kiegészítentl(i..

A Ptk. 396. $ (1) és a 405. $ (1) bekezdéseibe foglalt olyan próbák és r'izsgálatok
értendőek. arnelyek szakmai1ag szokásosak és indokoltak rnindahhoz. hug"t' í!

megf.elelő rninőség megállapítható legyen. Ezen ..átvételt megeiőzo rlzemprr.lhál:.
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megfogaln1az'ás a|att a szakmailag szokásos és irrdokolt üzempróba kifeiezést kcli
ielen Szerződésben ér1eni. A műszaki leírásban üzempróbaként szereplő Íbgalonr
tartozik ide.

1.1.3.7. ,,Jótá|lási időszak'' - a bekezdés ti,rlendő és az alcibbiakkal hel7,e11o,i,o,,,u"

A Ptk' 248.$-a szerinti jótálláS értendő" mely jelen szerzodés tekinietéberi a végsii
üzernbe hel1'ezési eliárás Iezárásátol számított 60 lrónap.

,1 követkcz(í úi bckeztlések hozzáadandók.,

1.1.3'l0 ''Kötelező Alkalmassági időszak'' jelenti e Szerződéses Feltételekben a ilii98.5
(VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-I]kM együttes rendelet (Köteiező Alkairna-ssági
Időszak). valamint a 12i1988 (XII. 27.') i-]VM-IpM-K1\4-Mh.M-KvM eg1'i'i11e.;

rendelet alap.ián a Ptk. szerinti SZaVatoSSági idoszakot.

1.l.3.11''Hibakijavításikötelezettség.'jelenti aVál|alkozónakaSzer.zőcJósésalllirg\aLrl'l:
sze-rilrti jótállási köteiezettségeit és viszont.

1'l.3.12. ''PróbaüZem'' fogalma jelenti a műszaki átadás-átvételi eijárást (Ktilontls F.yltételak

l0.I pontL1kovető |izempróbát' mely aztmutat1a be, hogy a létesítrnény.'_ amel-v a:r

átl'éte]t nregelőző üzempróbák tanrisága szerinl részenkérrt üz,emktipes _- r:gészként

i.s üzemképes. és a Sz'erződésnek megt'elelően üzemel, azaz képes a Szerzőiiésbcn
rögzített paraméterek és elvárások betartására.

1.1.4. Pénz és kifizetések

A z ul (tbb i b eke zdé.; e k t örl e nd(i k..

1.1.4.1. ..Szerződés elfogadott végösszege,. - |örölt|e. nevl alkalmu:haÍo

1, 1.4.10" ."Feltételes összeg.. - !ör.il|,e. nenl ulkalmctzhclÍti

i.l.4.1 1. ".Visszatartott összeg.' - löröh)e. nem alkalma:hutó

Az alúbbi bekczdé,sek. kiegé,szítendők' illeh,e e]térően ulktllmuzantl(lk'.

1.1.4"2,,oSzerződése Ar'' a bekezdés törlendő é's uz alábbiakkal hg!1;g|1(r|Ítlnrlií...ietrenii a

szerzódéses megállapodásban szereplő vállalkclzói díjat.

1.1 .4.3' '.Kö|tség.. a bekezdés |örlendő és az alábbiukkal helyettesítendii:
A Vállalkozó minden inclokoltan t-elmerülő és igazolt kiadásílt "ielenti. akár lt

hel-vszínen. akár azon kívül beleértve az á7talános költségeket. rJe: ne1n {i'P-iu.iia.

magában a rryereséget.

1,|.4.4.."Végszámla fizetési igaztrlás.' a hekezdés törlenelő és uz illtihl,iakkt;l Ltt:lyt'ít'::,ltt:it:it,i

Végszámla a 14.1 0 Alcikkelyben meghatározott Szánrlát je]eriti.

] .l '4.5. ..Készre jelentési nyilatkozat,, a bekezdé,s' az alábbiakkul kiegé'szítendii'.



A 191 12009. Kotm. rendelet 32.$ (2) bekezdése szerint a főr,állalkozó kir,itelező által
a műszaki ellenőrnek benyú.itandó dokumentum' amely a műszaki átadás-átl.éteii
eljárás idopontját tartalmazza. A Kbt. 305.s (2) bekezdése szerinti kószre .ielentés a
végső üzembehelyezési eljárás megindítására vonatkozó r'állalkozói írásbeli értesítés.

1.1.4.12. ..Kimutatás,, a bekezdés törlend(í és az alábbiakkal helvettesítencJii
..Számla'': a 14. Cikkeli'ben meghatározott Számlát ielenti'

|"1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.5 ,,Jogszabályoko' tt bekezdés törlend(í és az altibbiakkal helyet|esítentl1i..

.Iogszabályok alatt értendők a nemzeti jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi
eszközei. r'alamint jogilag arÍa felhatalmazott (köz)hatósás áltai kibocsátoit
szab á|y zat ^ e l ő írás, határ ozat.

1.1.6.9. ,.Yáitoztatás,, a bekezclés törlenc]ő és az alábbiakkal helyetiesítentlti..

YáItoztatás jelenti a teljesítés során |elmerülő azon változásokat. anlel},ek nert
minősülnek a Kbt. 303.$ szerinti szerződésmódosításnak. i,alaminl a Kbt. i2.5.ii
szerint elbírálandó pótrnunkának. illetoleg amelyre nern kel1 a Kt.'t. szerir1t úi
kcjztreszerzési elj árást lefolytatni.

Az alc|ibbi úi bekezdé'sek hozzáadandrjk..

l .1 .6' 10 ."Teljesítési bankgarancia'' Szerzodéses Dokumentunrban bárhol szerepl.i
..Teliesítési Bankgarancia'' je1en Szerzodéses feltéteiekben nenl alkalrrlazha|ó'
Szerzodést biztosító mel|ékkötelezettségek kerültek .ie|en szerzodésbert
meghatározásra. mel1're a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irán1,adiak'

l .1 .6.1 1 . ',Átadás-átvéte|i igazolás'' helyett jelen szerzodésben a teljesítési igazolás
a]kalmazandó.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlend(í és helyetÍesítentlií

A Szerződést alkotó dokunrentumokat egymást kölcsönösen értelmezijriek ki:ll tck.irrr.eni.
Értelnrezés szenrpontjából a clokumentumoLfontossági sorrenclje az alábl'i ke1l leg-r.en.

r a ktjzbeszerzési eljárás során kiadott felhívás.
, a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentáció. nrűszaki leírás ós

mellékleteik. tervdokumentációk. engedé|yek" hatósági előírások {a
kozbesz,erzési eljárás során az Ajánlatkérő á|talaz Ajánlattevő rende|kezésére
boc sátott r''alamenny i do ktrmentum) kiegés zítő táj ékoztatások,

r az Aján|aÍtevo/Vállalkozó ajánlata.
i

l,tegrenclelő által megtervezett ma,gc:S- és mélyépíté.ci n,ttittkákl1,.r,:, )|(;l.;.:

évi ruagyar rtyell,[í kiac{a,s)



. mellékletek

. tninden, a S,zerződés részét alkotó egyéb dokumentrrn"t

' Feleknek a Szerződés értelmezésére r'onatkozó dokunrentttnrai

_ l.6. Szerződéses Megállapodás . Íörlend(í és helyettesítendő..
Szerződés

- ;\ }-eleknek a Szerződést a ttibbször módosított közbeszerzésekrol szóló 200j. évi CXX}X
törr'énv (Kbt.) 99. s (2) bekezdésével összhangban kell megkötniiik.

- 
|.7 " Engedrnényezés eltérően alkalntazuntló

(a) pont törlerrdő

- l.9. 'Tervek l'ag.v utasítások késecle|me eltérően ulkaÍmazandó

A 2. bekezdés a-b pontjai valamin|" a 3-4 bekezdések törlendők' A 2. bekezdés r-rtolsó sora- (..]ogosulttá válik,.) tör|enclti.

A Í"elnrerüit esetekben a Ptk. 302.s szerinti jclgosulti késedelem rendelkc.zései az irán-vacióak"
valarnint aZ ehhez kapcsolódó a Kbt. szerinti szerződésmódosítási' Vag}- kieÉjészítéSt
megalapcrz'ó tbltételek Í.ennállása esetén a szetződésnródosításhoz. kiegészitó! :lzerzi!dé:;
megkotéséhez szükséges eljárási menetet kell követni. melyet a Kbt.. r,alanlint az ltniiis;
tániogatással kapcscllatos jogszabál'vok. illetve űtmutatók' határoznak meg.

- 1.l0. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő álta|i haszná|ata

'4z :1lcikkely el,y(i bekezdése Íörlendő és uz altibbival helvettesítentili..

- \,{egrendelő 'ielen szerződés aláírásával a Vállalkozó által kc<szített" készíttetett. cs ]iészitelrrjt!
tervek és dokumentumok vonatkozásában telies korű. tcrületi koriátozás nélküii, határc'zatl.lit
időtartanrra szóló. kizáró1agos. harrrradik személ1''rrek áten.eedhető Í-el}rasználási jclgot s;iL'rez'
amely'' kiteriecl különösen a tervek" dokumentunrok átdolgozására. rnótlosítására.
engedéIyeztetésére és továbbtervczésére is.

|.|4, Egyetemleges és eg-véni felelősség

_ /1z ,,1ic:ikkely eitér(íen alkalmuzunc]ri

c) pclnt utolsti sorában szereplő aiábbi kitétel t<jrlenclő: ,.a Megrendelő eiőze:tes lrcrz;lájáriiiása
_ nélk|il,..

Amenrryibcn a szerz.őclés teiiesítésére a közbeszerz'ési eljárásban Megrendelő prr.l.iekttiilsas,ái:
létrehozását írta elő, úgv ezen szelvezetnek meg kell Í.ele]nie a Kbt. 3{)4/A$-árra}..

2 A Megrendelő

,2.| A helyszínrc való bejutás - eltér(íen alkalmuzantl(;



A 3. bekezclés a-b pontjai va|amint a 4-5 bekezdések törlendők" A 3. bekez<lés utolsó sorában
szereplő alábbi kitétel ..alapjárr jogosulttá válik'. törlendő és hely.ettesítendő az alábbi sz(lr,al:
..szerint".
A Í-elmerült esetekben a Ptk. 302'$ szerinti jogosulti késedelem rendelkezé sei az' irárr'vacltia'k.
valamint aZ ehhez kapcsolódó a Kbt. szerinti szerződésmódosítást. Vag}, kíegészírést
megalapozó f-eltételek fennállása esetén a szeruódésmódosításlroz. kiegéJzíto szerződés
megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni. melyet a Kbt'" úlamint trz uniós
tárnogatással kapcsolatos.jogszabályok. illetve útmutatók határoznak meg'

2.5. Megrendelőkiivetelései

Az első bekezdés harmadik sortibó! Íorlendő....és/vagy a Jótállási időszak nlegnör,e1ésére'.

A második bekezdés uÍol,srj mondata törlenclő

A harmatJik bekezdés fun'trutdik soriibrjl törlendő:,,ésivagy a Jótállási időszak nregnövelí:sérc..

A harmadik bekezdés mrjsodik monclata törlencJő (Ezt követően' ' '.)

Az A|cikkely tttolsó bekezdése kiegészítenrlő a k)vetkez(íve|: A lcvonás az elisrt-refl. egviternli
és lejárt követelés beszámításaa|apján történik. figyelemme| a Kbt. 306iA. $ (2)bekezdésére.
Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely ol\,an risszegboi kitetei aiap.|iin
Megrendelő jogosuit ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3 A Mérnök

3" t Mérniiki kötelességek és hatáskör

A 3, és 4. bekezdések törlendők.

Az AIcikkely kiegészítendő a köveÍkezőkkel:

A N4émök" \ragy maga' vag}. személyzetének valanreIy tagia a mÚiszaki ellenriri tevékenvselgre
vonatkozó j ogszabáli'i el őírásokn ak me gf-el e 1ő Íéladatk öú l át.j a el.

A Mérnök a 3'3 Alcikkely" a Változtatási r-rtasítás kiadására vonatkozr1 13.i. l3.2 es 1.j.j
Alcikkel'vek. a Vá|lalkozói követelésékkel kapcsolatcls 20.l Alcikkeiy'. valamint az' új
alvállalkozó bevonását szabál1'ozó 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasítási és jóválrag1,ási
jogkoreit a Megrendelő elozetes hoz,zájárulásával gyakorolhada. Minden nlérnöki
határozathozata|i jogkör kizárolag csak a 19112009 Korm. rendelet rencle]kezéscinck
nregfelelő hatáskörben hozható. a Mérnök csak az ott meghatátoz'olt |<rjrben iogosuit eljárrri.
minclen mérnöki hatátozat ezen jogszabályi előírásokkal ös.szhangban ertelmez'enrlő,

A jóváhag5lás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellerrére. ha a ]V{énrök vólcmiin3,i'.
szerint olyan vészhelyzet áll elo" amely emberéletet. a I,éte.sítmén.vt vagv kapcstrlóeió in1:atlant.
tulajdont veszélyeztet. akkor a Mémrik jogosuit. anélkül. hogy a. Vállalkc,zit hirlncl",.-
szerzodéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentenó. utasítarri a Vá||alkcrzót míndr:r"i o]ratt
munka elvégzésére. iIletve intézkedés megtételére" amely vélemén1.e szerilrt ii l^t,cká'.-a.
csökkentéséhez vagy rnegszünteléséhez szükséges.



3.4. ,,Uj Mérntik kinevezése,, - eltér(íen alkalmazandó

A bekezdésben szereplő 42 nap 15 napra módosul.

3.5.,,Határozatok'' -' eltér(íen alkalmttzandó

Első bekczdés mtisodik mondata Íörlendő (Ha a megállapodás...)
Második bekezdés mti,gotlik mondata tÓrlendő (Minden l.é1.. ' )

4 A Vállalkozó

4.1. Vállalkozóá|ta|ánoskiitelezettségei

A 1. és 5. bekezdésekben a MérnÖk szr| nlelletÍ beszúrandó: ."és/r,'agv Megrendelő.'

Az 5. bekezdés cl) ponlja Ítlrlendő

,4z Alcikkely kiegé'szítendő a kovetkező bekezdésekkel''

A Vállalkozc\ teryezési és engedél5ieztetési Í-eladatait a Műszaki eloírások 1arta|rnazz'ák'
Rármel,v tervet. ameiynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége. nregfele1ő tervczési
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

Nem kezdhetii el a l,étesítmény egyik részének a kivitelezéSe SeÍn a Mérnök álta|jóVáhag\c}tt
vonatkozó Építesi (Kiviteli) terr,ek hiányában. A l-étesítmény kir.itelezése nrindenkor a
Mémök által jór,'átragyott Epítcísi iKiviteli-) tervek alapján keil, hogy lbl1'iék. A l,onatkozti
EpítéSi terveket az adott munkarész kivitelezését megelőzo legalább l5 munkanappai bc ke!l
rryirjtani a Mérnök részére jór'áhagyás céliából. Amennyiben a Vállalkozó eg]i már
jóváhagyott Építési terr' módosítását kívánja elvégezni. úgy erről kciteles a \,{érrrtlkijt
haladéktalanul értesíteni és a rntidosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legaiább 3{)

nappal újra be kell n'vújtania a Mérnökhöz .jóválrag;-ás céljából. A Műszaki cliiírá:;ok
rneghatározhatnak egyéb más Válla|kozói dokunrenttrmokat is. arnelyeket be kell ir,r.irjÍRiri
t-elülvizsgálatra és/vag1, jór.áhag;-ás céliábó1 Mérnök részére. Az i|1''en dokunrentu'iit.-'l''
tekintetében is alkalmazni kell a terlek ben-vújtására fbntiekben meghatározot't határi'lőt.

Ha a Miiszaki előírásokbarr nrásképp nem Szerepel. egy felülvizsgálati,Jóválragl'ási i,i(!si:ir]<

senr tarthat tclvátlb 21 napnál. attól a naptól számítva. amikor a Mémok ntgkapjri ir

Vállalkozó clokumentumát és értesítesét arra vonatkozóan" hogv a dokirmentunr készntl'
tekintheto f.elülr'izsgálatra és/vag.v jól'áhagyásra. Az értesítésben azt is rögz'íterri keil. l-rog5,. a

Válialkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt. hog-v rnilyen ntértélo:ircn
tér e l attól.

A Mérnök értesiti a Vá|lalkozót arról. hogy a \,á1lalkozó dok'tlntentunlát eiÍil;:a.'!tii
megiegyzésekkel vagy azok nélktil. vagy ilog'v a dokurnenttlm nem tesz c|eget:i iiilíl,i
mértékben) a Szerződésnek.

A Mérnök által jóváhag-vottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentunrát a l étesítrrrén.v itclr.;i1
részének tervezésér'e1 és ki'n'itelezésével kapcsolatos összes Váilalkoz(>i dtrkLtmerl1-utti
Íblülvizsgálati időszakának határideje után. kivéve akkor. ha a Mérnök nrár elózoieg máskipp
értesítette a Vállalkozot az e|ő,ző bekezdésnek mesfeIelően'



A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az' á|ta\ános., a szakmai-. a munka-" a
baiesetvédelmi és tűzrendészeti szabál,vokat és előírásokat Íb1yamatosarr betartani és
betartatrri, kiilönös tekintettel arra. hog'v a munkákat/munkák egy rész.ét iizeme|(!
létesítménvben kell elr'égeznie. Az építés ideje alatt a vagyotrvédelmi előírások betar1ása és
betar1atá sa Vál la| kozó fel adata.

A Í.elhasznált anyagok nregfelelőségének tgaz'o|ására az építési ternrékek rrriiszakl
követelmérr1'einek, megfeleloség-igazolásának. valanlint forgalomba hoza-talánilk .]'.i

felhasználásárrak részletes szabályairól szóló módosítcrtt 3l2()a3, (I, 25.) BNI-GKN'l.[1ly'1{
egvüttes rendelet eIoírásait ke|| alkalmazni'

A Szerzocléses Megállapodás lratálybalépését követően \zállalkozó r.iseli a'nnak
jogkövetkezmén'vét. anrel-v a tervdokrrmentáció olyan 1riányosságáb(l1 adódik. rne1vet a
Vá1latkozó a tole elvárható szakmai gondosság rnellett észlelnie kellett t,olna. ce a
szerződéskötést tnegelő.zően nem.jelzett.

Vállalkozó kiielenti" hogy az épített körn-vezet alakításáról c{s védelnlérol szóló 19Q7. óii
1,XXV]II. törr'.ény (tjtv.; rendelkezéseinek nregfelelően folytatja kivitelezői tevékenysegéi.
A Vállalkozó köteies' a munkaterüleÍ átadás - átvételtől a műszaki átadás .' átr'ételig ri
jogszabálvi e|őírásoknak megÍblető építési naplót vezetni. Köte:Ies az építési naplót a:':

építkezós helyszínt-ín tar1ani a ntutrkaterület átadáS-átVételétól kezdve a7' épitőipari.
kir'itelezési '''alamirrt a t-elelős nrúszaki r,'ezetői tevékenység gyakorlásának részletes szaknrri
s;zabályairóI az' építőipari kiritelezési tevékenvségekr(il szóló 1cJl/2009 íIX.!5) Kori.ll.
rencJelet V" Fejezetc szerint.

Vállalkozil részérő1 az építési naplóba beje.qyzésre jogosult szenrély(ek):
- Kcrcsis Istr'árr
- Kruk Csaba
- Plár'ics l-ajos

A Megrendelő köteles a Vá1lalkozót a munka megkezdésekor felszólítani. hos} a
munka1erijleten a 281812006 EK rerrdelet 8. és 9' cikkel.vében eís a2'5512006, (XlI.8.) Kt)nn'
rencleletbett nreghatározottaknak megl.elelően gondoskcrd.jon a nyilvánosság rneg|elclri s:zitll-il
tájéktlztatásárril. így többek kijzott a rendeictben meghatározott tartalmi elemeiikel Í.:lsze rc}t.
megfelelő számir iáblák kiállítáSáról. Vállalkozó ezen kcitciezettsél{el i1 ','1.1113;[4.l.1r.l

'jogszabái'vokban leirtaknak rnegÍ'e1e|ően köteles teljesíteni.

Vállalkozrl az. á|ta1a leszállitott any.agok lerakásáról. biztonságos fárolásárcli es (ltzé:;ér(:i^ :t
tel 

I es l<árr'eszél v .'i 
i sel eíse nrel l ett rnaga kötel es gondoskodni'

4.2. Teljesítési Biztosíték ' eltér(íen ulkulmazundó

Az el,ső hekezdés ruásodik ntontJatu é-y a mástldik bekezdés törlent|(i é,y rl:: aluhbittkiu|
helye11er {ü:ndll'.

A teliesítési biztosíték arraa7' esetre szól. haa Vállalkozó nenr szerződésszerűeii telitls{t .lcir:rr
esetben a nem szerződésszerű teljesítés alatt Felek azon esetekct érti" arnikc'r tr Vali*l|i*'lil
r,.alanri]yen.iogszabál-vt. műszaki eiiiírást" egyéb szabálvt. vagv szerződéses ltltéteh. sért rireg



'4 harmadik bekezdé's mas'odik nlontJaÍct |örlendő és az alabbiakkal helvette,sítendij.'

A nem szerződésszerű teljesítés Mérnök ésivagi' Megrendelő általi megállapítása esctén rt
teljesitési biztosíték terhére a Megrendelő jogosult lehívást eszközcilni. A lehívás lehet
részleges Vagy a teljes értékre terjedo. Abban az esetben. ha a teljesítc1si biztosíték pénzügvi
alapja kimerül. a Megrendelő jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani. A Vállalkozó
felhívásra - felmondás terhe mellett - köteles a teljesítési biztosítékot az eredeti szitltre
feltolteni. Ennek megtagadása egyoldalú felmondási ok. A teljesítési biztosítéknak a sikeres
végső üzembe helvezési eljárás rrapjáig kell fennállnia. A nem szerz'ődósszerti teljesítés nenr
csak a végso üzembe helyezési el|árás során megállapításra kerülő hibákra terjecl ki. haner"rr
valarnennyi a szerzódés teljesítése során felmerülő olyan hiba" nem megfclelőség esetérr"
melyre a Mérnök ésil.agy a Megrendelő felhívta a Vállalkozó figyelmét és a Válla|kozil ezt a
felhívásban szereplo határidőre, vagy ha ilyen nem szerepel benne, akkor a f.eihíl'ás
kézhezr,ételét követő 28 napon belül nem javította ki, vagy nem hel-vesbítette. Ha a iriba. nenl
megfelelőség kiIavítására. kezelésére nincs lehetőség. Megrendelő a hiba. netn tnegÍ.elelősóg
megáiIapításakor jogosult a biztosítékból való lehívásra.

Á neg1ledik bekezdé,s bel,ezető része (els(í mondaÍ) törlend(í és uz ulábbiakkal helyeitesítrrttlií,.

A lehír.ásra példálózó jelleggel az a\ábbi esetekben kerülhet sor (|elen Íblsoroiás csak
példálózó jellegű. az itt fblsorolt eseteken felül is jogosult a N'íegrerrclelo a ichjvásra"
amerrn yiben a fent i bekezdésekben nre ghat ár ozott |el tételek fennál i nak) :

A neg1;gdil( bekezdés' ./blsorol astÍnak (c) pon1i a törlend(í

A nem szerződésszerű teljesít'és alapján érvényesíteni kívánt lehívás mirtéke a Megrendeiő
kizárólagos mérlegelési jogköre.

A Megrendelő a teljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is köl,e|ellreti'
A teljesítési biztosíték mértéke: a szerz:ődés szerződéskötéskori nettó éneíkének Ja/r'-a.

A 6. bekezdé.s törlendő.

4.3. Vál|alkozó Képviselője

Á 6. hekezdés Ítjrlendő

A 3. és 1. bekezdésekben a MérnÖkhelyett Megrendelő szó érÍentJ(í.

Az Alcikke lv t,é géhez hozziiadandó..

Ha a Vállalkclzó Képviselője, Vagy bármeiy i|yen személy nem rendelkezik tárgyalási .szintű
mag}'ar nvelvtudással. akkor a Vállalkozó koteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáril a
teljes rrrunkaidőben.

A Vállalkozó köteles a Helyszínen eg.v olyan személv jelenlétét biztosít:rni. aki a Szt:r.;-őiJtls
mértékadó n,velvén rendelkezésre á1ló dokumen1unrcrk értelnrezésóben ntaraclrlkttlat.ili
közreműködni képes.

1.1. Alvállalkozók



,4 2. tlekezdés b) pont.fa tekintetében u f4érnök szó helyett Megrentlelő értendő

'l.5. A|válla|kozóikötelezettségek átruházása

Kiegé'szítend(í

.]elen rendeikezések csak a Kbt.-r'el és
összhangban al kalmazhatók.

4.6. Egvüttrnűködés

a jelen szerződésre vonatkozó'jogszab;íl5,olik;ri

,qz els(i bekezdé.sben cl Mérnök szó nlögé beszúrandó.. .,ésir'agy MegrencÍelő.'

'4z tttoi,srj ké't bckezcló,s ltjrlendiÍ.

Az Ai c i kke ly t,ógéhez hozzáatluntÍri..

A más vállalkozók munká|ár.a] töfténő nlaradéktalan összelranÍ:olás érdekében Vál]alkozri
köteie s:

(i) Mintlen olvan munká|atáról. amely más viillalkozó murrkáját beÍb[1.ásrllhat.irr'
zar'arhatja" r'agv korlátozhatia értesítést küldeni a Mr-jrnöknek lc-gkrlsobb az i]v*r:
munkálatainak megkezdését megeloző 7. napig; és

(ii) haiacie{ktalanu| ér1esíteni a Mérnököt. ha munkavégzését más válialkt;zcr iliu.nl!l1.:i.l
fbrnrában be|ol1.ásolia. zavarja. vag1'. korlátozza; és

(iii) részt r.enni minden olyan értekezleten. amely a saját munkájára kilratással lehet- il]etl,t:
arnel1'et a Helyszínen elvégzendő munkák más ''.álIalkozókkal toi-ténő összehangolás::
tárgr'ában hívnak ijssze .

1.7. Kitűzés

L'ls(í bekeztlé,y altibhi kitétele |örlenclő:".Vag}' ahogyarr azt a Mérriijk közölte'"

ÍIurmaclik bekezdés utolsó sclrtlhun ,sze repl(í atahhi kitétel .,ula7slán.jogtssillttt? l,ti!ik.' ít,l,ieyilití
é.s heÍyettesítend[í az iilcibbi szóvai' ,'szerinÍ,'. I]zen bektlzc\és a-b') pontíai, va!aln.inÍ c: rttt:'tis'ti
b e ke z dé s t ör i e n dő k é s uz a l c.ib b i akkal he ly e t Í e s íÍ en dő k.

A |elmerüh' ese1ekben a Ptk. 302.$ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései irz it'ánr'aclrial,
valamint a:Z elrhez kapcsolódó a Kbt. szerinti szerzódésmóctosítást. Vag}, kiegés;:ít.:it
meqalapOZÓ tb]tételek l-enná|lása esetén a s,zerződésmóclosítástroz. kiegészítő s;:ei"zőclé:i
megkötéséhez szükséges eliárási menetet kell követni. rnelyet a Kbt." .,,,alamint az l-tniós
ránrogatással kapcsoiatos jogszabályok. i11etve útmutatók határoznak rneg,.

A z A l t, i kke ll, ki e gé.s zít c nd (í a köv e I ke z ő b e ke z clé,s s e | .'

u\ kitiizési f'eladatokat a N'{agvar Mc<rnök-geodéziai Szabályzat eiőírásail.aí tcijeso:li
tnegegyezíjerr keil elvécezni.

't"8. }Iunkabiztonsági eljárások



Az AIc:ikkely kiegészítendő a kt;vetkező bekezdésekkel:

Az épités Során, csakúgy. mint bármely szerkezet befejezése után az irán'vadó
jogszabályokban és a vonatkozó Magyar Szabványokban lefektetett munkabiztonsági.
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell taftani.

A fontosabb építési tevékerrységek. így meglévő utak átr'ágáSa. Vagv lezárása. r'ízr;ezetékek '
vag1' egyeb közmttvek keresztezése. helyreállítása. csak a Métnok egyetér1ésér'el haithatiik
r''égre. A Vállalkozőnak írásbarr kell értesítenie a Mérnököt legalább két (2) nappa| az ilr,en
munka megkezdése előtt.

.l.9 Minőségbiztosítás

Az ,4lc,ikkely mdsodik bekezdése Íörlendő és helyettesítendő az alábbi bekezdésse!..

A Vállalkozó teljes körii betekintést enged a minőségüg"vi fol'varr.ratok ellenijrzéséhe a
Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkoző vál.|al.ja és tudomástrl veszi. irogl' l,,

vonatkozó szabr'ányok alapján a N'legrendelő és a Mérnök közösen auditália a Vállalkoz(lt.

4.||" A Szerződés Elfogadott Végösszegének megfelelősége Íörölye, nem alkalntazhatrj

1.|2. E|őre nem látható he|vszíni körü|mények

A negyedik bekr:zdé's utols'ó sorciban szereplő alabbi kitétel ,,alapititt .jogo,sulttó' l"clik'
Íörlendő és hely,ettesítend(i uz uliibbi szóval'. .,szerint,'' Ezen bekezdé'y a-b) ;,lottl.itti',;u!urn,;nl
ttz t,ttolsó h(trom bekezdés (5-7 bekezdéseb rcrlentlők és az alábbiakkal hell,eÍtesitentJt\k.

Ha a Íblnleriilt esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást. r'agy kiegc{szítést megalapiizó
teitételek fennállása valószínűsítheto. a szer,ződésmódosításhoz. kiegészítő szerződés
raegkötéséhez szükséges eliárási menetet kell követni. mei1,et a Kbt.. valamint az uniós
támogatással kapcsolatos jogszabá|yok. i lletve útmutatók határoznak rneg.

4.15. Nlegköze|ítés

Á z,,1 l c i kke !'v ki e gé s z ít e nd (í a kÓy e t ke' ő b e ke z tlé s s e l..

A Vállalkozó köteles biztosítani a kciziekedés folyamatos áramlását és biztonságát a trt.ilr'lirros
közlekedési pályákon. mel1,eket haszná| (közutak' gyalogjárdák) és ameh'eket az építési
munkák során kereszteznek aZ tJT 2-1 . l 19:1998. előírásainak. r'alaniint a N{l"iszaki
Előírásoknak megfelelőerr. N4inden erTe vonatkozó engedélyt a VállalkozÓnak ke]1

beszereznie. Az ilyen akadálvoztatás és forgalomterelés köitségét a \,'álla1koz<inak kt:ii
viselnie. A Iiel1szín közelében 1evő ingatlanokra való be.|árást minden epítrlsi rnunkii' *t':--ii,:1Í

biztosítani kell'

.l.18. Környezetvéde|em

Áz Alc ikkeh,, kiegészítend(í a kovetkező bekezdéssel



A Vállalkozónak a környezet védelmét. megóvását szolgáló intézkedések. iizemeitcltisi é:
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatál.vos, a környezet vóclelmét szolgáió
jogszabály" előírást illetr,e vonatkozó követelményt be kell tar1ania. A munkaterr.ileten
keletkezo szennyviz megÍ-elelő. a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával torténő
elhelyezéséért a Vállalkozó felel.

4.|9. Villamos energia., víz- és gázellátás

L, to l s ó be kezdé,y Í örle ndő

4.20. A Megrendelő eszktizei és a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott any'agok

A nltisodik bekezdés (Az esedékes alkalmazhaÍti.".) Íörlendő

4.23. Vá|lalkozó műve|etei a He|yszínen

Az Alc:ikkely mtÍsodik bekezdé'ge kiegészírenclő a kayetkezií mondatlal.'

Amerrnyiben a Vá|laikozó ezen kcjtelezettségének .gy. a ]V{órntjk által kibocsátctt erri':
vonatkozó utasítás ellenére senr tesz eleget az utasítás dátumátói számított legkósobb ,7 

na'ptltt
belül. a N4érnök elr'égeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költséeére és kockázalát,a nlás
vállalkozóval.

A z A l c i kke l v hcu. m utl i k b e ke z tÍ é s e ki e gé s z í t endií a kt;v e t ke z(j kke l ..

Amennyiberr a Vállalkozó ezcrr kötelezettségének a, Atadás.átvételi lgazoiás dáturnától
számított legkésőbb 7 napon belüi nem tesz eieget. a lvÍémcik elvégeztetheti a t'elestregesse{ r.áll
anyagok és eszközök e|tár'olítáSát a Vállalkozó költségére és kockázatára nrás r'állalkozóvai'
A Vállalkozó jelen Alcikkel1. szerinti kötelezettségeinek nem vag\' késerlelmcs telies,íte;se
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megá|lapodás szerinti kósedelemi kötbér
érvénvesítésérr' is.

1.24. Régészet

A músoclik hekezdé,g ukll'srj srtrúbun szereplő altibbi kitéte! ,,jogosulttli v(llik,, tÓrlenclií^ !i::en
bekezdés a-b) ponÍiai, yalumint 0Z t,ttolsó bekezdés törlentlők és íl,z u|tíhhi,ukkul
helvetle,;íÍend(ik..

Ha a félnrerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást. r'agy kiegészítést i.rregalaprrz.i.i
1bitéteiek ienrráilása va|ószínűsítlrető. a szerz'ódésmódosításhoz. kiegeszítő szet.l:őcli:i
rnegkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni. melyet a Kbt'" l-alaminl az rtniós
támogatással kapcsolatos j ogszabályok. i1letr,e útmutatók határoznak meg.

Az alábbi úi Alcikkelv hozzaadancló.'

4.2s, Meglévő közművek

A Vállalkozónak bárrnilyen. a megiévő közműveket érinto lrjldkiterrrrelcsi" r.ag.'' r":;'\;:ii
munka megkezdése elott tisztában kell lennie va|amennvi nleglél.ő szolgáltatíil J'íiesí1n.rt1itv"
közrnű elhelyezkedésével. így- a cSatornaháIőzaÍ.^ tele1bn és elektrotntrs r'*zcltjk;i..



viilanvoszlopok. víz-^ gázvezetékek" és hasonlók lielyzetér,el. A VonatkoZó rnunkák
kivitelezc.se sclrán a7' á|tala^ vag}'- alválla|kozói által aZ utakban. csatc;rrrahál..izlai,hail.
csövekben. r.ezetékekben iiletve közmiivekben okozott tnindennemű kárérl a Válla|l.iozt1 Í.elr:l"
és azokat koteles saját költségén a Mérnc;k által előír.t módon és lratáridon be]tiI helyr'eáiiitani'A közműveknek a Ménlök általjóváhagyott. vagy a7' ő utasítására történo kiváltásá}roz \,ag}l
át-. ilIerve védelembe helyezéséhez szükséges egleztetéseket az illetékes hatiságokkal. illetr'c
tula.jdonosokkal a Vállalkozőnak kell 

- 
iefolytatnia és a vonatkozó engedél.vekct /

h<-:zzáj áru| ásokat a V ál lal kozónak ke] l me gszerezn ie.

5 Kijelö|t Alvál|a|kozó

El t ér őe n al kttl mazundó,.

,4 cím yalamennt,i alcikkel1,e (",' ] -5'.l) tt;rleruiő é,g tlz ttÍtibbiakkal he l1,eíiesítendtí'.

A teljesítd'sben a teliesítés I\%-át meghaladó mértékben csak az ajániatban Így niegjelö!talvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alválialkozó nem vehet igénl.L,e sa.iá't
teljesítésenek tiz százalékát rneghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a sz.etzocléskötést,
követóen - a sz'erződéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott 1c1tiiege.t
körü1mérry nriatt a szerzilclés \/agy annak 

"gy 
része nen 1enrre teijesítlreltő a inr:;tjclőii.

al.lállalkozóval. aZ ajánlatkérőként szerződó Íél más megjeiö|i' Szc:r..,eze1 (izenití'lr j
közreműködéseilrez is hozzájárrrlhat. ha az meg1-eIel a közbcszerzésí *ljiirá,;íri.rn Jtalr'áilalkozókrtr meghatározott kör'etelményeknek.

Vállalkozó az a|irbbi adatok egyidejű rnegjelcilése mellett kötc]es ha|adéktalanul ér.t-esíterri
Mesrendelot,. ha az ajánlatában nregjelöli Alvállalkozóva| kötött szerzőcléséber-r kikötött
ellenszolgáltatást teljesítette az A|váIIalkozó.ia felé. l,ag}, az ellenszoigáliatás teliesítésé1
mcgtagadta

. a közbeszerzé-qi ctiárás megjeiölését' i1ietve hír'atkozást a7, e!.járást' lrrr-1:indíiÓ
íblhír,ásra"

c a Vá]lalkozó es Alr,álialkozó megjelölését.
o a szerz'ödés tárgvát és teljesítésének icJőpont.iát.
. a,Z ellerrszolgáltatás rnértékét. teliesitésnek feltételeit. i1tetoleg hir,atkozást a r,onatkoz.ljogszabálvokra"
. aZ e|lenszolgáhatás te licsítésének i<1őpondát. Vagy a te|jesítés megtagac{ásának tlkát.

Ameirrly.iben a Vá]la|koző ez'en bejelentési kötelezettségének az esemén}, Íielnrei.ülcséÍ ki;ri:i(l
t't (5) napoll be|ü1 nem tesz eleget. akkor ezerr bejelentésre maga. azAlr'ál]aikoiz{l.iogt.lsuli

A fent ne\'czett be.jelentést kör'etően a N'Iegrendelo haladéktalanul kÖtr:|es a be!eietrttisl'reli
:;zereplő. a bejelentésben Íbglalt kötelező tartalmi elemkent fe|türrtetett aclatokat á hc'nl;.rp.ián
közzetenni.

Szemé|yzet és Munkaerő

6.5. Munkaidő

Az Aicikkelv kiagészítendő a kt;vetkez{i bekezcléssel



A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január l, március 15. Húsvét llétfő. má.ir.rs 1..

Pünkösd l{étfo' augusztus 20. október 23. nor'ember 1. december 25. december 26"

Amennyiben a Vállalkoző a törvényes ünnepnapokon munkavégzést terr.ez, akkor az' ehhez
szükséges engedélyeket a Mémöktől kérendóhozzájárulás megkérése előtt be kell szercznie,
'{ Mérnök értesítése legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell. 1rog1, 16,16,rjen' A
Mérnök a7' igénybejelentést követően 2 munkanapon belül keil. hog""- dijntsőn ii
hozz,ájárulásró|. Amennviben er.ről nem küld értesítést a Vállalkozónak. úgy u beteriesztést a
Mérnök áital "jóváhagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli. az éjszaka| valamint a piheno- és ünnepnapokon v,égzett
mtrnkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó telies kiirű felelő:-.:;ágE.:i
tartozik.

Vá|ialkozó a terlékenysége során köteles a z'ajjal" porral és egyéb ke1lemetlen hatásokkal járii
munkák éjszakai. pihenő. és ünnepnapokon való végzésétol tarttizkodni"

Vállalkozó fenti kötelezettségeirrek megsér1ése miatt mincl a Megrenc1elővel. rnirrd peclig
harniadik szemé|yekkel szemben kizárólagos felelősséggei tartozik.

6.7. Munka és egészségvédelmi előírások

,4z A l c: i kke ly t, e gé he z h o : z ci at|a ndtj..

A szokásos havi elorelraladási .jelentésen félüi (4.2l Alcikkely) a Vá]lalkozcinak a;zorutit]
írásban je|entenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szerr,,ezetnek - a ínag\.a|
jogszabáli,oknak rnegfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset ragr, szokallo'lr
eseménv részleteit. 1ekirrtet nélkül arra. lrogy azok beÍblyásolják-e az építés nrenetéi. iagr
sem. A Vállalkozó jelentésérrek tarta|maznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 l}erendezések, Anvagok és Kivite|

7.3. Felügyelet

Az AIcikke|y uÍolsó bekezdé's els(i tnondutu törlendő és az aláhbival helyeÍte,;ítent}ő..

A Mérnök a Megrendelo hel.r-színi képviselőjeként a munkát és a |elhasználásra kerLitő
anyagot ellenőrizheti. illetr.e a ha1ál'vos vonatkozó jogszabályok esetéberi el]enőrizni köteles"
A Válla]kclzó nem mentesiil a felelősség alól. ha a Mérnök az e||en(irzést elmulaszt*l,i;t \,,ag.-,
azt neln megÍ.e|elóen r,égezte el'

F{a egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít. betakar. becsomagcii s1,b.. es r'zuLári iJÍ
ellenőrzés a munka eg--v részének újbóli elvégzését tenne szükségessd'" akkor :i Váilaii.l,.,,irj
köteies háronr (3) munkarrappal az adott munkarész betakarását. tle.építését. becsomirgol;isár
stb. megelozően a Mérnököt és a Megrendelőt egyide.iűleg erre vonatkozóan értesíteni.

FIa a Mérnök az ér1esítés ellenére az ellenőrzést elmulasztia. később a beépített nrunkartjs;.,t
csak akkor ellenőrizheti' ha az újbói végzett munkárlal kapcsolatos iiiltségeket sir;át
fble1ősségi körében és saiát költségén a Vállalkozónak megfizeti.



7,4, Üzempróbák

Az el,s,ő bekezdé,t Íorlend(í é,s az alóbbi rendelkezés'se! he'I1lettesítenclő'.

A ielen Alcikkel1. alka]rnazandó a Szerződésben a Külonös ]lész i " i .3 '4. pontban
meglratározott szakmailag szokásos és indokolt próbákra.

A 2.-ő' bekezclések ltjrlendők és az alábbiakkal ltelyellesítendőek.,

A Vállalkozó a létesítrr"rény építésének beÍQezése után üzentpróba leftr1.vtatásár',a1 kö1cle:'

igazolni az elkészüIt létesítmén-"" hibátlan működését. A nrag1,ar jogszabál-vcrk szerint minden
befe"iezett nrunka átvételének Í"eltételét képezik az átadás-átvételi tanúsítván'v kibocsátása előtt
beszerzett szakhatósági jór,áhagyiisok. A Vállalkozó saját költségére Í.elei eZCl}

hozzájárulások megszerzéséért. A Mérnök csak abban az esetben hag'vja jtir'á i.t

rnűszakiátaciás.átvételt (KülÖnös Íeltételek !0'}, pont szerinÍi míiszaki citadt1^y-ittl,itr'i,), ha ;:

megépített iétesítnlén'v nregfelel a megadott kritériumokilak" a l]lag.}'ar .jogszabál;.crkna]i" a

Üzenreltető elvárásainak. és te|'iesülnek a közbeszerzési eljáras során a MegrendelÓ áiie"l

nreg|elentetett. ilietve a Vá1lalkozónak átadott dokurnetnutnol.:ban rneghatárc}zott leltételek"

1,| Berendezések és an1'.agok tu|ajdonjoga

Az e]s'ő be:kazciés utol'sr1 nltlncÍa|része (...uttól kezd(idően, amei.y'ik) é,s' a: u_h) 1:rln"i,olr

|ör!enciől:.

ii (|ikkcll,t,t'géhez ti köt,etke:(j tii ;\lcikke[y hclzzúadandó".

7 "9' Anyagoko Berendezések és Aruk származása (Kiegészítő Atcikke|3l)

,A \'áljalko.z(: áIt.a| a Szerzőc.leis teljesítéséhez lbllrasznált összes an1'agnak, belt.endczésnl-i< rl's

árunak olyarrnak kell ienrrie' anrelt. számára a Kbt. 1. $ (3) ill. 88. $ (4) bekezdése értellnéberr
nenrzeti elbánást keIl ni'úitani.

A Vá1la|koztinak bizon1ítania kell. hog1.nlinden anyag. berettdezós és árrr *ieget ics:.: e,.]cn

fe1tételeknek" megjelölve a7' eredet országát. '{ \''állalkozót utasíthatják ré:sz]eteselijl
intbrnrác ió biztosítására.

8 Kezdéso Késede|em és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Áz el,s'ő beke:dés ttlrlendő és u: alúbbiakkal helyetlesítenclő'.

A jelen SzerzÓrJés valamenn)'i 1él aláírásár.al lép hatáiy'ba.

A Vállalkozó nrunká.iát a munkatertilet átadását köveioen keztlheti nreg. lrle.lytrck ictcit-utirr.1iÁrii!

Megrendeiő Vallalkozót és N1érnököt előzetesen írásban értesítj'

8"4. Megr,a|ósítás Időtartamánakmeghosszabbítása



A d1 pont |örlendő

Az utolsó bekezdés utolsrj mondaÍa törlendő és helyette,sítendő

Ebben az esetben a Kbt. szerinti szerződésmódosítás kötelezettsége valószínűsíthetii' ígv
ennek megfelelően az ehhez szükséges eljárási menetet kell követni. meli,'et a Kbt." r,alainint
az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok. illetve útmutatók határoznak meg.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

b.) és c') pont kiegészítentl(í az aliibbiak szerint..

(b) ezen hatóságok joge|lenesen késleltetik . '....
(c) a jogellenes hatósági késlekedés. vagy megszakítás ténylegesen elkerülhetettenné tette a
Vállalkozó késedelmét

8.,7" Kötbér

Az Alcikkel,v torlentJő és az alábbiakkal heÍyeÍtesítenclő..

Vállalkozó minden olyan körülnrényrol lraladéktalanul értesíti MegrenrJe|őt. ameh, sajiit
tel.iesítését akadá|yoz'za, \'agy a Megrendelő érdekében bárnrely okbói szükséges. t\z'
éftesítésbeIr rög;ríteni kelI az okclkat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

A késedelmes te|jesítés esetére (azaz a teliesítési időtartam be nem tartása eseÍére) kikötijit
kötbér nregÍizetése nem mentesít a teliesítés aló|. A Vállalkozó késedelmes telIesítés csc1ért
köteles a teliesítésre a Megrende]ővel történő egyeztetést követoen póthatriri<1it vállalrii.

A Megrerrdelő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvén}'.esítheti a Vállalkozóval szenrben'

A teljesítési iclotartam be nem tartása és ezze| késedelnres teljesítés esetén a Vállalkozó napi
7,423.200 Ht]F-nak. azaz kettőmillió -négysz'ázhuszonhárom ez'er-ket1ősz1z' 1'brirrttrak
megfele|o összegű késedelrrri kötbér fizete<sére köteles' '{ teljesítési icl(ltartamot- tölrh niint
lrarminc naptári nappal meghaladó - a Válla|kozónak felróható - késeclr:iem esetére az
Megrendelő |enntartia a Szerződés felmondásának jogát' Amenn-vibcn a Megreni1e]ő ncrn í:i
Íblmondási"iogáva|. írg1. a napi késedelmi kötbér továbbra is esedékes a kesecle lernrne l éiilitcít
napokra vonatkrrzóan.

A további a|cikkelvek (8.8-8.12) törlendők

10 Megrendelő általi átvétel eljárásrendje

A t:ímhez |arÍozóvalamenn1li alcikkety (t0'1.l0 4) lörlendő és az altibhittkku| heÍvetÍes{trlniií''

l0"1. Műszaki átadás-áfvéte|

Átvételi eljárás alatt aműszaki átadáS-átvéte]i eliárás ér1endó.



A Vállalkozó a létesítmén1' építésének befejezése után a 7.1. Alcibkeli' szerinti üzempróbla
leÍblytatásával köteles igazolni az elkészült létesítmén1'hibátlan muködését.

A rnagyar "iogszabályok szerint minden befejezett munka átvételének feltételet képezik a:r

átadáS-átvételi tanúsítvány kibocsátása elott beszerzett szakhatósági iói,áhag'vások. A
Vállalkozó - saiát kö|tségérc _ fe|el ezen hozz'ájárulások megszerzéséért. A Mérnök csak
abbarr az esetben hagyja jóvá a műszaki átadáS-átvételt, ha a megépített létesítménv rnegÍ-ele l
a nlegadott kritériumoknak, a magyar ^iogszabályoknak. az ilzeme\tető clvárásainak. és
teljesülnek a műszaki előírásban meghatározott feltételek. A szerződéses teliesítés bet.biezé:;ét
követoen ntűszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átaiiás.átr,.étel céiia
annak megállapítása. hogy a Megrendelő és a Vállalkoző kozötti Vállalkczási Szerzőc]é';
tárg.va szerinti kivitelezési tevékenység a Szerzódésben és a jogszabál1,ban eloírtak aiapjárr a
kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul nregvalóstrltr" Éi; a
teliesítés megfelel aze|őirt műszaki és a Szerződésben r.állalt egyéb kör'etelménvel.nek'

A mtiszaki átadáS-átvételi eljárást a ]91i2009. Korm. rendelet (IX. 15.) 3t-32.;r-rik" r-alatnitit
a Ptk. vonatkozó rerrdelkezései alapján kell lefbliltatni a muszaki leírá-sban íoglalt
{.e1tóteleknek megÍ-eleloen.

A Mérnök köteles a Vállalkozo áIta| megielolt időpontra kitűzött műszaki áladás-áti'cteli
eliárás során rrregvizsgálni aZ elkészült építőipari kivitelezési tevékcnységet e s a
Szerződésben Íbgialtak telj esülését.

',\ Váilalkoz,ó a rulús.z'aki átadáS-átvételi el|árás során átad.ia a rendeltetesszerű es bizttlnságr;s
használatot igazoló mérnöki nvilatkozatot. aZ építési-bontási hrrllac1ék tároiírsára.
elszállítására r'.onatkozó hulladék.nyih,ántartó lapot (191/2009, Korm. rendelet 'i. szái.lrtt
melléklet). a kivitelezési doktrmentációt is lartalmazó Megvalósít.ási Dokulneniációt" a
létesítmény kezelési és karbantartási útmutatóiát. és ha rendelkezésre áil. az energetil<.ai
tanúsítr''ánvt. va]amint a.iogszabály és a kozbeszerzés során átadott dokulnenlációban elői:.t
valamennVi dokurnentumot. rrvilatkozatot. engedélyt. stb.

Az eljárásra minden érintettet meg kell hír'ni. A jegyzókcin1,vhöz a teIjes létesítrnén1.ir'lg1.zckr:i
csatolni kell. célszerűen lelt1rrÍ-eIVéte1i egr'ségenként. az amrlrtizáciÓs kuicsok íigvelenrl'rc
vételével külön a,z építészet és külön a gépészet nregbontásáva|. Ez' lesz egy'ben alaoja az-

állóeszköz n1,i lvántar.tásba vételrrek.

II|.2. PróbaÍizem

A rrrűszaki átadás-átvéte1i eliárási kör'etően kell lefo]-vtatni a próbaiizen:et" mr:l.v itzt t,lintaijll
be' hog-v a létesítrrlény atnelv az' územprólrák tanúsága szerint részenkerlt |i2en}kL.[.iL^i -
egészként is iizemképes. és a Szerződésnek megfeleloen iizemel. azazképes a Szcrzőij*sbcri
rögzített paraméterek és elvárások betar1ására.
A próbailzemnek hat (6) hónapos Íbly'amatos idointervallumot kell át|ognia'
A teljes próbaüzem tervezése és lefoli,tatása a Válialkozó költsóge ós Íiladata . is;.' ellh'c..,'

szükséges engedéiyeket is ennek nregÍ.elelően neki kel1 beszerezrri'
A próbaüzem időszaka a|aÍ1' Vállalkozó a lVlegrendeiő által kiielölt karbantar.tó szeniÓlv,':ei
részére a Megrende lő álta| kiielölt e<S biztosíttltt helyen aZ átadott 1Ótcsíi-rrrdrry.r;k

rendeltetésszerű üzemeltetésének módiáról, karbantar1ásának szabályairó'l irclclai körii!mcrr.l.c].
kozött képzést tart. F'zen az átadott létesítmény rendeltetésszerű hasznáittáhtli,' tt'rriczr]'
segédanyagok" vegyszerek, pót-. tartaiék alkatrészek, gep. és garanciaflizetci<' n titlizi-rnv1;iltlí'



ismertetésre" bemtrtatásra kerülnek' A betanítás második szakaszában az ellrangzottn'k alapján
\rállalkozó a lrel1'színen is bemutat.ia a létesítmény. bercndezés kezclési, karbantar.tasi
eliárását.
A Válialkozónak a Megrendelő részére biztosítani kell a próbaüzenr menetébe r'alo
betekintést. esetieges vizsgálatok elvégzését.
A csatonrahá|őzat' működőképességét hat (6) hónapos próbaiizemrnel kell igazolni, me|yr,ck
teiies koltsége (energia. kenoanyag. bérköltség' 1aborköltségek. üzernirán5'ítás koltsógei.
csatornatisztitás. stb') a Vállalkozcit terheli. ,A próbaüzem során észlelt hiányosságok. a nerti
rnegfelelil működés a Vállalkozó .jőtá||ásilszar,atossági körébe 1aftoznak" r:ieivck
kovetkeztében Vállalkozó köteles azokaÍ. saiát koltségén kiIavítani" 

^ 
prrih'aiizcrrl

lefolytatásárói próbaüzerni naplót kell vezetni. a próbatizem |ez'árását követóen pril"laiizeini
zárójeientést kell készíteni" mel'vet az [lzemeltetővel ve|emén1-ezteini. a Mérnökkci jó',,ii k.'.:ii

hagvatni.

10.3" Végső üzembehelyezési eljárás (birtokba adási eljárás)

A végsii üzembehelvezésí eiiárás a sikeres próbaüzemet kör,etően. a tcl]es szerz'(jr1é:;c:s
tarl'alom 1igy'eiember,ételér'el. eB)l eljárás keretén belül bon.volódik. le. ami e g-..,t.ren íl
létesítlnén5,' iV1egrendeiő részére történő binokbaadását is .je1cntí "

A lrat (ó) hónapos prtibaüzem sikeres zárása után a Vállaikozó a Megrendclő birtokába ar-1ja

(to'u'ábbiakban: véglege.; [jztlmbe hel1,g,{{1 a létesítnrényt. és átad ntinden olvatr eg.veil.'
dokunrentunrot. igaz-olást. n1'iiatkozatot. amely az epíttető száutára a lraszná"latba\'éttlÍ
engedél3'' rnegkéréséhez sztikséges. íg3' ktilön kiemelten az a|ábbiakat:

o próbirüzenri záróie|errtels
. l'égleges kezelési és karbantartási utasílás
o r,ízminőségi kárclháritási terv

l l Jótá|lási Kiite|ezettség

A l ] .l -] !.3, rilt,ikkaly,r:k törIent]t.ík és hclyeltesítentl(ík..

A Vállalkozó euvséges jótállási kötelezettsége a sikeres Atadás-át'n,elei1cl (végső ii::t.'ntbr:
lre]vezési eljárás lezárásától) szánritott 60 hónap.

Vá]lalkozó jótáll a Szerződésben f-oqiali kötelezettségeinek szeuődesszerű teljesítésééit.
továbbli az alkainrazo1t megoldások. cljárások alkalmasságáért és min|iséÍlééfi lügg.eticrriil
a'ttól" hog'v* azokat saját maga ''ag1 alr.á1lalkozója' esetleg egyéb jogszerúcn t]t]\lr)ilt harrnirciik
szcmi'iy alkllmazza.

A.jelen alcikkely.elso bekezdésébe meghatározott. időtartama alat1, a felelősség alól csak ilk.l<ili
mentesüi. ha bizi.rnyítja" hog.r a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a N4egrerlclclci
a törvényből er.edő.iogait nem érinti.

A Megrerrdelő a j(ltál|ási határidő alatt bárrnikor közölheti kifogását a Vál1a1koz:(ll.al' .,\ Ptk.
szavatossági .il-.igok gvakor|ására r'onatkoző szabá|yait a 'iótáilási jogok gvakor|ásáltiii tl
rneÍif-eleiően alkalmazni kel|.



Vállalkozó kötelezettséget váJlal. hogy a végső üzembe helyezési eljárás rneginilításáig
szerzodést biztosító mellékköteIezettségként tótállási koteiezettségek teljesitésére vclnatkozó
biztosítékot nyú.it N'Íegrendelő részére. nrelynek mértéke a szerzőciés szerzőcléskötéskori neitóel|enértékének 0.5%-a és amely a jitállási időszak végéig marad érvényben. A bi;zl'osítctk
formájára a Kbt' rendelkezései az irán5'adóak. Amennyi|en Válla1ko zó ai'eiőírt határ:idóig abiztosítékot nem nyújt.ia' úgy Megrendelő jogosult ezen értéknek megfelelő összegrÍ lehivást
eszközölni a te1jesítési biztosítékbó1.

,A biztosítékból Megrendelo akkor jogosu|t lehívni. ha a Vállal kclzo a iótálláSi kötelezettségelia felhívás ellenére nem. Vagy nem megfelelően. illetve nem határiáőre teljesíti. A lehír,ás
lehet részleges vagy a teljes értékre terjeáo.

Az érvényesíteni kívánt lehír''ás mértéke a Megrendelő kizárólagos mér|ege|ési .iogköre" :\Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának rrregtérítését is kiivetelheti.

||.4. Hiányokpótlásánakelmu|asztása

b) ponÍ ÍTrlendő

| 1 "5"-11.8. alcikkelyek tör|endőek

l l.9. Teljesítés lgazo|ás

Á 2, hekezclé,y törlend(í.

,4z Alcikkel-v az alúbbiakkal kiegészítenrJő,.

A szám|át és a teljesítési igazolást a Vállalkozó tölti ki. és a Mérnök igazolja le. Kitöltctien
és/vag1'' leigazolatlan számia. illetve teliesítésigazo|ás esetén Megrendel| a szántla kiflzetését
nregtagadhatja.

l i.1l. A Helyszín rendbetétele

Áz Alc:ikkel'v ntcísodik é,s hartnadik bekezclése ti)rlatttlő é,s az alribbival helvelÍe'yírettrJő.'

I{a a \/állalkozó trem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő ktite]ezettségeirrek a l'eljesrttts!
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon be]ül. a }",tegrcricie|ii aVállalkozó által eltávolítani elnrulasztott dolgokat a Vállalkoz.ó veszély,ére és köitse<gér'e
eltávolíttathatja"

A 
. 
Megrendelő jogosult aZ eltávolíttatás és a Helyszín heiyreál!ítása sorár ie]rnerüjtköltségeinek Válialkozó általi niegtérítésére. amely történhet beszámítás útiárr is.

A köl,etkező úi Alcikka11, htlzzáadancló..

l l"l2. Kötelező Alkalmassági lrlőszak

r\ Vállalkoz-o il, C.ikkely szerinti .!ótállási kötelezettségei nem érintik a Vál]a]kozil Ptk
s19r1nt1 szavatossági kötelezettségeit. tor'ábbá a koteie;ő alkalmassági i.Jőkre l,onatkozo
aIábbi jogszabáiyok tartalmából adó<tó köteiezettséÍ:ei1:



(a) a Ftk. r,onatkozó előírásai és
(b) a i 1/l985 (Vl 22.) EvM.1PM-KN,1-MÉVI-I]kM

A1kalnrassági Idószak). valamint a l2i1988 (XII.
F.gyiittes Rendelet.
Az egyes nyomvonal jellegú építményszerkezetek kötelező alka|massági irJe'iéről szóiti
12i1988. (XII' 27") EVM-IpVI-KM-MÉM-KVM Ilgyü1tes Rencieletben megiigaitlra.:l:t1
kötelező alkalmassági idők esetében e rendeiet irányadó a szal,at,l'ssági joy..ck
igérrvérr'ényesítési határide|ét illetően is.

l |.l3. Szavatosság

A Válla|kozó teliesitése hibásnak minosül. ha aZ' általa végzett je]en Szerzőejésbcii
meghatározott munka a teljesítés iclőpontjában nem fe|el nreg a jclen Szerzocll{sben \,ag\' Í1

r'onat'kozó jcrgszabályokban mcghatározcltt tulajdonságoknak. A Vájla|kozó a hiba:;
tel I esítéséér1 f-elelősséggei tartozi k.

A \/állalkrlzó hibirs teljesítóse esetén a Ptk. vonatkozó" 305. '| ....:12" .$ s,zabáil lti
a lkalrnazarrc|óak

|2 Felmérés és elszámolási értékmegállapítás

A ('ikkeIy tÓrlentl(i.

13 V,á|toztatások és Kiigazítások

13.1. Yá|toztatátshoz való jog

,1 harmadik bekeztÍrjs b). c). d)' e) ponÍ'jui valamint c'z utols( bekezclét töritncl(ik

13.2. Értéke|emzés

Áz Álcikkei.1, (t,} rsrlntitl é,s utol'só nont'lutct tTrlant]ő'

13.3. Yá|toztatási eljárás

,1z első br:keztlé'r b) pon| utolsó rnoncluirésze
törIentl(í

4z Aicikkel'y utolsó tnond,alu Íörlencltí.

(,.',, vctlamint u Me|l,altlsítas ..' ) é'; ,l r:,i Í;ont

l3"5. Feltételes összegek uz Alcikkely törientIő é,t heÍyette.sí|entÍtí'.

13.5. Tartalékkeret

Felek kijelentik" lrclg'v a bruttci vállalkozói clíjon t-elül. a kijzbeszerzési *l.járii:ibiin i1i..i.ja-{Ji.'!:
becsült érték 8 %-ának megfelelő tartalékkeretet rendeltek a- szerző.'ieshez. íií. l,l,,:
2:/2.87ó B8Ü,-Í1UF,). mell' nem i1leti meg automatikusan a VálIalkozót' atttrak 1én.o.ieg.c;i
fblhaszrrálására kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően kerülhe* stli. (íg-r,- kiiiiittöilcn ir
Kbt. 30"j.t\-a Ós a Kbt. l25.$.a alapján). Mindezek alapján aZ' *pítiiipari kir,itelcze:;i

Egytittes Rendelet (Köteli:z'ő
27.) EVM- tpx,4-KM-NtÍ]\4.KVN{



tevéken-vség végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka díjának elszámolására a Kht. és a
Ptk. rendelkezéseinek nregfelelően, továbbá a jelen szerződéssel kapcsolaxcls r.inióc
támogatásclk Íblhasználására vonatkozó jogszabályok. valamint a N{egrendelőrrek a pl.o.!ektrc
vonatkozó Támogatási Szerződésének megfelelő eljárással kerülhet sor.

13.6. Napi munkák- az alcikkel1, törlend(i

13.7, Jogszabályi mrídosulások miatti kiigazítások

A m(t,sodik lsekezdés uÍolsr|l srrtiban szerep!(í alábbi kitétel ,'.jogosulttit va!ik'' tijrletliJ(i. F,zctt
hekezciés a-b) ponÍ.jai, valumin| űZ utolsó bekezdés t(irlendők és tIZ altibbiqkkrtI
helyeties ítenclők:

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésrnódosítást. vagy kiegészítést rnegalapclzi
feltételek fennállása valószínűsíthető. a szevődésmódosításhoz" kiegészítíi szerzőcltjs
megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni. melvet a Ktlt.. r,.alamint az uniós
támogatással kapcsolatos jogszabál.vok. illetve útrrrutatók határoznak meg.

,4z A l t: i kke | 1, ki e gé s z í t e ndíj a kt;v e t ke z ő b a ke z d é s,s e l..

A Vállalkozo az' alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításr.a:
(a) a szerződéskötéskor érvényes' de hatályba még nem lépett jogszabál-y
(b) általáncls. a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő.|ogszabály móclosítás esetéil

(pl.: adó. társadalombiztosítás^ munkabiztonság)

l3.8. A költségek változásai miatti kiigazítások. az Atcikkety törlendő

|1 Szerződéses Ár, Fizetési feltéte|ek

l {. |. A Szerzőtléses Ár

l1z Aic.ikkel,v (a) bekezdése Íörlend(í é'; ctz ultibbival heLyettesílenclő.'

(a) A Szerződéses Ar a Szerződéses N,legállapodásban szereplő vállalkozói clíjnak Í.elel meg.
A Szerződéses Ar Viigazitására kizároiag a Szerzodés és mel|ékleteinek Í-eltételei szerint
kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megÍ-eielően. A Szerzodéses Ár nem tartairnazhatja a
N'Iegrendelőnek bevételt "ielentő adók. clíiak költségét'

14.2. Előleg

Az Al ci kke ly t ijr l entÍ ii.

14.3. Közbenső fizetési igazolás

Az ,4lcikkelv lörlendő és az altibbival helyeÍlesítendő',

A Vállalkozó kcjteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak r'Ég*li a
Mernök részére e9}' Számlát hat példáni'ban ben1,újtani a Mérnök általjól'áhagvoi1 1r;r:lttli;ilt:.
szerepeltetve mindazon összegeket. amelyekre a '''állalkozó .|ogostrltrra'k rirnja ma'i:ijl-. '.,.

számlát ki kelI egészíteni aiátámasztó dokumentumclkkal. amelyek köztil az L.gVlkltek a-;l;tdrilr



időszakra r'onatkozó. 4.21 Alcikke|1. szerint elkészített előrehaladási .ielentésnek Vag}
.jelentésekrrek kell lennie.

t4.4. Fizetési ütemterv _ az alcikkelv törlentÍő

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez - az alcikkely tt)rlenclií

14.6. Közbenső fizetési igazoIásokkibocsátása

Az Alcikkelv b) rylntíct törlendő éy az alcÍbbiva| helyettesítentJő..

b) ha a Válla|kozó nem teljesít. vagy teljesített bármilyen. a Szerződés szci:inti mtrnkár,
vag.v. kötelezettséget (beleértve a Vá|lalkozó dokumentációszolgáitatási. előrehaladásijelentések készítési. stb. kötelezettsését)'

|4.7 " Kifizetés

Áz AÍcikkel1l a) pont!a Íörlendő és az alúbbi ponÍÍttl hel1lettesítendő,.

Az Alcikkely b\, c1 pon(iai törlentlők é,s az alabbi ponlÍal heíyetÍesítendők.'

A beszerzést az Európai tJniti 71'74 a/o-ban, a Magyal Állam 12,66 %.ban és az a.jánlatkér'i115'ó0 %-t.lan együttescn finanszírt>zza. A váilalkozasi díj utrilag. az elorehaiac|ás rner-,lí:kin*i;
nregÍ-elelően a Megrendelő (nevében eljárva: verndi; álta1 iga:'oit teIjesítés utárt' ajogszabál5,clknak nregÍéIeloen kiá||ítcrtÍ 

',á-|u alapján ítutalással kerÜl kieg,rleniíÍésrc. *r'onatkozti jogszabál5,'oknak és a KEOP 1.2.O. pályizati felhír,ásában és dokumentációiáben
foglaltaknak megt-eleloen a Kbt. 305. $ (2)-(4) bókezdések rende]kezései szerini.

A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:

ló/2006. ('YÍI"28.) IleHVM-PII eg1,ii11gs rent|eIet a 2OO7-201.] iclőszirkbarr az i'urópaiRegionális ire.ilesztési Alapból. az tlurópai Szociális Alapbil és a Kohéziris 'tiapbdll szártrrii;ur.j
támogatásokfb]haszrrá|ásánakáltalánosel.járásiszabá11'a.iril;
255t,2Ú06. (ilI. 8.) Korm. renc]elet a 2007-2013 programozási időszakban az' IlurrlpiriRegionális flejlesztési Atapból. az l.:urópai Szociális-Alapbol és a- Kohéziós Alaplld,i
s:zármaző tárnogatások felhasználásának alap'u,etó szabályairól és 1blelős intézmén1ci;űj;,.,,t,'
28Íi,20()(l. XI]. 23') Kornt. renclelet a 2907-2O13. programozási i,lőszakban az l.'urópaiRegionális Fe.ilesztési Alapból. azF,urőpai Szociális arapiil és a K.ohéziós Alaplró 1 :lt'áullazt.:

lfol"$1|á.:k' fogadásához kapcso1ócló pénzügyi lebony,-olrtási ds ellcnőrzési rel1l'l3z(.i'ci(
KlalaKttasaro l:

i9]/.2009. (l},. t5.) Korm. rendeÍet azépítőipari kivitelezési tevékenységről:
2 0()3' ét,i X(.1I törvény az adőzásrendiéről

l.l.Íl. Késede|mesfizetés

Az Alcikke{l,, m/isrltlik l';ekezdé'ge Í()r/endő és az al(tbhi,-al heI'y-eIte,lítentl(í'.

A késedeln-ri kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatálr.os Ptk. szerilt1i Kg:;r'rj.*lttli
karnatra vonatkozó rerrdelkezések szerint kell eliánri.



14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely Íelies szövege trlrlend(í, .jelen szerződésben Felek nem alkalmaznak visszatartúst.

l4.10. Végelszámolás

Áz Alcikkely első bekeztJése törlendő és az alcibbival helyettesítendő:

A Létesítményre kibocsátott teljesítési igazolás átvételét követő 20 napon belül. a Váilalkozil
köteles a Mérnök részére a Yégszámlát benyújtani hat példányban. az azt alátánasz'tő
dokurtrentunrokkal együtt a 14.3 i\lcikkely szerint, amely magábarr foglalia:

|4.1|. Végszámla Fizetési Igazo|ás igény|ése

Az Alcikkely el,ső bekezdése módosítandó..

A Teljesítés lgazolús kézhez,-ételének dótumiit követően a leheÍő legrtvidebb időn beltil' de
legkésőbb l0 napon belal a L,állalkozó kt;teles a Mérnok részére egy végszítmla tert:ezete|
benyújtttni... ,'"

A miisodik bekezdésben minden Mérnök szrj ut(ln be,szúrandó.. ,, és vagy Megre,ndelő,,

Az utols(l bekezdés Íörlendő

l4.13. Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása

Áz Alcikkel1l el'gő bekezdése törlendő és az alcÍbbival helyettesítendő:

A Végszám|a és az írásos végszámla nyilatkozat kéz'hezvételét követő 28 napon belül a
Mérnöknek ki kell bocsátania a Végszámla Fizetési Igazolást a 14.10 és a 14.12 Alcikkelyek
szerint a Megrendelő részére' amelyben meg kell adni:

l5 Megrendelő általi felmondás

|5.2. Megrendelő általi felmondás

Áz Alcikkely c) pontju tt)rlend(í és uz alübbival helyettesítendő..

c) elfogadható indok né|kül:
(i) a Létesítmények a 8. (Kezdés, késedelmek és./elfüggeszÍés) Cikkelynek nreg1.'elelő

elorehaladása több mint 30 napos késedelembe esik. vagy
(ii) elnlarad a 7.5 (Elutasítas), ,,agy 7.6 (Helyreállítási munktt) Alcikkely szerint

kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számílott 28 naporr
belül

Az AÍcikkelv e) pontja az ulábbival kiegészítendő.,

(e) a Vállalkoző (.a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata) '.. '. '



Az Alcikkely első bekezdése kiegészítenclő..

g) a Megrendel9 e|ozeteshozzájárulása nélktil aSzerződ,ésben megjelolt Aivállalkozótól
eltérő. más alválla|kozőt vesz i génybe

Az Alcikkely első bekezdése uíán beilleszÍendő..

t{a a Vállalkozó nem távolída el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket. aMegrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttath atja azokat. z\ Megrendelőjogosult az eltávo|ittatás és a Helyszín helyreállíása során felmerriit koltségeinek Vállalkozóáltali megtérítésére. amely történiet beszámítás útján is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó á|tal a Szerződésnek megfelelően már elkészített ésbeépített Létesítmény részeknek és az ezen idopontig elkészített" üenyújtott és a N4érnök általjóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a iulajdoniog a átszá|| a Megrendelőre.
amennyiben a felmondás a 7.] Alcikkely |A Berendezések is7nyagok tulajclotfoga] szerinti
tul aj donj o g átszállást me ge lő ző en vál i k hatál yo s sá'

'4z Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

|6 Vállalkozó áttali felfüggesztés és felmondás

16.l. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére - Atcikkely tÓrlentlő

|6.2. VállaIkozó á|tali felmondás

Az Alcikkely (a)' (b)' (d) és (f) bekezdései törlendők.

16.3. Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszközök e|távolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítenrlő..

Amennyiben Vállalkoző a (c) bekezdésben fbglalt kötelezettségének a felmondás hatálvbalépését követő 8 napon belül nem tesz elegit' úgy Megrenielo 
"; Á'.'#;;ilii.;;;

veszélyére és költségére eltávolíttathatj a.

16.4. Kifizetés fe|mondáskor

A (c) ponÍ tÓrlendő

17 Kockázat és fe|elősség

17.2. A Vállalkozó gondoskodása a Létesítménnyel kapcsolatban

Az átadás-átvételi igazolás kibocsátása kitétel helyett a bekez<lésben mindenho] birtokba
lépés értendő.

|7.3. A Megrendelő kockázatai

Az (a.l' (b)' (c), (d), (e), (h) pontok törlenrlők,



17.4. A Megrendelő kockázataiva|járó kiivetkezmények

A mósodik bekezdés utol'só soraban szereplő atóbbi kitétel ,,.jogo,sultt(t vátik,, törlent1ri. Ezen
|efzals , a.b1., pontjai, valontint uZ utolso bekezdés torlenclők és ü2' alábbiakkrl|
ne rve Ire,\'rtenclok:

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmódosítást, vagy kiegészítést megalapozóÍéltételek fennálIása valószíntisíthető, a szerződ,ésmódosításióz. [iegészítő szerződés
megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt.. ialamint az uniós
támogatással kapcsolatos jogszabályok. illetve útmutatók határoznak meg.

17.5. Szel|emi termékekre vonatkozó és ipari szabadalmi jogok - az alcikkely tt)rlend(í

|7.6. A felelősségkor|átozása - Az Atcikkely Íörlendő

1tl. Biztosítások

l8.l. A biztosításokkal szembeni áItalános követelménvek

Az alcikkely kie gé szítendő..

A Válla|kozo a szetződés teljesítésének időszakában köteles jelen szerződésre .l'ona1koz{-l
általános felelosségbiztosítással rendelkezni, mely kielégítési alapot kell. hogy jeltlntsen irVállalkozónak Íélróható te||esítés jogkövetkezményei Lkinteteben a Megrenclel<-l. iijetl'eharmadik személyek irányában. A Íblelősségbiztosíiás mértéke el kell. nog.:, erie éven{e r1skáreseményenként aZ 50.000.000.- |orintot (HUF)" Továbbá Vállalko)ó köteles jelen
szerződésre vonatkozó vagy felhaszná\hatő környezeti kárra vonatkozó felelősségbiztosítással
rendelkezni, mely kielégítési alapot kell. hogy jelentsen a Vál1alkozónak felróható teljcsíté:;eredményeként környezeti károkozással kapcsolatos valamennyi jogkövetkezménl,
tekintetében. A fe|elősségbiztosítás mértéke el keil, hogy érie évente éS kár;S;J"'."uJ"T";
50.000. 000"- forintot (HLIF).

VáIlalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 306' { (2) bekezdése alapján a f'entieknek rne:g1.eleiő
Í.ele|ősségbiztosítási szerződésse| (szerzódésekkel) rendelkeiik, és aZ ezeket igazol,)
dokumentumokat (kötvény. szerződés) a Megrendelőnek jelen szerződés a]áírásakor
rendelkezésére bocsátj a.

l8.2. A Létesítmény és a vállalkozó eszktizeinek biztosítá sa - ;1z ulcikkely tor!enclő"

l8.3. Szemétyi sérü|ésre és vagyoni kárra köttitt biztosítás - Az alcikkeb,|örlentltí.

l8.4. A VáIlalkozrí szemé|yzetének biztosítása - Az alcikkelv Íörlentlő.

t9 Vis Maior

|9.4. A Vis maior ktivetkezménvei



Az első bekezdés uÍolsó sorában szereplő atábbi kitétel ,,jogosulttá víttik,, ÍörlencJő és amondat kiegészíÍendő.. kÖvetelést nyú1ihat be a A,Íérnöknik.. E,n, bekezt1és a-b) pontjai,valamint az utolsó bekezcJés Íorlendik és az alábbiakkal hel1leÍtesítendők.,

Ha a felmerült esetekben a Kbt' szerinti szerződésmódosítást, vagy kiegészítést megalapcrzófeltételek fenná|lása valószínűsítheto, a szerződ,ésmódosításhoz, kiegészíto szerződésmegkötéséhez szükséges eljárási menetet kell k<jvetni, melyet a Kbt., valamint az unióstámogatással kapcsol ato s j o gszabályok, i lletve útmutatók határoznak me s.

19.7. A te|jesítés alóli jogszerű felmentés

Az Álcikkely törlendő.

20 Kiivetelések, viták, és Döntőbíráskodás (VáIasztott Bíróság)

20.l. A Vállalkozrí követelései

A 6-8. bekezdések tÓrlendők (12 nap'on belül, vagy...',. Minclen Fizetési lgazolusnuk...,, '4Mérnök köteles....') és az atábbiakkaí helyettesít,,iát

A benyújtott kcjvete|és elbírálására vonatkozóan, ha a Kbt. szerin ti sz'erződésmódosítást. r,agykiegészítést megalapozó feltételek fennállása valószínírsíthető, a szerződésmódosításhoz,kiegészítő szerződés megkötéSéhez szükséges eljárási menetet kell követni. me1yet a Kbt..valamint az uniós támogatással kapcsolatoJJog.'uuáiy"t, iii"i;" ;i-;;;.ók határoznak meg.ha pedig ezen esetek, valamint új fcizbeszerzési eliaras tenotytatasának kötelezettsége nem á||fenn. úgy változtaÍást rendelhet el a Mérnök.

20.2 -20.8 A|cikkelyek törlendők és h elyettesíten dők:

A Megrendelonek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell terulie, hog1.tárgy.a]ásosúton rendezzenek aSzerződéssel kapcsolatban bármely vitát. amely közöttük Í'elmerül.

Ha vitás ügy merült fel. a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozclvéleményükrő|. va|amint az' általuk lehetségesn.k ta.tott megoldásokról. Bármei1,ik Felkérheti. hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyaláscrs rendezésreirányuló kísérlet nem sikere' u*uk megkezdésétől számított 30 napon belül r,agy a renc1ezésikérésre a Fél nem válaszol érdemben J0 nupo. határidőn belül. bárrnely Fél jogosu|t a vitavégléges és végrehajtandó rendezése érdekéúen a jelen S'";;a;;'b*'iito,.i* i"gi |orumhozfordulrri a jogvita eldöntése végett.

Bármely vita eldöntésére. amely a jelen Szerződésből vagy azzal össz,eiiiggésben" *rlnakteIjesülésével. megsz.egésével, megszűnésével' érvényességével Vagy érte1rnezéséve Ikapcsolatban keletkezlk, a szerződő Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelrni ésIparkamara. (székhelye: Budapest) mellett szervezett Árruiao Valasztoti Bíróság kizárólagosés végleges. valamint végrehajtandó döntésének, azza|, hogy a Választott Bíróság a saiátEljárási SzabáIyz'ata szerint jár el. Az e|járo vá|as,ztotÍ.biLrák száma három. Az eljárás sot.án amagyar nyelvet kell alkalmazni. A YálasztoLt Bíróság a magyar eljárásjogi és ar-r'vagi .jogiszabályok szerint jár el. A választott bírósági eljárás hel"yszíne Budapest.



A Szerződésre. annak értelmezésére és teljesítésére, vagy azzal összeÍüggő bármilyen
cselekményre a magyar jog az' irányadó. A Válla|koző kifejezetten nyilatkozza. l"rogy a
teljesítéssel összefiiggésben ezt elfogadja és aláveti magát ezen szabályoknak.

Az alábbi új Cikkely hozztiadandó..

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok álta|

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy il
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. a Kormány á\ta| kijelölt be|ső e|lenőrzési SZen:"
a fejezetek ellenőrzési szervezetei. a Kincstár, illetve az Irányítő }{atóság és a KiÍjzetij
Hatóság, továbbá az F'uropai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai
Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokutnentumokat átvizsgálja
vagy helyszíni ellenőrzéseken e|lenőrtzze a projekt kivitelezését és te|es auditot uég.i,é,,
szám|ázási vagy bármilyen más egyéb" a projekt ftnanszírozásával kapcso|atos
dokumentumok alapján. A dokrrmentumoknak könnyen hozzáférhetőknek keil lenÁitik, itg1,
kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. F'zek a r,izsgálatok az átadás.
átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 A Vállalkozó vállalja. hogy megfelelő bejutást biztosít a 2|.1' pont szerinti szerveknek
azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik. valamint nrindent megtesz" hogv e|osegitse
rnunkájukat

2|.3 A Vállalkozó garantáIja, hogy a 21.l pont szerinti szervek jogai aZ auditok"
vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lésinek, ugyanazon
ieltételek közcitt és ugyanazon szabályok szerint, mint amel.yek ebben a cikkelyben le vannak
írva. a Vállalkozil bármely alvállalkozójával szemben is.
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