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SZERZÓDESEs uncÁr-rapooÁs

A Nugvkaniz,sa agglomeráció csatornahúlózut é,s szennyvíztisztító telep.fb.j!esztése projekt
csalornahálózut b(ívítésének kivi|elezé,si tnunkai vdllalkozási szerződés keretében u Mecrendc!t)

tiltal készített Íervek alapján elnevezésű projekt

l . részajánlat-tételi kor
azÉszak-n5,ugati. valarnint a Dél-nyugati régió csatonlahálózat bővítésének kivitelezési rnunkái

szerződésszám: 38.

í 
urnely létrejött egyrészro| a

I

I Nagvkanizsai Regionális Szennyvíztársu|ás

Í ,ovábbiakbarr' mint Megrendelő

' Széklrelye: 8800 Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.
Statisaikai szárnjel: | 5560401 422|36420
Ad(lszánra: l 5560407-2-20
Barrkszámlaszáma: l 4 l 00330-92 664249-0| 000003
Szám l av ezetó pénzintézete : Mag1,'arországi Vo lksbank Zrr.
Képr'iseli: Tóth Nándor elnök
C]ínr: B800 Nagykanizsa Erzsébet tér 1.,Pf .111,
'fele1'on: +36-93 -3 I 3- I 3 8
'felefax: +36..93-3 I 3-l 38
E-mai | : info(ZDkan i zsacsatorna.h u:

Kapcsolafiartó: []itos István

másrészről

SZK KANIZSA Konzorcium

\ továbbiakban" mint Válla|kozó
l{

(]írne: lI-8749 Zalakaros. Jegenye sor 3.
képviseli: Kovács Tanrás Gyula vezérigazgatő
Bank számIaszátna: | 07 0021 5 -46805405 -5 2600003
SzámIar'ezeÍő pénzintézete: CIB Bank Zrt.
telefbn: +:16-93-54 I -920
t.eleltrx: +3 6-93-54 1 -925
Kapcsolattar1ó: Kovácsl.amás Gyula vezérieazgató

,{ Konzorcium vezető tag|a (vezető kottzorciumi tag. aki egrben képliselő):
Szabadics Közmű- és Mé|yépítő Zrt.
címe: H-87;l9 Za|akaros, Jegenye sor 3.
Adciszárn : 1 37 48429 -4-20 (csopor1os adóazonosító szárn : l 778 l 059-5 -44)
stati szt i ka i szánrj el : 1 31 48429 -422 1 - | | 4 -20
Bankszátn|asz'áma., |010027 5-46805405-5 l l 00005
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Z'rt.
cégi egyzéks záma: 20- 10-04023 9
képvise|i: Kovács Tamás Gyula vezérigazgat.ő
telefon: +36-93-54 I -920
teleÍ-ax: |3 6-9,3.541 -925
Kapc so l attartii : Kovác s Tatnás Gyu I a v ezéri gazgatő
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Konzorciurni tag:
rozcÉp Épiú- és Fémszer kezetgy ártő Zrt.
círne: H-]239 Budapest. HaraSZti út 44.
adószám: | 095061 6.2-14
statisztikai szánrje|: 109506.76-25l |- l l4-0l
Bankszámlaszá.na l 0300002- l 029s926-490200l 6
Számlavezető pénzirúézete: MKB Bank Zrt.
cégjegvzéks záma: 0 | - | 0 -0 426a1
képvi sel i : Németh M ik|ós El nök-vezér igazgato
telefon : +3 6l | -286-03 -22
te lefax: +3 6 I | -289 -04 -9 5

Kapc so| attartó : N émeth M i k l ós E l n ök-vezér igazgaÍo

együttesen a továbbiakban: Fe|ek
közott alLrlírott napon és he|yen az a|ábbiak szeritlt

1. Preambulum

1.l A felek rögzítik. hogy' a Megrendelo az Európai Unió Hivatalos t,apjában (TED-adatbank)
20l0. szeptember (hó) l5. nap.járr 20l0/S 1,79-2721|2 számon aján|ati felhíl'ást tettki)zzé..1
Nagyktlnizsct tlggl,omerácio c'satornahólózat és szennyt,ízti,sztít(5 telep 'iejleszÍése pro.iekt
csaÍornahciltlzat ből,ítésértek kivitelezési munkái l,allalkozási szerződés kere|ébe.n il
Megrendelő altal készítetÍ ten:ek alapjtin,, Íórgyban, ameIv- a Közbeszerzési Éjrresítri 20l0.
Szeptember hó l7-én megielent 201011l0 számában 2649412010. számon tá.jókoztatr5-iellegge l
jelent meg. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményének 20l l. jarluár hó (ll. 

''op.1á,-,tö11énő kihirdetésekor a közbeszerzési e|járás nyerteseként a Vállalkozót .ielijlte l'neg'
Mirrdezek a|apján flelek a Kbt.99' Q (l) bekezdése értelmében a törr,,énvel.s határiitőn belül
szerzodést kötrrek'

l.2 A Í-e|ek rögzítik továbbá. llogy a Megrendelő a Magyar Köaársaság Kornlányának
Környezetvédelmi Fe.ilesÍési Igazgatósága. mint Közreműködő Szerv'ezet rJrtján tárnouatásért
fcrlvamodott az Európai Bizottsághoz. Az' Európai Bizottság C' (20l0) j580 szárnot,t
kötelezettséget vá|la|t arra' hogy '.A Nagykanizsa ag.elorncráció csatornahá|ózat r:s
szenny,r',íztisztító telep fe.jlesztése '' projekt megva|ósításához 29"32l.088.-ELlR tátnogatással
hozzá.iáru|.

2. A szerződés tárgva. a fe|ek köte|ezettsógei és nvilatkozatai

?..2 A Megrendelő a"ielen Szerződés szerint I. ré'sz.. ,4 x.ug'kuni:'tu uggltlntereicit,; csuÍornahti|ri:r;Í
és szennyyízÍisz|ító telep.fejle'sz|é,se pnljckt - tt: Es:,.tk-tt.l.ugttÍi. t'ulumittÍ, tt Dé!.ir.l,ug'aÍi rig1ó
csalornuhcilózat b(jvíté,sének kivitele:t)'si nunkcii l'tillulko:tisi .'czerz(í,:j!,s kertlÍt,ht'n ir
luIegrendel(í altal készítetl |ert,ek alttpjtitt (a torábbiakban: [-étr.sítmén1,) nlegralósít;isát
rerrdel i meg Vállalkozótó|.

2.2' A fe|ek rnegállapodása szerint a Vállalkozó köte|es a Szerz(ldés értelnrében a rész|ete.' kiritcli
terveket és a I'étesítnlénvt szerződésszeriien. teljes körÍierr. nrÍiszakilag éi mirlilstlgilcr:
kiÍbgástaIan kivitelben. a vonatkozti mag1ar e|őírásokrrak. rnÚiszaki szabl.iltt1tl[<naí'"
mindenkori engedély.eknek valamint a teclrnika mai állásának megf.eleIiíerl I. osz1á]rír
minőségben. határidőberr eg5,' szakl'á|lalat gondosságála| elkészíteni illetre va|anienn}i r:g.vtl|r
szerződéses köte|ezettségét szerzodésszeri,ien telIesíteni. A Vá|lalkozti a7-, előbbi^ Í]'

Létesítrnény'' szerzodésszerű megvalósítására vá|laIt kcitelezettsége lnellett ki|cje rtll
kotelezettséget vá|lal a'rra. hogy .|ótál|ási/garanciális/szavatossági köte lezettse g,.eiriek
maradéktalanul e|eget tesz.

"t

t

.p1



á

't-

&

i_

2.',3 Vállalkozó a Szerződéses Megál|apodás aláírásával akként nyi|atkozik. hogy a Szerzódés
elválasálratatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendeiő által a közbeszerzési eliárás
során rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvál|alat saját felelősségére
ellenőrizte, az, azokban foglalt tényeket, e|őírásokat ismeri. Vá|lalkozó a 3.l . pont szerirrti árat
ezett információk figyelembevéte|ével. szakmai tapaszta|aÍára alapoz'va és az építési hely,szírl
ismeretében állapította rneg. Vállalkozó a Létesítrnény funkciójának. céliainak rnegfelelci.
vaIamittt a rendeItetésszerű használatához és a teljes körű' I. osztálv'ú nrinosegi
követeIményeknek meg|ele|ő megjeIenésű és minőségű megvalósításálroz szüksége]s
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Megrendelő koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. t..nnek
keretében az' 1,2 pont szerinti közösségi támogatás, i||efve a kapcsolóc|ó va|amennyi hazai
társfinanszírozási forrás szabályszerír igénybevételéhez szükséges intézkec|éseke:t határiclőben
megtenni. A Vál|alkozó tudomásul veszi. hogy számláinak kibocsátása. i|letve a Szerződés
szerinti adatszolgáltatásai sorárr köte|es rnegfe|elni a kozösségi tárnogatás i||. a kapcstllódó
hazai társfirtanszírozás terhére va|ó elszámolására vonatkozó speciális közösséci é:; ha,zai
szabályoklrak.

Vállalkozó rrrindazok előírásait és feltéteteit köteles figye|ernbe r'enni. akiknek trrlajclonát.
vagy Iogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintlreti' továbbá a Vállalkozó kijteles
kártalaníta,ni a Megrendelőt rninden büntetés vagy fulelősség a|ól az e]őírások. iIletve
fé|téteIek megszegése esetén.

A Válla|kozó a kivite|ezés során csak Magyarországon felhasználási engeclé|lyel bíró" ]\,lérnijk
álta| elÍ'ogadotl minőségű. a VáIlalkozó tu|ajclonában lévő anyagokat és szereIvénveket
haszrrálhat f-e|. A beépített anvagok. szerelvények rnűbizon1,latait. nrinőségvizsgálati
.iegyzőkönyveit a Vállalkozőnak kell szolgáltatnia a műszaki átadáS.át\'ételi eliárás
rnegilrd ításáig

A mttnkaterü|eten végzett rnunkák jogszabály szerinti végzéséért a VállaIkozó a fclcló:l. ig''
különösen a ba|esetmetrtes munkakörülmények rnegteremtéséért. az alkaltnazottrrk .|ogszcrii
ÍbgIalkoztatásáért.

Vál|a|kozti kötelezettséget vá||al arra. hogy ha az' á|tala teljesítésbe bel'ont állornárry. a
szerződéses feltételekben fogla|t előírások valame|y'ikét meqsérti. ós Megrendelő azt kcíri.
akkor saját költségére rnegfeleló szaktudással bíró Írj áIlomiinrt állít ki.

A Válla|kozó köteles ál]andó helyszíni képvise|ője áltaI blztosítani a:z összes sziikséges
fbitigyeletet és irán1'ítást a beruházás kivitelezése tcllr amán. Az i|ven meghataintazott
képvise|őnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is cl kelI tbgaclnia'

A munkaterület ijrzését Vállalkozónak saját. rnegÍ'eIelti .jogosítr,ányckkal r.ence !k*zii
munkavá|laltiiva| lag}'erre ki-ilön szerződött szakcéggel keIl biztosítani.

A Vállalkozó epítési naplót köte|es vezetni a vonatkozó.iogszabál1'oknak rnegÍ'eIelően.

A Vá|laIkozó l'öteIes nlinden a végrehajtás során sztiksóges:;é váló ir1eig|ene-c vílÍ.\..''jgl..ges
engedél1' r'agr Í.elnlentés megszerezését kezdernén1.ezni és azokat llegs":ereztti' { l;irl'i
enget'lél1,.ckkeI illetőleg felrnentésekkel kapcsolatos illetékek és eg-léhr költségek a Yáiialkc.zrit
terhelik

s vá||a|kozói díi (szerztidés eltenértéke. el|enszoleá|tatás) összeee és fizetésijlgltételel!

A vállalkozói díi (A.iánlati ár) összege: nettó 3 786 000 000'-. Ft i. a nrinclertkor lratáh'os
jogszabá|yi rendelkezejsek szerinti AFA (a7'az. tle1tó háromnrilliártl.
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hétszáznyo|cvanhatmi||ió forint * a mindenkor hatályos .iogszabályi rendelkezések szerittti
á|talános fbrgalrni adó).

Felek kijelentik. hogy' a bruttó válla|kozói clíjon f-elül, a közbeszerzési e|járásban megadott
becstilt éfték 8 %-ának megfelelő tartalékkeretet rendeltek a szerződéshez (I. rész..
301,391.56a,- HUF) melv trem il|eti meg automatikusan a Válla|kozót, annak ténvleges
felhasználásáraklzárőlag a Kbt. rendelkezéseirrek megfelelően kerülhet sor (így különösen a
Kbt. 303.$-a és a Kbt. 125.$-a alapján). Mindezek a|ap"ián az építőipari kiviteIezési
tevékenvség végzése során esetlegesen feImerülő pótmunka díjának elszámo|ására a Kbt. és a
Ptk. rendelkezéseinek megfeIe|ően. továbbá a jelen szerződésseI kapcsolatos unttis
támogatások felhasználására vonatkoző jogszabályok, va|amint a Megrendelőnek a projektre
vonatkozó Támogatási Szerződésének megfe|elő e|járással kerülhet sor' A szánlát a íbrclított
adózás szabályainak rnegfelelően kell elkészíteni.

A Vállalkozó a válla|kozői dii fejében telies körűen vállalkozik a [-étesítménv rendeItetésszerű
rnegvalósítására. valant irrt az egyéb szerződéses kötelezettségek tel iesítésére.

A számlát és a te|jesítési igazolást a Vá||a|kozó tolti ki. és a Mérnök igazo|ja le. Kí1oltetler:
és/vagy leigazolatlan számIa. il|etve te|jesítésigazolás esetén Megrendelő a szárnla kifizetését
megtagadhat.ja. A számla elkészítésére a magyar jogszabályok. kiilönösen a Ie Ien
megállapodás 3'5. pontjában Í-elsorolt jogszabályok az irányadóak. A szanrlán fe] kell tiintctni
az' a|ábbi számot: KEOP 1,2.0l2F-2008-0004 A számla kötelező me||ékletei a Níérnrjk áitai
kiaclott teljesítésigazolás. és a szám|a indikátor a|apú f-elbontása.

A beszerzést az Európai Unió ]1.]4oÁ-bart, a Magyar ÁIlam |2.66%o-ban és az a.jánlatkérő
15.60.oÁ.ban egvüttesen flnanszirozza. A vál|a|kozási díj utólag. az e|őrehaIadás rlértékének
nregfeIe|ően a Megrendelo (nevében eliárva: Mérnök) áltaI igazolt te|iesítés után. a
jo.eszabályoknak megf-eIe|ően kiál|ított számla alapján átutalássaI kerül kiegyenlítésre" a
vonatkozó jogszabályoknak és a KEoP l.2.0. pályázati f-elhíl'ásábarr és dokumentáció.iáball
tbglaltaknak megfele|ően a Kbt.305' $ (2)-(4) bekezdések rettdelkezései szerint. A szerzőc|és
teIjesítése során összesen l0 részszámla és egy végszámla nrÍljtható be, oly móclott' hog1 két
számla berryú.jtása között legalább 80 napnak el kell telnie. az alábbi jogszabál1'oknak.
rnegfeleloen:

l6/2006. LYII.2B.) MeÍIVM-PM ery,üttes rendelet a 2007-20i3 idősz-akban az Eurtipai
Regionális Fejlesztési A|apból. az'E'urőpai Szociális A|apbó| és a Kohéziós A|apból származó
támogatások feI haszrrálásának á|talános elj árás i szabá|r ai ról :

255i2006. (XII. B.l Kornt. rendelet a 200]-20l3 progratl-ttlzási időszakbari az l:irrcipai
Regionális Irejlesztési Alapból. az Etrrópai Szociá|is Alapbtil és a Kohézió-s A!apból
szárnaző támogatások felhaszná|ásának alapvető szabá|1airól és Í'elc|ős intézrnérileir.ól;

2B1i2006' ('YI]' 23'l Korm. rendeleÍ a 2007-20l3. prograrriozási időszakban az tltrriipai
Regionális Fe.jlesztési A|apból, azF'urőpai Szociá|is A|apból és a Kohéziós Alapbót szárrnazo
támogatások Íbgadásához kapcsolódó pénztigy'i lebonlolítási és ellenőrzési rentlszerek
kialakításáró|:

2003. ét,i-Y('/1' tijrvér1t az adőzás rendjéről

A vá|lalkozói dí1 megá||apításának alapjául szolgá|ó. a N,legrendelo által a kozbeszctz.;:'i
el|árásban az a.ián|ati dokumentáció 4. kotetében kiadott táblázatok vállalkozci álta| kiI.jltiitt
formábarr.je|en szerzodés 2. számú rne||ékletét képezi'

Megrende|ő az' á|ta|a (nevében e|iárr'a a Mérnok által) igazolt szerződésszerű teljesítés esc1én'

.ielerr Szerzodésben tneghatározott fizetési határidő eredménr'telelt elteltét ktjr'etierr
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5.

hozz'áiáru|ását adja, hogy Vállalkozó a Megrende|ő Magyarországi Volksbank Zfl-rté| Vezetett.
l4100330-92664249.01000003 szánrÚt szám|ája terhére _ jelen Szerződéselt a|aptlló _ jo!u.
kiivete|ése erejéig beszedési megbízást rlyújtson be.

A Vállalkozó a Létesítnrény szerzodésszerű megvalósítását az A|ta|ános ós Külonös Feltételek
tl.l A|cikkelye szerint rnegállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 828 napon be|iil k<.jteIe.s

teljesíteni. A megvalósítás időtartarnába be|e kell érteni a próbaüzem ide'iét. r'.alalnittt a rógsii
üzemtrehelyezési eIjárást, a szerzodésszerű teljesítés alatt a végső üzembehelyezési eljár"ás
kezdő napját kell érteni, amennviben az e|járás végén a Megrende|ő a t-étesítménvt átr'e szi

A jelen szerződés valamennvi fé| aláírásával lép hatá|yba.

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfeleIósséget vállal a beruházás határidorc
töúénő teljes kclrű megva|ósítására.

A Vá|lalkclzó.iogosu|t az előzetes teljesítésre'

A vál|a|kozó álta| nvúitott iótá|lás íHiba kiiavítási köte|ezettsée)

VáIIaIkozó a vonatkozó .iogszabályi előírásoknak megfeleIcien a végső íjzentbe. heIr'ezé:ii
e|iárás lezárásátó| szárnított 60 hónapon kereszttil jftáll a Szerzőrlésbe n Íbg|alt
kötelezeltségeinek szerzódésszeríi teliesítéséért. továbbá az alkalmazott megt;Icláscrk. i.l]árál,r;k
aIka|masságáért és rninőségéért fiiggetlenü| artól, hogy azr:kat saiát maga vag;- ali,állal|iilziija.
esetleg egyéb bel'ont harrnadik személy a|ka|mazza,

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Felek rögzítik. hogy a VálIalkozó a jelen szerződés a|áírásáig szerződést biztcrsító
rnellékköteIezettségként teliesítési biztosítékot n'".tritott Megrenc1elo részére, atireIt nei.'
rnértékc a szerződés szerződéskötéskori nettó ór"tékének 79,c-a. A biztr;sítek renrlelkelzesre
bocsátására vonatkozó dokumentuInot a FeIek .|elen szerzócléshez csatoIják ] , száltlú
mel|ékletként. A teliesítési biztosítékra r'onatkozó részletes elijírások a KiiIijnös szcrzclrji.ses
Í-e|tételek 4.2 pontjában ta|álhatóak. A te|jesítési biaosítékot a Vállalkilzó a Kbt' lonatkilzil
rendeI kezésének lnegfeIelően teljesítheti'

Vá|lalkozó kötelezetlséget válla|. hogy a végső iizertrbc heIrezési eliárás rrregirrclításáig
(különös Feltételek l0.3. pont) szerződést biztosítci rne||ékkijteIezcttségként 'iill-állásikötelezettségek teljesítésére vonatkozó biztosítékot nl Írit Megrerrdc!ó részére. tne ir,ire k
rnér.téke a szerződés szerzőcJéskötéskori e||enértékének 0 ':9,o-a' A bizttlsíték f,ormájá,.a a Ki.t.
rendeIkezései az irán1.adóak' Amenn1''iben VálIalkozó az elilír1 haiári11őig a bizlosítéktlt llet,it
n1,ú.it.ia. úg1 ,\'|egrende|ii .jogosult ezen éÍéknek nlegf-elelő összegti lehírást eszközijlni ii
tel1esítési biztosítetkbó|'

A Szerződés késedelrnes teljesítése esetén a Vállalkozó napi 4 000 000 t{{ iF.nak rrregfeicio
összegii késedc'lrrri kötbér fizetésére köteles. A teliesítési icÍőtaltarntlt iöbb rniirt lrg'rmin.:.'
naptári nappaI rneghaladó - a Válla|kozónak felróható - késedelem esetére a Megren.Jrlő
íenntartja a Szc.rződers felrnondásának jogát. Amennviben a Megrr'.rrc|elő ncrl tj| l-elrlrlrrrlásl
.;ogával. úgy a napi késedelmi kötbér továbbra is esedékes a késede|emmel érintett t-ta1ltrirr.l..

vonatkozóan '

Vállalkozó kijelenti. hogl' a Kbt. 306. ö (2) bekezdése alap.ián a kivitelez'(!i {.elarJat;l|.
ellátásához szlikséges. rnegfele|ő. érvénves, jeIen r'állalkozási szer:rljclósri: ts.Lrter';e'1i'
|ele|ősséetriz1osítási szerződésseI rendelkezik. rnelyet igazolí-i dt.ikutrte,ntutrlot ilititr'ér]r''

(t.

6.1.

6.2.

6.3.

t\

ó..t.



SZerZódéS) a Megrendelőnek je|en szerződés aláírásakor rende|kezésére btlcsát. (5. számÍr
melléklet)

7. 7. Egvéb rendelkezések

7.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nvelve a mag\.ar.

7.2 A jelen Szerződéses Megál|apodásban nem, Vagy nem kie|égítően szabá|yozott kérdésekre
vonatkozóan a Szerzódéses Megállapodás elválaszthatat|an részét képező mellékelt
dokumentumok az irányadók. a Különös Feltéte|ek 1.5 pontja rendelkezései Íigye|ernbe
véte|ével.

1.3 Közreműködoszemé|yek

Megrendelő kapcsoIattartásra k i ie |ölt szernélye( i ) és elérhetősége( ik):
Név: Fitos István PME vezető
Postacím: 8800 Nagykanizsa. Ady' utcai Szennyvíztisztító te|ep PME iroda
'Ielefon: r 3ó-93-3 l 3-l 38
Mobiltelefon:+36-20-420-4 I -3 I

T'elefax: +16-93-3 I 3-l 38
E-mai I : istvan.fi tos(@dzviz.hu

1'4 A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt szemé|yei és e|érhetőségek (az alvá||alkozcik szárnára it

te|.ies ítési gazolás kiadására j ogosu |t feIeIos műszaki vezető) :

Név: |.Iorváth SzaboIcs
Postacím: 8749 Za|akaros. Jegenye sor 3.
Telefon : + 3 6-93 -5 4 | -920
N{obi ltelefon:+36-30-3 85 -25-5 I
'Ielefax: 

+3 6-93 -54 | -925
E'- rnai l : horvatlr . szabo lc sía] szabad i c s. h u
Egyéb elérhetőség:

7.5 Fentiek bizony,ságáu| a sz'erződő felek ezennel aláír.iák .iclen Szerzódéses 1\4egállapodást.
rleIy'et a Körny'ezetvédeImi Fejlesztési Igazgatóság. mint Kclhéziós AIap Közremíjköilti
Szervezet elIenjegyzéssel lát e|.

1.6 t]elek kijelentik. hogy a .jelen szerzijdéssel f-eIrneriilij .|oglitájukat elsődlegesen tárgyalásos
űton. békés rnegegyezéssel kívánják rendezni. crlnek keretében mediátor közremŰrkodését nenr
kívánják igény'be venni. A Szerződésből szárnrazo.iogritákat a felek Mag-var Kereskedelnri é-"

lparkamara mellett működő Vá|asztottbírcisá.u út.ján rendezik.

Jelen szerzodés késztilt hat pé|dánvban rnagy,'ar tl.nelren. A szerződés 35 oldalból á|| és az alábbi
e l vá l aszthatatl an nr e l l ék l eteket tarta|mazza:



Mellékletek:

6EzdáJkÍoftsl 3i1tá|Yn

201i -02' 'l 5

szárnú melléklet (te|jesítési biaosíték)
számu melléklet (ajánlati árat a|átánasztő táb|ázatok a válla|k oző á|ta| kitöltott
formában)
számű mel lékIet (Teljesítési gazo lás)
szám ú me l |éklet (Utmutató a Y á|toztatások és Vál lal kozói Követe|ések Kezeléséhez,r
számú mellékIet (Felelősségbiztosítást igazoló dokumentunl)

l.
2.

1l

4.
5.

Nag1'kanizsa. 20l l .január 28.

MEGRTNDELO:
A |áírta és IepecséteIte:

TársuIási .ranács 
Elnöke

N agykan izsai Regionál is Szennr:ry íztársu lás

Kelt: Nagykatlizsa. 20l l ..|anuár 28.

E LI,ENJEG yZÉ S : KORNYEZETVÉD ELMI
FEJI,I]SZTÉsr tcazcATŐSÁG nÉszÉRŐr:

I
,I ..t :

-llr,./, i L.z-.-:-.3

L,ASCH TÍMEA
Igazgató
KEOP KSZ l'ezető

Kelt: (-: Ll

VALLALKOZO:
A|áírtaés Iepecséte|te: ''sgsBs9{qsXoZMÜ es urir.Épiűínr.
ltzo'

KOVACS 1'AMAS GYTJLA
Yezérigazgatő
Teljes körűen felhata|rnazva és eliárva az
SZK KANIZSA Konzorcium á|taI rneghatalrrrazo['l
Szabadics Kcjzmű- és Mé|1,építő Zrt' rrer,ében.
Ke|t: Nag1'kaIrizsa. 20l l . ianuár 28.
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xÜrÖNÖs rnltÉrrlnx
Tartalomjeg-v_zék

t ÁlrALÁNoS RE,NDELKEzÉspx
l .l Meghatározások
1.1.1 A Szerződés
l'l"l.l. A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
l .l .l.3. E|fogadó Levé| (xlen alkalmazandó)
l ' l .l ' 7. Jeg1'zékek (Nem alkalmazancló|
i.l .l ' l i ' E'pítési tervek/ Kiviteli tervek hij Alcikkelv,)
1 .l .l . l2. Rész|ettervek (tij Alcikkelv)
1'l.l.l3. Kiegészítő terr,ek (itf Alcikkelv)
l.l.l.l.1. A"iánlati tervdokumentáció (ítj Alcikkely"1
i.l .2. Felek és szemé|r,ek
1.1.2.2. Megrendelő (Eltér(íen alkalnazandó)
l .1 .2.3. Vá|lalkozó (Eltérően ulkulmazuntló)
|.|.2.1' Mérnök (Eltérően ulkal,nrctzundó)
l .l '2.8. AlválIalkclző (Eltér(jen alkaltnazttnck))
| .| .2'9, Döntőbizottság (A'elll alkalmazhat(l)
l.l.j. Dátumok. vizsgá|atok. idoszakok és Befejezés
I .l .3' l . KiindLrlási időpont (!u.am alkaltnazhutó)
l,l.j'3' Megr'alósítás időtartama (Eltérően alkalmazand(l)
l.1.3'.1. At\'ételt rlegeIozó iizempróbák (Eltérően alkaltnuzundó1
1 .1 .3.6. Atvétel utáni iizemo r(lbák (Nem alkalnruzhatrj)
| ,1 .3.1 , Jótállási idöszak 1Eltérően alkalnazandri)
1 .l "3.l0 Köte|ező Alkalmassági időszak (új Álcikkely)
1 .l '3 ' i l t{iba kiiavítási köte|ezettség (új Alc:ikkelv)
l. ].3. ] 2 Próbaiizent (Llj ulcikkely)
l' l .4 Pénz és Kifizetések
1 ' ] .4. i Szerződés tllfogadott Végösszege (Nem alkaltnu:huÍ(l.)
1 "1"4.2^ Szerzildéses Ar (Eltérően alkalmuzandó')
i .l .4. j Költség (Eltérően alkulmazandó1
l.l..1.4, Végszárnla (Eltérően ulkulnaztlndó
l . 1 .4.5 Készre.je|entési ny'ilatkozat (Eltérríen alkulmtt:andri)
i ' l.4' l0. Feltéte|es összeg (ilÍem uIkalntazhatrj)
1 .1 "4.l l . Visszatartcltt összeg (Nem alkalntu:huÍrj)
t ,l'4.12 A Számla (Eltérően ulkulau:und(l,1
l .l .6 Eg1'éb rneghatározások
l.1.6.5 .logszabá|yok(Eltéróen ulkulnutzttndó)
1 .l .6'9. Változtatás (Eltérőcn ctlkulnuzcntlri,)
1 . i .6' 10 -I.elje:;íte1si bankgarancia (új Alc.ikkely1
i'l .6.l l' AtadáS-átvéteIi igazo|ás (új Alcikkelvl
l..5 l)okunretrttttnok fcrtltossági sorrendje (Eltérően ulkalmu:utttló)
l.6 Szerződéses \4eeállapodás (Eltérően ulkalmctzand(l1
| .7 . L,ngedménr ez'és ( I:ltérően ulkulmuzantlri,)
i.9. .ferr,ek 

r.agy utasítások késedelme (Eltérően alkulnu:undo)
l ' 10 A Vá||alkozó DokLrmentumainak Megrendelő általi llaszná|aÍa (Kiegé'szíÍl:ndő 'l.r rtj's:c.&
tÖrlend<iekl
\.14. Egretenrieges és eg1'éni felelősség (E]térően alkalnruzandó)

] A MI.GRE\DLI (i
2"1. A helvszínre való bejutás (Eltér(íen alka{mazandó1
?.'5 Megrendelőkör,'ete|ései (Eltérően alkalnruzandó1



3 A ,IERNOI<
í_ 3. l Ménröki kötelességek és hatáskör (Kiegészítenclő és részek tr)rlenclőek)

3.4. Új Mérnok kinevezése (Eltérően alkalmazandó1

á

4 Avellnlrozó
4.l Vá||alkozó általános kötelezettségei (KiegészítencJő és részek |örtendőeky

t' 4.2 T'eljesítési Biztosíték (Ettér(jen alkalmazandóy
4,3 Vál|a|kozó Képvise|ője (Kiegé'szítend(í és részek tÖrlend(íek)
4.4 Alvállalkozők(Kiegészítendő)

i 4.5 Alvállalkozói kote|ezettségek átruházása (Kiegészítendő)
4.6 Együttműködés (Kiegé'szítend(í és részek törlendőek)

}- 4.1 Kitűzés (Kiegészítendő és ré'szek Íörlendőek)
j 4 8 Munkabiztonsági eliárások tKiegészítendő)

4,9 Minóségbiztosítás (Kiegészítendő és részektörlendőek)
4.l l . A Szerződés Elfcrgadott Végösszegónek nregfeletosége (!{em alkulmazhaÍó)
4.12" Elore nenl |átható hel1'színi körülmények Kiegészítendő és ré'yzek tTrlendőek)
4.l5 Megkozelítési utak (Kiegészítendőy
4.i8 Környezetvédelern (Kiegé'szítend(í1
4,19 ' Villamos energia. víz és gázel| átás (Részek Íörlentliíek1

' 4.20. A Megrendelo eszközei és a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott anyagok (Rr!,s:ek
törlent]őekl

4.23 Vállalkozó műveletei a He|vszínen (Kiegé,szítendíiy
4,24 Régészet (Kiegészítent{ő és részek törlendőek)
4.25 Meglévo kozrnúivek (tij Alcikkely1

5 ALVÁlt-alroZ,Őv AL KAPCSOLATOS RF]NDELKEZESt]K Eltérően alkalntazuttt,lrj)

6 IZEMÉL,YZET És vuNrnenÓ
6.5 Munkaidő {Kiegészítendő)
6.1 Muttkaésegészségvédelrnielőírások (Kiegészítentl(i)

7 BE,RENDI]ZÉS. ANYAGOK És rctvI.rpl' 1.3 Felügyelet (Eltérően alkalnazandti1
7.4. Üzernpróbák rEhérően alkalntazuntLó1
7 .1 . Berendezések és anyagok tulajdon.io ga (Ré'szek Ít)rlentlr.Íak.t
].s Anyagok, Rerendezések és Artrk származá'sa üj Atcikketvl

8. KF'ZDÉS"KÉSEDELMEKESFEI'Í;Ürc;CjESZ.IÉS
8.l. A munka kezdése (E.ltérijen ulkulnct:undrjl
8.4. Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása tEltérríen ulkalmuzanrJó)
8.5. Hattiságok á|ta| okozott késedelem (Kiegés:ítettt|íi1

8.7 Kotbér(Eltérőcnulhtlmuzandri1
8.8. A munka f-elfÜggeszté se (Nem alkulmazhuttjl
8.9 Felfiiggesz-tés köi'etkezmény,ei (Ilem ulkalna:htttr51
8.l0. Berendezések. anragok kifizetése felfliggesztés esetén (iVem alkulnlazhctÍti)
8.l l Tartós felfÜggesaés (Iletn alkaltnazható1
8.l2. Munka Írirakezdése (Nem al,kalmazhatr51

l0. MEcRENDELÓ ÁLTALI ÁTVÉTEI.I E|,JÁRÁS G címhez lurtlz(i valuntettn\,ittlcikki,,'
t ör l en d(í é s he l ye tt e,s í t e n c]ő az a l ti b b i ulc: i kke lye kke l )

| 0. l ' Műszali átac|ás-átr ér e| tTi)rlt,tilő (s' e l|,irően alkalntu:untJól
l0.2. Próbaüzem (Törlend(i és eltér(jen ltlkalmazandó)
i0.3. Végső üzembehelyezési eliárás (birtokbaadásieljárás) Iörlendő é,s eltéríjen t'tlkulnu:,t,t,|,l)
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l l l. ;ór.nllÁst rÖrplpznlrsÉc 1lórÁr'r-Ás;
" l l .l ' E'l nern végzett munkák befe.iezése és hiányok pót|ása (Eltérően alkalmazandri1

| | .2. Hibák pótlásának költsége (Eltérően alkalmazandt|1
l l.3 A Jcitállási ldőszak meghosszabbítása (Eltérően ulkalmazanclt)1N l l '4. t.Iiányok pótlásának e|mulasztása (Részek törlenclőek)
l l.5. A Létesítrnény hibás részeinek eltávolítása 1l,Iem alkalntazható)

i l ].6' További probák (]l,lem alkalmazható1
{- | |.1 . Hozzáfér:és j<>ga (l,,Iem alkalntazhatr|)

l 1.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában (|Vem alkalmazheiló)
; l 1.9. Teljesítési igazolás (Kiegészítenrilí és részek trlendőek)
{- l l.l 1 l1e|y,szín rerrdbetétele (Ettér(jen alkalmazanc]ó)

l l .l2 Köte|ező Alka|rnassági Időszak (új Álcikkelv)
& *j l 1.l ]' Szavatossá'g @.i Alcikkely)
i!1- D.. F.EI,MÉR[:]S És EI'sznvoLÁSI ÉnrÉrl,tpcÁr'lnpÍr As (^ie,, ttlkulnta:hutti)

' 13 VAt-]oZrATASoK ÉS K||GAZÍTÁSoK. 13.l. \u áltoztatás|roz való jog (Ré,szek törlend(íeky1
l3.2. Ér'téke|emzé s (Re'szek lörlcndők)
i 3.3 Vá|toztatási cljárás (Ré'sze k törlentl(ik1
l.].5. -l.artalékkeret (Eltér(ien alktlmazattt]ó)
]3.6. Napi munkák lllem ulkalnruzandó1
13.7 Jogszabál1.i lncidosulások rniatti kiigazítások (Eltérően ulkalnrlzuntló)
13'8. Költségek vá|tozásai miatti korrekciők 1t{em alkalmazhatri)

14 IZF'RZ'ÓDÉSt',S ÁR. IrlZEl.ÉSI FE'LTÉTELEK
l4.l Szerzódése s Ar (I'ltér(íen alkulntazanc\ó)
14,2, E|ő|eg (ncn ulkalntttzantlri1
i4.3 Közberrső Fizetési lgazolás (ElÍér(íen alkalruazund(l)
i4.4. Fizetési iitemtery ]t{etn ulkulntazandr|)
i4.5, Bererldezés és anvagok a létesítmény|lez (Nem alkaltnazanclrj)
l4.6" Kozbenső Í-izetési igazo|ások kibocsátása Bltérően ulkalnrunutló)
|4.1. Kifizetés (Eltérően ulkulmazundó1_ l4.8 Késedelmes kifizetés (Eltérően alkalmazttndrj)
14.9 \l.isszatar1ott összeg kifizetése (Nem alkalnruzható)
14. l0 VégeIszámo1ás (Eltérően ulkalntazemdó)

- i4.1i Véeszám|a F-izetési Igazolás igénylése (Kiegészítendő és ré's:ek törlend(iek)
l4.l3 VégszámIa |.izetési Igazo|ás kibocsátása (Eltér(íen alkttlntu:unt]tll

i5. MEGRf:,NDr,LÓ ÁL-r-eI,| FELMONDAS

- 
] 5.2 Megrendeló általi Í.e|mon dás (Eltéy(Íett alkalmuzond(ll

ló. VAI-I"ALKo1'O AI'f. AI-l FI]L,FÜGGESZTÉS És rEt,vol\.DÁS
l 6' i . Vállalkozó .ic,ga a tt-tutlka felftiggesztésére í'\.elil ulkulmuzhuÍó,l
16.2 Vállalkozt.l á|ta|i Íelmondás (Részek Íörlendőekl
l6" j Mr.rnka Í.e|íüggesztése és a Vá||a|kozói Eszközök eltávo|ítása 6iegés:ítenti(ii
16.4. Kif-izetés t-elrnondáskor (Részek törlendőek)

17. KOCKAZAT r1S FE,t,r]lossÉc
|7.?.. VálIaIkozó gonc1oskodása a létesítménnyel kapcsolatbart (Eltérrien ulktllmu:ttncÍó1
|].3. Megrendelő kockázatai (Ré,szek t()rlenelőek)
i 7 ".{. A Megrenelelő kockázataival járó ktjvetkezmé n.vek El térőe n ul kal nazantb i
i7 '5. Szellemi tennékekre vonatkozó és ipari szabadalmijogok /Á'elrl ulku|muzhatt)1
|] '6 A fe|eliisség korlátozása (|,lem ulkalmuzhalri)



l8. BlZ |()SiTÁSoK
l8' l . A biztosításokkal szembeni általános követelmények (Kiegészítendő)
18.2 A I'étesítnrény és a vállalkozó eszközeinek biaosítása (Nent alkalntazható)
]8.3 Személvi sértilésre és r''agyoni károkra kötött biztosítás (Nem alkalmazhaló)
l 8.4. Válla|kozó személyzetének biztosítása (]Yem alkalmazandó)

I9. VIS MAIOR
|9.4. A Vis maior következményei Gltérően alkalmazandó')
|9.7 . A teljesítés a|ó|ijogszerű felmentés (Nem alkalmaza,ndó1

20 rcvprplÉSEK. VITÁr És noxrŐgÍnÁsronÁs ryÁlnSZTO.rT sÍnÖsÁcl
20.|. A Vá|lalkozó követelései (Eltér(íen alkalmazandó1

-l 20.2 A Döntőbizottság kiie|ölése Eltér(jen alkaltttazandó1
20.3 . Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmu|a sztása (F]ltér(íen alkuimuzantlti)
20.4 Döntőbizottság feIkérése határozatlr ozatalra (Eltérően alkalmetzctncló1
20'5 Békés nregál|apodás (Eltérően alkalmazandti1
2a,6 Döntőbíráskodás (Vá|asztott bíróság) (Eltérően ulkalmazundri1
20"1 A Döntőbizottság határozaÍ.ában fog|altak te|jesítésének elmu|asztása (Eltér(jen ttlku!ntuzarttLó)
20.8. Diintőbizottság megbízatásának lejárata (Eltérően alkal nuzandr|1

2| E]t,l-ENoRZÉspr És euotroK A MAGYAR ÉS A KoZoSSÉct narÓsÁc;or Ál.rnt,
(tii ('ikkel,y,t)

nÜccnlÉr - A ooxr.ŐsIzo.fTsÁGl ME,GÁLLAPODÁS. ÁllnlÁNos FEI,.l.Él.f't,F]K
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MBLLÉKLET - AJÁNLATI NYII,AIKoZAT. SZI]R7'ÓDÉSI]S N,tt]GÁI,t'APoDÁS í.s
noNr.ŐgtzoTISÁGl MEG.{L LAPoDÁS FoRMANYoMTATVÁNl'Al rtört)lve l
MELLÉKLET - B IZTos Í.rÉrcor F.oRMANYoMTATVÁNYA I ( | i)r illv e t



il

{

t!

rÜloNos nnlrÉrnlnr
A .jeIen Különös Fe|tételek rnódosításokat és kiegészítéseket határoznak meg aZ Á ltalánosFeltételekhez visz'ot"tyítva, Az itt megfogalmazo"tt kikötések. módosítások. kiegészítésekmegváltoztat.iák az Álta|ános F.eltéte|ekben foglaltakat és különbözőség vag1,, eIlentmorrdás esetén azebben a Kiilönös Fe|téte|ekben fogla|t kikotéset az irányadók.

MoDoSÍToTT ÉS Úr alcIrrELYEK
t Áltatános e|őírások

l.l. Meghatározások

l.1.1. A Szerződés

A : tt l ti b b i b e k e z d é,s e l t ér (í e n a l kal n az tt n d rj.-

l.1.l'1.,.Szerződés''.. .jelen bekezdésen belül az alábbi kitételek tör|endők: elso sor:.'az Ll|ogadólevelet.'. J. sorban ..a Jeg."*zékeket',: 4-5. Sor..vagy az E|fogadó |evé|ben'.'

'4z o l ú bb i beke zt{é's ek törl encilí k..

l . l ' l .3. ''Elfogadó |evé|'' nem ketti| kiadásra je|en szerződés keretében.

1'1.|.1, ''Jegyzékek'' nem kerlil kiadásra jelen szerződés keretében.

A z a I á b b i be kezdé,se k hozz cittclunclrj k..

l.l.l.ll ''Építési tervek'' r.agy ''Kiviteli tervek,, jelentik mindazon Vállalkozó álta| készítencici iervet^amely szükséges a l-étesítmérry teljes kiiitelezéséhez és a hibák kiiavításához.

l.l.l'l2 ''Rész|etten.ek'' je|entik mindazon a Vá|lalkozó által. a Kiviteli tervek a|ap.|án keszíieftterveket. melyek szükségesek a L,étesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kiiar'ításához.

l .l .l . i 3 ''Kiegészítő tervek'. .jeIentik nrindazon a VálIalkozó á|taI a I\{érnök ittasí1áSai s::er!tttelkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmén} telieS kir'iteIezéséhez és a lribákkijavításához.

l.l.l.l4 ''Aján|ati te1*!9kumentáció'' jelentik mindazon terreket. arnelveket a MegrettrJelc irközbeszerzési el|árás során a Váilalkozó részére átadott azokra a |etesítnrént,ekre. arne!vekmegépítésér.e VálIalkozó koteIes. Az a.ián|ati tervc|okumentáció annak ntérete mlatt rl$\i*ilkülön kötve. azonban a dokumentáció me||ékleteként annak ell'áIaszthatatlan részét kÚpez.i.

|.|,2. Fe|ek és személ-v-ek

E l t é r (i en a l ku l nru:an tl rj.,

1'1,2.2. ..Megrende|ő'. .|elenti azt a szelnélyt vagy, szervezetet. akit az A.iánlati N1ilat1:ozaiF-ügge|ékében ekként jeIö|tek meg. aki a Ptk. szerint a válIaikc.,zási sze r.zorjé.;Megrendelóje. r'alamint a 19112009. Ko.*. rendelet szerinti építtető. A köztrcrzr:r.zi:si
e l iárásban A.| án latkérőként megj elö |t szerv.

|,1.2.3. ..Vál|a|kozó.. .ielenti an a szernély Vag}' Szervezetet" a-kit a7 Ajánlati t.l.r,i|alki'':r;:t
Irtiggelékébe n ekként .jelöltek meg. Y állalkzó kivitelező.. épiiliipar"i Lil ilcl'..zii:i
tevékenységet iizIetszerű gazdasági tevékenységként Íbly,tató szenréll I:rívtjlirl!kt,^:r)

$
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kiviÍelez(j.. az építtetőve| építési szerződést köto vá||alkozó kivitelezij" A közbeszei.zósi
eI iárásban nvertes a.j án lattevőként megi e| ölt szeryezet. vagv szemé ly.

1.|.2,4.."Mérnök.'.jelenti az'taszemé|),'tVagyszervezetet'akitAján|atkérőazA.iánlati N1ilatkozat
Függe|ékében nevesít. és aki a-vonatkozó.iogszabá|yokban e|óírt építési nríiszaki e||errijr'valamint terl'elIenőr. és feladatait megbízási szerződés keretében |átja el.

l'l.2'8' ,.A|vá|Ia|koző,. A 19|l200g. Konn. rende|et. szerint alvullalkozri kivitelező..a vállalkozókivitelezővel építési szerződést kötő személ1,. A Kbt. szerint az a sl"ervezet vae}' slzertré|-il.ameIy a k.özbe.szerzési e|járás eredményéként megkötött szerzodés teljesítersét-.en a'zajánlattevő által bevontan közvet|enül vesz iészt.

| .| .2.9..'Döntőbizottság'. - h.en ulkulmuzható. törölve.

1.1.3. Dátumok, vizsgá|atoko időszakok és Befejezés

,1 z o l a bb i be kezdés ek törl entJők..

l . l .3. l . ,,Kiindu|ási it|őpont'' - Íörölve' nem alkalmazhaÍri

l ' l .3.ó. ,, Áfuéte| utáni üzempróbáko'- tör()!ve, ttem alkalntazhettó

Az alc|bbi be|ezclések, kiegé'zíÍendt,ík, ittene eltériíen alkalmazttnclrjk..

i ' l.:1.3. ,,Megva|ósítás időtartama,, . c! bekezc]és az alábbiakkal kiecé'szítendő"^
A Po|gári .I.örr,én1'könr,v,ről 

szóló l959. évi IV' törvén1 (torábbiakbarl: Ptk.]:s0. -& -:8], $'va|atnint a,105. $ (3) _ (5) bekezdésének rendelkezései. torábbá, rÁ"o",,.,zésekr.ól .'z:ijiti
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 30'1. $ . 306/A. $.ba |oglalt rendeIkezései
szerinti rertdelkezések értenclőek. A .,Megvalósulás idotar.talrna.. iogatoni alatt a Ptk és aKbt. a ..te|iesítés 

.]de.ie'. megfogalmazását kell jelen Szerzőc|ésben érterri és a|kalmazni.
nrelybe beletar1ozik a próbaüzem ideje is. A Megvalósítás időtarranla a munkaterÍ.iIei
álvételétiil a végső tizembehelyezési eljárás befejezéiéig tafi. A Kbt.305 

'\ 
(2) bekezi-iése

szerinti készre.jelentés a végső üzembehe|y'ezési e1iárás rneginciítására r,,clnatk.lzo rla!|aikozcj
írásbeli éftesítés.

l ' l.3.4' ,,Átvételt mege|őző üzempróbák,, - (I bekezt]és az ctlúhhiukkttl kic'gé,s:íÍt,tttlt|}'.

A Ptk. 396. s (l) és a 405. $ (l) bekezdéseibe fog|alt o|ran prribák es r'izsgálatok értericlijek.
anrelyek szakmailag szokásosak és indokoItak rnindahlrilz. hogr a niegÍ.elcIii rninóség
megá||apitható legven. L,zen ..átvételt rnegelőző iizempróbák'.--rnegtogllnaz'ás aIatt il
szakrnailag szokásos és indoko|t üzenlpróba kiÍé.iezést keIl .jeIen s'er.olesuen érterri' l\
rnűszaki Ieírásban iizempróbaként szerep|ő fo.qaIom tar.tozik ide .

l"l.3'7' ",Jótállási időszak'' . a bekezdé's tör!ent]ő é,s,tt: tllábbiukkttl he|},r:rre,síteiid(í'

A Ptk. 2'{8.{-a szerintijótá|lás éftendó. meli' jelen szerződés tekintetélren a v.ógsii ij;lelrtbc
helyezési eljárás |ez'átásátő| szárnított 60 hónan.

.4 kÖl: e Í k e z ő ú i h t: ktl : tl é,s e k h o z : ti ad un tl ó k..

l.1.3.l0 ''Köte|ező Alkalmassági időszak''.ielenti e Szerzódéses |.e|tételekberr a jli jgli.i iVl ::.)
E\/M-IPM-K-M-MÉM-BkM együttes rendelet (Köte|ező A|kalmassági ldószak). raltrtnitrt itl2ll988 (Xi|. 27') F,VM-IpM.KM-MÉ]\4-KVN,I együttes rende|ct álapiárr a Ptt' '\',,c}!'i!lIi
szavatossági időszakot.



l.l.3.l l ''Hitla kijavítási köte|ezettség'' je|enti a Vál|a|kozónak a Szerzodés és a magvar jog szerinti
.|ótállási kötelezettségeit és viszotlt.

l.l.3.12. ''Próbaüzem'' fogalma je|enti a műszaki átadás-átvételi eljárást (Küti)nö,s Feltétel<:k ]().!
ponÍI) követő üzempróbát' mely azt mutatja be, hogy a létesítnlény - amel1, az átvétc|t
megelóző üzempróbák tanúsága szerint részenként üzemképes '- egészként is tlzemképes.
és a Szerződésnek megfelelőerr üzeme|. azaz. képes a Szerződésben roszített paraméterek és
elvárások betartására.

|.|.4. Pénz és kifizetések

Az al ci bh i b e kezdé se k törl en,dők ".

l .l .4.l . ..Szerződés e|fogadott végösszege., - törölve, nen alkalmazhaÍó

l.l .4' l0' ..Fe|téte|es összeg.' - lörtlltle, tten alkalmazható

l ' l .4.l l . ..Visszatartott összeg,. - tÖröll,e, nent alkalntazhatrj

Az alábbi bekezdések, kiegé,szítentl(ík' illetsle eltér(íen alkalmazantlók..

1.|.4.2, o,Szerződése Ar'' tt heka:dé,s torlencl(í és uz alúbbiukkul hely,etre'sítentlő.. ielerrti a szerződéses
megá| |apodásban szerep|ő vál Ialkozói díjat.

l.l.4.3' ,.Kö|tség'' u bekezdé's törlend(i és az altibbiakkal helyettesítendrí..
A Vá|lalkozó minden indclko|tan felrnerülő és igazolt kiadását.ielenti. akár a ltelyszíner-r. a'kár
azon kíviiI be|eértve az áItalános kö|tségeket, de nem fog|a|.ja nragában a irveresége1'

| ,1 .4,4. ,.Végszám|a fizetési igazo|ás.. a bekezclés Íörlendtí é,; ct: ul,jbhiakkuÍ helveÍlesítentltí
Végszám|a: a l 4. l 0 Alcikkelyben meghatározott SzámIát.jelenti.

l.l.4..5. ..Készre jelentési nyilatkozat,, a bekezelés az ctábbiakkul kiegé,;:írentlő'.
A l9l12009. Korm. rendelet 32.$ (2) bekezdése szerint a tijvállalkozó kir.ite|ező által a
rnűszaki eIlenornek ben1'újtandó dokumentunr, amelr, a nlíiszaki átadás-átr'éteIi el|árás
időpont|át Íafta|mazzt A Kbt. 305.$ (2) bekezdése szeriIlti készre je|entés a v:égső
í-izembehelyezési eljárás nregindítására vonatkozó vá|laIkozói írásbeli értcsítés'

l . l .4. l 2. ..Kimutatás.. a be kezdés |örl endő és az alá,hbiakkul helt'c tl e's í t e rttlő
..Számla'': a l4. Cikkelvben nreghatározt-rtt Szám|át ieIeIltr.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

l .l'6.5 ooJogszabá|vok,, u bekezdés tijrlencl(í és u: ulcihhiukkil hel.v'erte ,yítelrc]íí..

Jogszabá|y'ok alatt érrendők a ltemzeti .jogszabáhok. állami iránvítás egyéb jogi eszközei.
valamint .jo.eiIag arra feIhatalmazott (köz)hatóság áltaI kibocsátott siabá|r'zat. előírás.
határozat''

l.l.6.9. ".Változtatás.. u beke:dé's t,örlendő é's az aleibbiukkul helvelte'sítentliÍ..

Változtatás.ieIenti a teljesítés során felmerülő azon változásokaí. amelvek neni minijsiilile}.; a
Kbt. 303.$ szerinti szerződésmódosításnak, valanlint a Kbt. l25.$ szerint e Ibírá|anclcl
pótmunkának. illetőleg amelyre nern kell a Kbt. szerint úi közbeszerzési eliárást lefoIr.tatni.

',1z alúbbi úi hekezdések hozztiat]andók',



l .l .6. 10 ..Te|jesítési trankgarancia'' Szerzódéses Dokumentumban bárhol szereplo ..T.cljesítési
Bankgarancia'. je|en Szerzodéses fe|tételekben nem a|kalmaz|"tatő' Szerztidést biztosíril
mellékkötelezetlségek kertiltek.ielen szerződésben meghatározásra, melyre a Ptk. és a Kbt.
rendeIkezései az irányadóak.

l. i .6.l l . ,'Átadás-átvéte|i igazo|ás'' he|yett.jelen szerződésben a te|jesítési igazolás alkainrazandó'

l.5. Dokumentumok fontossági sorrend je - törtenc\ő é's helyette,síÍenc|ő

A Szerződést a|kotó dokumentumokat egy,nrást kölcsönösen éftelmezőnek kell tekin1elri. E'r1cllnezés
szemporrtjából a dokumentuntok fbntossági sorrendje az a|ábbi keIl legyen:

,i 
a kcizbeszerzési eljárás során kiadott dokumentáció, rnűszaki leírás és rnellékleteik.
tervdokumentációk. engedé|yek. hatósági előírások (a köztrc.szerzési el.járás sclrán a-z
Ajánlatkéri á|ta| az AjánIattevő rendelkezésére bocsátott r,alamenn\,i jokttnlentun)
k iegészítő táj ékoZatások,

/ az A jánlatter'ő/VáI|a|kozó aján|ata.r a szerződes 
í:,1:t!::1-;áill,lu,", (amerrnyiben sor kertil szerződésnróclclsitásriri. Szerztjdéses Megállapodás. az Aján|atiN1,ilatkozat és Fiiggeléke. Kiilönös tbitételek

FIDlC Altalános Fe|tételek (Epíté'si ntunkák 'szerzőclé'se's.fettételei I,Ie grende!ő
ciltttl ntegÍervezetÍ tnagas- és ntélvépítési munkákhoz. 20()5" él,i mai4)rtt'rn,eÍvíí
kiut{ti.s t

. llf";riT::xiff: J ::tlf[::il-J;:.liy,i."Jffi en,uma

l.6. Szerződéses Megál|apodás - törlendő és helvettesítent]|j..

Szerződés
A Feleknek a Szerződést a többször. módosított kózbeszerzésekről szóló 2003. évi i]XXtX li.irvétlv
(Kbt.) 99. $ (2) bekezdésér,el összhangban kell megkötniiik.

|.7. Engedményezés - eltér(icnalkalntazandrj

(a) pclnt törlendii

l.9. Ten'ek vagy utasítások késede|me eltér(jen ulkaltnu:ttntló

A 2. bekezdés a-b pont.jai r'alattlittt a 3-4 bekezdések tör|endók. A 2' bekezc|és rttolsó sora (..irr[osLr|ffá
válik..) t(jrlerrdő

A felInerü]t esetekbert a Ptk.302.$ szerintijogosulti késeclelern rendelkezései az irán1.adóak. i,alatuitii
az' ehhe'z kapcso|ódci a Kbt. szerinti szerződésmódosítást. vag1 kiegészítést megalapilzó f.eltétci,:ii
Í.ennál|ása eseten a szerzijdésmódosításhoz" kiegészíto szerzijdés megkötéSéhez sziikséges eIiittás,
melretet kell követni. me|1''et a Kbt.. vaIamint az uniós tátnogatással kapcsoIatcrs.iogszabal-i.ok. ilIl-tlr'
útmutatók határr;znak tneg.

1.l0. A Vá||aIkozó Dokumentumainak Megrende|ő á|ta|i haszná|ata

,1z Alcikkel.l'e l'sr.í bekezt]é'se ÍÚlendő és az ultibbival helyetÍesítendő..



Megrende|ó jelen szerződés aláírásávaI a Vá|lalkoző á|Ía| készített, készíttetett. és készítendő terr,ek és
dokumentumok vonatkozásában teljes körű. terü|eti korlátozás né|küli. határozatlan időtartamra szóló.
kizárólagos' hannadik szemé|ynek átengedhető fe|haszná|ási jogot szerez. amely kiterjed külörrösen a
tervek. dokumentumok átdolgozására. módosítására. errgedé|yeaetésére és továbbtervezésére is.

1.|4. Egyetemleges és egyéni fe|e|ősség

Az A 1 c' i kke lv e l t érően a l kal ntclz an dó

c) pont utolsó sorában szerep|o alábbi kitétel törlendo: ,.a Megrende|ő előzetes hozzá.iáru|ása né|kÍ-il'..

A'mennyiben a szerződés telIesítésére a közbeszerzési e|járásban Megrendelo projekttársaság
létrehozását írta elő. úgv ezen szervezetnek rneg ke|| fe|e|nie a Kbt. 304/A$-ának.

2 A Megrende|ő

2.| A he|yszínre va|ó bejutás eltérően alkalmazandó

A 3. bekezclés a-b pon1jai valarnint a 4-5 bekezdések törlendók. A 3. bekezdés utoIsó sorában sz'erepIi;
alábbikitétel 

'.alapján 
jogosulttá válik'' törlendő és he|yettesítendő azalábbi szóval: ..szerint...

A feInreriilt eselekben a Ptk.302.$ szerintijogosulti késede|em renc|elkezései az irány'aclóak. r'alarnini
az ehh,ez kapcso|ódó a Kbt' szerinti szerződésmódosítást" vag1'' kiegészitést megalapozó Í.eItéteiek.
Í-ennállása esetén a szerződósrnódosításhoz. kiegészítő szerzőc|és rnégkötéséhez szÜkségcs e.liá-rási
|Telletet keIl követni. rne|y'et a Kbt.. valamittt az ttniós tárnogatással kapcsolatos.|ogszabál-vok. illetr,'e
útrnutatók határoznak meg.

2.5. Megrendelő követelései

Az e!'ső bekezdé's harmac{ik 'stn,tibrjl |örlend<í...,és/vae1' a Jótál|ási iclőszak megnor,e|ésére.'

Á nci,sot]ik bekezdés uÍolsó nontluÍu t,Örlenclő

A hctrmucJik bekezdés harmctdik,srlrtibr|l Íörlentlő:,.és/vag1'a Jótál|ási időszak rnegnőve|ésére"'

A harnadik bekezclés nuisoclik ntlndata törlendő (EÍ követően. . . . )

,4z ÁIcikkeI.y," tt|olsó hekezdé'se kiegé.szítendő a köyeÍkez(ível: A ler'onás az elisrner1. eqvnemű és le.járt
követelés beszámítása alapján tor1énik. figyelemmeI a Kbt.306/A. $ (2) bekezdósére. Jelen bekez:rJós
harmadik sorábalt szerep|ő bárrneh olyan összegbő| kitéteI alapján Megrende|ő.iogosult ezt:n ige1nreit
a te|jesítési biaosítékbó| le|rívni.

3 A Mérnök

3.1 Mérnöki köte|ességek és hatáskör

z1 3. és 4. bekeulések törlendők.

Az Alcikkely kiegészítendő a kijvetkezőkkel:

A N4érnök" \'ag}'' maga. vagv szemé|yzetének vaIanlel1' tagia a rnűszaki ellerrőri tevékert-ységr.c
vona1kozó .i ogszabályi elo írásoknak rnegÍ-e leló feladatkört láti a el.

A Mérniik a 3.3 Alcikkely. a Változtatási Lrtasítás kiadására vonatkozó l3,1. l3'2 és l3..} Alcikkel3,'.:k'
a VálIa|koztii kovete|ésékkel kapcsolatos 20.l A|cikke|y'. valamint az űi a|v,á|lalkozti hel,rlrtásrii
szabályozó 4'4 Alcikke|y (b) pontia szerinti utasítási és jóváhagyási .jogköreit a Megrett<Jelit e litzetgs



hozzájáru|ásával gyakoro|hat.ia. Minderr mérnöki határozathozata|ijogkör kizárótag csak a l9l/2009
Konn. rendelet rende|kezéseinek megfelelő hatáskörben hozható, a Mérnök csak az ott rneghatározott
körberr .iogosu|t e|járni. minden mérnöki határozat ezen jogszabályi előírásokkal összhangban
érteImezendő.

A .jóváhagvás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére. ha a Mémök véleménve szerint
olyan vészlre|yzet álI elti, ame|y ernberéletet. a Létesítmérr1.t vagy kapcsolódó ingatlant. tulajdont
veszélveztet. akkor a Ménrök.iogosult. ané|kül. hogy a Vál|a|kozót bárme|1,' szerződéses kotelezettsége
és felelőssége alól felmentené" utasítani a Vá|la|kozót minden oIyan munka eIvégzésére. iIletve
intézkedés nregtételére. ame|y véletnénye szerint a kockázat csökkentéséhez r'ag.v rnegsztintetéséhez
sziikséges.

3.4. ,,Ú'1 Mérnök kinevezése,' eltériíen alkalmazandó

A bekezdésben szerep|ő 42 nap l 5 napra módosul'

3.5. ,,Határozatok'' eltérően ulkaltnazandti

El'ső bekezdé,s mósodik mondattt Íörlendő (Ha a megállapodás. . ' )
Mcistldik bekezc]és nlítsodik montluta lt)rlend(i (Minden F é|. . . )

4 A Vál|alkozó

4.|. Vá||alkozóá|ta|ánoskiite|ezettségei

'A 1. és 5' bekezclésekben u Mérnök szó mellett beszúrandó,...és/vag1 Megrendelő.'

Az 5. bekezdés cl) 7lcntja törlend(i

,1 z,4 l c i k ke lv ki e gé s z ít e n d(i u köy e l ke z ő b eke zd é s e kke l..

A Vállalkozti tervezési és engedélveztetési feladatait a Műszaki elóírások tarta]mazz-,ák. Rárme11,
tervet. ame|ynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége. megÍblelő tervezési .itlgilsultsággai
rendeIkezii tervezőnek kel l eIkészítenie,

Nem kezdhetó el a Létesítmén1' egyik részének a kivitelezéSe Selrr a Níérntik álta| .jiiváhaul'ott
vonatkozó Építési (KiviteIi) terr,ók h1án1,ában. A l,étesítrnénr' kir itelezése ntirtclertkor a N1érrrök által
jóváhagyott I1pítési (KiViteli-) terr''ek a|apján keIl. hogy fol1,iék. A rortatkoz,.i Építési tc'rvekelaz actrott

munkarész kivitelezését mege|őző legalább l 5 munkanappal be kell n1'ú.itani a Mérnijk részére
jóváhagyás céljából. Amennviben a Vál|alkozó egy rnár jóváhag)ott [',pítéSi terv nlódosítását kil'ánja
elvégezrri, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanrr| értesíteni és a rnódosított terveket a kil,itelezés
megkezdése előtt legalább 30 nappa| újra be kell nyirjtarria a Mérnökhöz jór'áhagvás céljábói. 

'{.
M(iszaki előírások meghatározhatnak eg5léb más VáIlalkoztii dtlkttmentuInokat is. ainelyeket be ki'|i
nyújtani l.el|ilvizsgá|atra és/vagv jóváhagyás céljából Mernijk részére' Az ilven cirlkutnetltttt-ltol"
tekirrtetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekberr nreghatározott határicliit.

Ha a Műszaki eloírásokban másképp nem szerepel. eg,. feltllr'izsgálati/ióváIrag'vási ir'lőszak sem tanira{
tovább 2l napnál. attó| a naptól számítva. amikor a Mérnök rnegkapja a Vállalkozó clokumetttttnlrát és
értesítését a'rra vc-rnatkozóan. hogy a dokumentum késznek tekinthetíj feliiir'izsgála1ra éi'ir,i;p..'

.jóváhagyásra. Az értesítésben art is rögzíteni kell. hogy a Vál|alkozó dokrlntenttttna eleg,:t Í'es,l :l
Szerződésnek vag.v pedig azt. hogy rnilven mértékben tér el attól.

A Mérnök értesíti a Vál|alkozót arról. lrogy a Vállalkozó clokumentttmát elfogaclta n]egie:l)..rjse.|il;c1
vagy azok nélkiil. vagy, hclgy a' dokumentum nem tesz eleget a (leírr mértékben) a Szerz'tidésne k.



A Mérnök á|ta| jóVáhagyottnak ke|l tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítrrrény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vá|la|kozói dokutnentutn felüli''izsgálati
idószakának határideje Lrtán. kivéve akkor. ha a Mérnök már elozőleg nrásképp énesíteite a
Vál la| kozót az' e|őző bekezdésnek megfe le | ően.

A Válla|kozó köteles az'átvetI munkaterü|etenaz'általános-, a szakmai-, a ntunka-. a balcsetvédelrrri és
tűzrelldészeti szabálvokat és e|őírásokat folyamatosan betar1ani és betartatni. különös tekirrtettel arra.
hogy a munkákat/munkák egv részét üzeInelő létesítményben kell elvégeznie' Az építés idc'Ie alatt a
vag'von véd e l rn i e lő írások betartása és betartatása Vá| lalkozó Íb |adata'

A felhasznált anyagok megfelelosógének igazo|ására az építési termékek műszaki követelrnényeinek.
megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részietes
szabályairól szóló módosítot 3/2003. (l. 25.) BM-GKM-KvVJ\'[ eq\,'üttes rencleIet e|őírásait kelI
alkalnrazni.

A Szerzódéses MegálIapodás hatálybalépését kovetően VálIalkozó r,iseli annak .jogkövetkezrnénr.ét'
atnelr' a terr,dokumentácio olyan hiányosságából adódik. melyet a VálIalkozó a tó|e e|i,árható szaktnai
gorrdosság mellett észlelnie kelleft volna. de a szerződéskötést rnegeiőzőert nern'|e|zett'

VállaIkozó kije|enti. liogy az épített körnvezet a|akításáról és véde|méről szó|ti i997. évi I]\XVIiÍ.
törvénv (tltv.) rendeIkezéseirrek rnegfeleloen fbIytatja kivitelezői tevékenységét.
A Vállalkozó köte|es a munkaterület átadáS -- át.v'óteltol a miiszaki átadáS -. átr'éte'lig a jogszabál.,i
e|őírásoknak nregÍble|ő építési nap|ót vezetni. Köteles az építési nap|ót az építkezés hei5,'színórr tartani
a munkaterü|et átadás-át\'ételétő| kezclve az építőipari, kivitelezési valamint a felelós rnLiszaki ve:,:*tői
tei'ékeny.ség g1'akorlásának részletes szakmai szabályairól az' építőipari kivite|ezési tel'éketlv:.égtkiiil
szóló l 9|12009 (lX. i5) Korm. rendelet V. Fejezete szerittt.

Válla|kozó részéről az építési naplóba bejegyzésre.jogosult, személ},(ek):. I lorvát|r Szabcllcs
- Szabó Atti|a
- Szabadics Attila

A N4egrendelő köte|es a VálIalkozót a muttka megkezdésekor felszólítani. hogy'a mLlnLateríjIr.tert a
2818/2006 E,K rendelet 8. és 9. cikkelyében és a 255/2006. (Xl|'8.) Kornl. renc|e letbr:t:
meghatározottaknak megfelelóen gondoskodjon a nvilvánosság rnegfele ló szintü tájékoztatásáról. ígr,
többek között a rendeletben rneghatározott taftalnri elemekkel |eIszerclt. rnegf'eIeIo szárnú táblák
kiállít1rsáról. \/á|lalkozó ezerr kötelez'ettségét a vonatkozó .jtlgszabá|1okban !eírtaknak nrclgltleli;t-'rt
köteles teljesíteni.

Válla|kozó az á|ta|a leszállított anyagok |erakásáról. biztonsá.uos táro|ásárói és őrzéséri;|. a teiies
kárveszély' r,.i se lése rne l lett rnirga köteles gondoskodn i.

4.2. TeljesítésiBiztosíték eltériíenalkalnuzuntló

'4z első bekeztlé.s nujsrlt{ik monduÍu és a nttisodik beke:tlé's tt)rlend(j és az u!übbiukku! helvet|e'sítcnt|ií..

A teljesítesi biztosíték arraaZ esetre szó|. ha a VálIalkozil nem szerződésszerűerr teljcsír..}elert eSctt!í:il
a ne|n szerződésszerű teljesítés alatt F.eIek azon eseteket éfti. amikor"a VálIalkczti va]amil.u,t":ti

.jogszabálvt. rrrűszaki e lőírást. eg'r'éb szabályt. vagy'szerződéses feltételt sér1nreg,

A hat.nlcdik beke:dé's masodik tnondata tÖrlendő é's az aItibbiakkal helv-etre,síteneJrj.

A nem szerztídésszerű te|jesítés Mérnök és/vagy Megrendelő általi rnegállapítása e:;etón a tel.ic.itiii
biztosíték terlrére a Megrenc|elo.jogosu|t lehívást eszközölni. A lehír'ás lehet rÉszicges \ag} t tclj.-'s'
órtékre terjedii' r\bban az esetben. ha a te|jesítési biaosíték pénzÜgyi alapja kimerÍ-i|. a \4t:grflttlt;!i'



.jogosult a Szerzodést egyolda|úarr f.elrnondani. A Vá|lalkozó felhívásra _ felmonc]ás terhe me||ett ..
köteles atelIesítési biaosítékot az eredeti szintre feltö|teni. Ennek megtagadása eg1ol<1alír felrrrorrc!ási
ok. A teliesítési biztosítéknak a sikeres végső iizembe helyezési e|járái náp.iáig kelíferln.íllnia.,{ netn
szerződésszerű te|iesítéS neÍn csak a végső üzernbe lrelyezési eljárás során rnegállapításra kertiió
hibákra terjed ki. lranenr valamennl'i a szerződés teliesítése során ÍbImerüló olvan ltilra" tletrl
megfelelőség esetén. melyre a Mérnök és/vag1' a Megrent1elő Í.elhír'ta a Vállalkozó fig1,elmc1t és a
Vá|lalkozó ezt a Í-elhír,ásban szereplő határidőre. vagy ha ilyen nem SzerepeI benne. akkor a feihíi,ás
kézlrezvételét követő 28 napon beltil nern javította ki. vagy nem hely'esbítette. Ha a hiba. nenr
rnegfeIelőség kijavítására. keze|ésére nincs Iehetőség. Megrendelő a hiba. llem nregfelelőség
nlegáIIapításakor jogosult a biztosítékból való lehívásra.

Á negt,edik hekezelé,s bevezet(í része (els(j tnondaÍ) törlenc]ő és az alabbiukkul helvette.síÍen<üő..

A lehívásra példálózó jeIleggel az a|ábbi esetekben kerü|het sor fielen felsorolás csak pé|dálózó
.ieIlegű' az itt f.e|soro|t eseteken felül is jogosr-rlt a Megrendelő a lehívásra. atnentrviben a t'enti
bekezdésekben meghatározott feItételek fennál l nak):

A n e 91; e fl i 11 b e ke z d és,fe I s oro l t1's tin uk (c 1 pon t j ct Í örl e n dő

A llem szerződcisszeríi te Ijcsítés alapján érvénvesíteni kívánt lehívás rnértéke a MeÍIrtnc!elii
kizáró|agos rnérlegelési jogköre.

A Jl{egrende|ő a teljesítési biztosítékon tÚrli igazo|t kárának megtérítését is ktjvr.'telheti'
A te ljesítési biztosíték nrértéke: a szerzódós szerződéskötéskori nettó éfiékén ek 7oÁ-a.

A ó. beke:dé'y íörlendő.

4.3. Vá|la|kozó Képvise|ője

,4 ó. bekezclés lörlentl(j

Á 3. é' 1. beke:cÍé,sekben u !,térnök helvett Megrendelő 'szt|ér|entl(i'

Á:'1 l c i k ke lt, t, é gé he z h o:z tittd un t| ó..z
Ha a Vá|]alkozó Képviselóje. l'agy bármely ilyen személy nent rendeIkezik tárgya|ási szitltű ;ttagla,.
nyelr'tudással. akkor a VálIalkozó köteleS intézkedni tolmács rendelkezésre á|lásáról a' telies
rnLrnkaidőben.

A Vállalkozó köteles a }Jelrszínen eg-v o|3'an személr, je|enlétét biztosítani. aki a Szerzorlés nlértékacli
nl.elvén rendelkezésre á||ó dokunletrtutnok érteIrnezéséberr nrarar]éktalanul közrelnűkr)dni ketpes.

4.4. Alvá||alkoztik

A 2. bekezdé's b) Donrju tckittte/t!ben a Méruök,szrj hell,e|Í trÍegrertclelr,i értentlő,

4.5. A|vá||a|kozóiköte|ezettségekátruházása

Kiegé'szítenclii

Jelen rendelkezések csak a Kbl.-vel és a jelen szerződésre vonatkozó .iogszabái1'i.lkkal összliallgbltl
aIkalrrrazhatók"

4.6. Együttmiiködés



Áz el'ső hekeztlésben a ]|Íérnök,szr| nögé beszúruncló.' ..ésivag.u-- Megrendelő''

'4z ttlol,,;ti kú bekczdés lörlenc{ii.

Az A lcikke ll, y,égé hez hozzaedandó,.

A más vállaIkcrzók nunká'jávaI tör1énő maradéktalan összehango|ás érdekében Válialkt'izri köte Ics:(i) iVlinden olyan 
'mrtnkálatárci|, 

amely más vállalkozó murrká.iát befol.yáso|hat^ja. zavarhat|a. rag}'
kclrlátclzhatja éftesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az i|yen munká|atainak megkezdc{sét
megelőzó 7. napig: és

1ii) haladékta|anu| értesíteni a Mérnököt. ha munkavégzését más vál|a|kozó bárnriIven f1,rtnálran
be Íb|vá so | 

| a. zavarj a. va gy korláto z'z'a"^ és(iii) részt r'enni rninc|en oIlan értekezleten, amelv a saját munkajára kihatással le|rcf' i]]eii,.t,
anlelvet a HeIvszínen elvéezendő munkák rnás vállalkozókkal tortéIrij összehanql.liása
tárg1'ában hívnak össze.

1.7 " Kitűzés

I'l'ső beke:tlé's alúbbi kitétt:le Íörlenclő.'..vag.y ahogy an azt a Mérnök kijzolte'"

Í{arntadik heke:clé,s ukil'srj sorciban,szereplő ctttibbi kitétet ,'ttlttpicin joglsultra vr.i]ih,. li)yletrl(l étltelyetÍesítentJií u: ultibbi 'szrjt.rtl.. ',szt,rinÍ.,. E,u, hekeztlé's tt.b; pontjtti, t,ttlantin! tl: ttÍrl!'stj htkt::r,!i:;
ti)r l e n c] ő k é,s u z u l u b b i ukk ul h e l t,e t t e's í t e n cl(í k..

A Í-eIrrierriIt esetekben a Ptk. 302'\-c szerintijogosLrlti késedelern rendelkezései az irárr.,.arjóa'k" virlarrriiitaz ehhez kapcsoicidci a Kbt. szerinti szerzőciésmódosítást. r,agv kie5:észítésl inr.laiap.,,.i tl.ltí:tcltk
f"enrlá||ása eSetén a szerződésmóc|osításhoz. kiegészítő szer.őiiés rnegkötésehez sziil.lsége:: ci.1iirírsi
nlenetet kelI koletni" lnel},et a l,'bt". r'alamint az uniós tántogatással kapcs.lialos jogszlrbáli,t'k. iilttlr:
útm utatijk ltatároznak raeg'

Á : .4 ] t' i k ke h,, k i e gt;,s z í Í e n tl ri a k öt, e r k ez íí b e ke zcü és s e l..

A kitűzési |eladatokat a Magl'ar Mérnök-geocléziai Szabál5lzat e|őírásaivai teI|esen Ínegeg\,cz(ir:i; keil
e lr'ésezn i'

4.8. Munkabiztonsági e|járások

,4 z''4 l t: i k ke l'y k i a gi3 z ít t: n d ő u k öl: e tk e : ő h e k e : d t|.c e kke I

Az' ópítt|s sorái.r. csakúg1'. rnint bárrnelt' szerkezet befe.jezése ttt.árl az' irán1aciíl.jogszabálr'oktian és avonatkozó Magr'ar Szabvánr.okbarr lefektetett rrlunkabiaonsági. rnunkaiéje|lrri és tiizvéi1eirl;i
eloíI.lisokirt hc kc|| larlal]i'

A fbntosabb épitési ter.ckenr'ségek. így rnegiér'ő utak átr'ágása.
e.uléb közrníil.ek keresztezése. hel1'reál|ítása. c:;ak a N''1érrlök
Válla|kozórlak írásban keli értesítenie a Mérrrijktjt leeaIabb ke.t (2)
előtt.

r.agr lezáráuu. r''i7r,lEZ[.téki;k,','.igl
cgl'etéftei:illl'e l lla j1[g16k r c,*rc , .Jr

nappaI az i11,'cn nrirnka nre,'gi.ezcll:,r:

1.9 Miníiséglriztosítás

,1: Ált.'ikkel.v nti'sodik beke:rJé,se törlenr]ií és helvet|e'sítent]ő uz utdbhi beke:désscl'

A Vállalkozó tc|jes körii betekintést engecl a minőségÜgyi folvamatok ellenőrzelsélrc a N,legI.crtdcii.j i'l il
Mérnök szánrára' A Vál|alkozó vá|lalia ós ttrdonráslrl veszi. hogy a vonatkozó s;:abr,ár,r,ox llitp.iall;i
Megr.endelő és a l\{érnök kiizöscn auditáIia a Vál|alkozót.



4.11. A Szerződés E|fogadott Végösszegének megfelelősége _ tr)rölve, nem alkrtÍrnuzhaÍíl

1.|2. E|őre nem látható he|yszíni körülmények

A neg,_etlik hekezdé's u|olsó .yorciban 'szerepl,(i alábbi kiÍétet '.alapjún iogosuhtú l,tilik' t()r!end(j ét
hei.veÍlesíÍend(í uz alábbi ,szrjval.. ,,'szerittt,,. Ezen bekezelé's u-b).pontj|tti, l,a!uminÍ a: ttíol'yó hárclt;i
bekezclé's (5-7 bekezdések1 törlendtík é's ttz alabbiukkut helyette'sítentlők.'

Ha a fe|rnerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésrnódosítást. vagy kiegészítést n-reitalapclzó f'eltótelek
tenná||ása r'alószínírsíthető, a szerződésrnódosításhoz, kiegészítő szerzódés megkötésélrez szükséges
eljárási menetet keII köi,etni. me|y'et a Kbt.. va|amint u, unió, tánrogatással kapcsoiatos.jogszabálvok.
ilIetve útmutatók határoznak rneg.

4.15. Megközelítés

Á: Álc.ikkely. kiegészítendií u kt;l,etkezri hekezelé'ssel..

'A Vá||alkozó köteles biztosítani a köz|ekeclés fblyarnatos áram|ását és biztortságá1 a rr,l,rlliittcr:
kijzlekedési pá|yákon. melyeket használ (kozutak. gya|ogiárclák) és amelyeket az építési rnunkiik scrrán
kereszteznek az ij.f 2.l. ll9:I998" előírásainak.'valamint a Míiszaki E|őírásoknak nregf.eleliien'
]\4inden erre r'onatkozó errgedé|;;t a Válla|kozónak keIl beszereznie. Az' i|y,en akaclá|t,oztatás és
forÍ]alomterelés költségét a Vállalkozónak ke|| viselnie. A t{el1'.szírr közeléberr ler.ő ingatlanokrzl r'ali!
bejárást rninden epítési nrunka me llett biztositani kell'

.l.18. Környezetvédelem

'4: Á Í c' i kke l.v, k i t: gé s z í t e n tlő tt k öv e t ke : ij b e ke zdé s,s e l

A Vá||a|kozónak a környezet védeIrnét. megór'ását szolgáló intézkedések. üzerneltetési ,..:S

admitrisztrációs feladatclk végzése során valanrennyi hatáIr, os" a köt.tt\,ezet védcime(t szt--lgáliijogszabáIyt. előírást illetve vonatkilzó követeIrnényt be keIl-tattatlia. a in.,'.t.o,*,JIeten keIetkező
szennyvíz megfelelő. a vonatkozó hatósági előírások szigorú betaftásávaI tör1énő clhel1,ezéscért a
Vá||a|kozó Í-elel,

4.19. Vi||amos energia.o víz- és gáze||átás

L]Í,.'l l's ó h e ke z d é's l ö r Í e n t|ő

4.20. A Megrende|ő eszközei és a térítésmentesen rende|kezésre bocsátott anlagok

A ntásodik bekeze|é,y (Á: e'sedéke,s alkttlnutzhcttri,. t ri)rlentlő

1"23' Vá|la|kozó műve|etei a He|vszínen

Az ÁlCikke/.v tttti,sotlik bcke:t]é'st: kiegé'szítenelrí u köl,eIke:ő ntrlnc]aÍtal..

Anlennyiben a VálIa|kozr.i ezen kötelezettségérlek eg}' a Mc<rnök által ki[.lccsátil1't crr* \'(rl.,ati(3/',l)
utasitás ellerrére Sem teSZ eleget az utasítás dátuInátó| számított legkéstlbb 7 r,aptltt brtltii. :i \"'íi!r.t.,i;il
elvégeZetlreti az e|távolítást a Vállalkozó költsi:gére és kockár'atáratnásvá|lalkl;liiral

A : A l t, i k ke l.v' h u r n ad i k b e k<l zcÍ é s e k ie pé,s z ír e n cl(í a k Tv e t ke z ő kke I ..

Anrennviben a Vá||aIkozó ezen ktltelezettségének az Átadás-átn'eteli 1gazo|ás diilr'rrnátrji száltrit....r.1



le.ÍIkésőbb 7 napon beltil nern tesz eleget. a Mémok e|végeztetheti a feIeslegessé vált anyagtlk ds
eszközök eltávolítását a Vá|lalkozó költségére és kockázatáia rnas vállalkozóval' A Vállali<o,ó 1"l"nAlcikkely szerittti kötelezettségeirrek nem Vagy késedelmes te|jesítése esetén a MegrenrJelő.jogosult a
Szerződéses l\4egál lapodás szeri nti késedelem i kötbér érvénvesitésére i s'

4.21. Régészet

A nlti,sodik bekeztlé's tt|ol,só soraban szereplő aItibbi kitétel ,,jogosulttrivátik,,töl,lenciő. Ez<:n bckr:ztÍt,'s
g-b) pontiai' wilaminÍ ctz uÍol,sri bekeztlés törlenclők és az atti.bb|iakkat helyetÍesílen(í(ík..

[Ja a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást. vagy kiegószítést Inegalaptlzti fe ltételek
f.enná||ása valtiszínűsíthető. a szerződésrnódosításhoz. kiegészítő s,,,ió,1é, rnegktitésehez sziik:ieiqc::;
eljzirási |nenetet ke|| ktjvetni. rnelyet a Kbt.. valamint az unlós támogatással kapÁolatos.jogszabál.,'ok.
i IIetve Úrtrnutatók határoznak nleg.

Áz ulúhbi tij Al<'ikkelv ho:záudant]tj..

4.25. Meg|évő közművek

A VálIaIkozónak bárrriil5'en. a rneg|év'ő közrnűveket érintő fölc|kiterrnelési. r.ag..t' eg;r'éb nrrlnkr
nregkezdése e|ótt tisztában kcll Iennie valamenn1,i meglévói szolgáltatói |étösitrnéni'. kiizl.nil
elheIvez'kedésér'cl. így,' a csatornahálózat. teIelbn és elektórnos veze1ékek. vlIlanv.lszi<lpiik. ri,..
gázvezetékek. és hasorrltik |rel1'zetéve|' A vonatkozó rnunkák kiritelezése sorátl az általa. la5lr'
aIr'álIaikozói á|ta| irz ulakban. csatornahálózatban^ cstjvekben. vezetékekbcn ilIcive kciznriivekberr
okclzott mindennernÍi kárérr a VáIla|kozó fele!" és azokat köte|eS sa.|át költségén a Mérnijk á|tirl ejr,ín
módon és határidőn be|til helvreál|ítani.
A közrntíveknek a lVjérnök á|ta| "ióYáhagyott. vagy az ő utasítására törtér;ij kivá|tásához \'ag.\ át-.illetve védelembe hell'ezéséhez szí.ikséges egyeztetéseket aZ, illetékcs liatriságilk'kili"'ilietr*
tulajdonosokkal a Vá||a|kozónak kell |efo|y'tatnia és a vonatkozli eilgec|él-veket l hozzá.iárulás1rLat a
V-áiIalkoztilrak kc|| tttegszerezttie.

5 Kije|ölt Alvállalkozó

El tér(ic n u l kul tn uzu ndó..

Á c:ínt vulanenn1'i alcikkelye (5.]-5'1) Ít)rlettdií és az altibbiukkttl he|t,cttt:síÍetttlő,'

A teijesítésben atelIesítés 10%-át rrleghaladii nrér.tékben csak az ajánIatban ígi rnegiei|-.lt alvállaIkozri
műkörl|ret közre: ebbcn az ese1ben az alvállalkoz'ó nem vehc-i ig.lnrlbe sa.ját teIesítés?nek tíz száza|ék.ái
meghaladó mér.tékberl teIjesítési segédet. Ha a szerz'ődéSkijte.t kijietijerl . a szcrzijclc<skiitéskitr.e|,l!r.c
tlern |átliatii ok kijr'etkeztéberi - beállott |énveges köriiInrénl nriatt a szerz{jdés \,ag.,,ííiIli1ak ]g' l.d)':'.'
nem ietrtle tcliesíthetii a megic|ö|t a]vá|lalkozól'aI' az a.jánlatk.érőkéni szer'zor'lő fi'.i lnzis r'..ri:gii:iÓi;
szervezet 1szenré|1,.) közrerliiköciéséhez is hozzá.járLrlhat. ha az necÍ-elel a közbeszerzé-.i eliárásllarr:z
aIvál lalkozókra nleglratározott követelrnény'ekltek.

Vállalkozó a7' a|ábbi adatok eg1'ide.iÍi nregjelölese tneIlett köteIcs |raladéktalanr-ri tjrtt-':;ítc.tlj
Megrerrdelőt, ha a7' ajánlatában megjelö|t Ah állalktlzóval kötott szerzóc.léseiber: kik.jti.'1t
ellerrszolgáltatást teljesítette aZ AIvállalkozija feleí. \ag} aZ e||errszolgáltatás te Ijesítésiit megta*aiita.

o a közbeszerzési eIjárás rnegjeIolését, iIletr,'e hiratkozást az eliárást meÍrindítr.r telhír',ásra"o a Vá||alkozó és Alv'állalkozó rnegjelö|ését.
o a szerzLidés táruyát és te|jesítésének időporlt.iát.
. a'Z eilenszolgá|tatás mér1,ékét. teIjesítésnek feltételeit. illetoleg hiratkozíts; a r t.riiit:i.t,,'''

j crgszabá ll'okra.
. az cilenszoIgá|tatás teIjesítésének időpont"|át. Vag}.a te ljcsítós rnegtaeacl1is;itiak r;kai.



Amenn,.','iben a VálIa|koz'ő ezen be.jelentési köteIezettségének az eseménv feImeriilését követő öt (5)
napon be|ül nem tesz eleget. akkor ezen be.ie|errtésre n1aga aZ AIvállalkozó jogostr]t.

A fbrlt nevezett be.ielentést követően a JV|egrendelő haladéktalarruI köteles a be.ielerrtésbetl szc.replő" lr
be.je|entésben foglalt kötelező tartalrni elenrként felttintetett adatcrkat a honlapián közzétenrri.

6 Szemé|r'zet és Munkaerő

6.5. Munkaidő

A z Á | c i kkc l}, kic gé'l z í Í e n tlő a k?ll,tl t ke : (í beke :c!é's s e l..

A hivatalos í.innepnapclk Magr'ar.országorr.ianuár i. március l5, t{úsvet |'IetÍi'l' májLr:l ]. iiiini.li-isrl
r{étfó. augusz1us 20. október 23" november l. december 25' decenlber 26.

Anlenrtyiben a Vá|lalkozó a törvéIlves ünnepnapokon munkavégzést tervez. a'kkor az elrlrez- sziikségcs
eneedélveket a Mérnöktől kérenclő hozzá.járu|ás rrregkérése előtt be ke|l szerez'ttic. A |t,4érrrök órtesítÚse
legkésóbb 4 munkanappal a munkar,égzés e|ott ke|l. hog1,'töftén.ien. A N{érnijk az igciil1,be.ji.:|e.ntr|s{
kör'etően ? rnLtnkanapon belti| kell. htlay'döntsön ahozz'ájáru|ásról.,\nrennl,iben e,*rii| neni ki'ilLl
értesítést a VáIIalkozónak. úg1 a beteriesztést a Mérnök által.ióváhag1ottrrat kelltekiirteni.

A rendes ttiurrkaidőn tű|i^ az é'iszakai" l'a|amitrt a piheno. és iinneprrapokon végzel'1 nittr;ka'v'óg zé.,bt.l
eredő.jotsérrésekért és károkért a VállaIkozó telIes körrli felelósséggel tartozik^

Vá||aIkozó a ter'ékettr.sóge során ktjteles a zajja|. porral és egyéb kellernetlen hatásoi.lkal.1ar.ri rnurtklrk
ó'iszakai. pihenő. és linneprrapokon r,aló végzésétől tartózkodni.

Vá||a|kozó telnti kötc.lezettségeinek lnegséÍése miatt rrrind a- Megrendelcivel. rnirrtJ pe.1ig irarnrarJl|:
szerné l.r'ekl'e I szembetl kizá rrilagos Íbie losségge I tartozi k.

6.1. N{unka és egészségvédelmi e|őírások

,1:'1 lc i kke !l, y é ge hez h rszztiaclund ó..

A sz'okásos havi elórehaladási.jelentéserr t-eliil (4 21 AIcikkelr) a VáilaIkozónak az{tillltaj ír"astirtlt

|eientenic kclia iVlérnöknekés mirtden érdekelt szervezetnek - a nragrar.iogszabáh'oknak in*r,.Íi:lc|Licl:
- a IJelyszínerr előfordLrlt tninden baleset vagv szokatlan eserléllr, részleteit. tekintet nélkÍiI arril^ hf,gli
azok betbl1,áso|'iák.e azépítés mettetét. Vagy Sem. A VálIa|kozó ielentésének tartalmaznie kell a'. aJ.ltr
tig1 bcrr tct{ irttózkct|ésctt it.

7 Berendezések. Anvagok ós Kir'ite|

7.J. l-elügye|et

.4: ',1lcikkel'v ul,olső bekc:dé's e]s{i mrndctÍa Íörlenciri es u: olcÍbbi,t,ul hei},ctte'síÍl,llti<i..

A lVíérnök a l!1egrendelő helrszíni képviselő.iekétlt a nlunkát és a Í'elhaszná!;isra kcriiil: iJj1-\'Íj$..)i
cIlenőrizheti. iIIetl'e a hatáIr'os r,.tlnatkozó.|ogszabá|yok esetéberr ellenőrizni k(;tcics. A Yáijaik.lzil
nelT lnentesü| a félelősség alól. ha a Mérnök az e|lenőt.zést elmulasztcltta Vag} aZ1 lrerrr tirc5F'!tliír-.li
vógezte el"

l'Ia cg1,,es nrunkarészeket a Vállaikirzó beépit. betakar. ber.-soniagol stb.. r!s tlzLriáti e,. e].iti.i)r;t-'.",l.
tl-tLttlka e{y részének tr.ibóli elvégzése1t tenné szükségesst!. akkor a V'állaíkozri |'iit.:ir::i ltii'r.ilil r '1



mullkanappal az adott munkarész betakarását. beépítését' becsotnagoláSát Stb. mege|őz.ően a ]\íérnijkot
és a Nlegrendeliit egyidejű|eg erre vonatkozóan értesíteni.

l]a a Mérnök az értesítés ellenére az el|enórzést elmulasztja. később a beépített munkarészt csak akkor
e||enőrizheti. |la az' újból végzett munkával kapcsolatos kö|tsegeket saját feietősségi köréberr és saját
koItségén a Vállalkozónak megfizeti.

7.1. t.zempróbák

Áz eIsií bekezdés törlendő é,s az aliibbi rendelkezé,ssel helyettesítendő..

A.|e|en Alcikkely alkalmazandó a Szerződésberr a Különös Rósz l.l"3.1. pontban meghatárrlzoit
szakmailag szokásos és indoko|t próbákra.

.t 2.-6. bekeztlések törlendíík é,s az ultihbiukkal helyettesítendőek.,

A Vá|lalkozó a létesítntény építésének befe.jezése u|án üzempróba Iefol5,621635"al köteles iga'zolrti az
elkészü|t létesítmérr1' hibátlan rlűködését' A rnagvar jogszabá|1''ok szer.int minclen tretejeu'ett ltiitnI..l
átvéte|ének féltéteIé1 képezik aZ átadás-átvételi tanúsítván1' kibocsátása e|őtt beszerzett szakhatósági
jór,'áhagyások' A Vállalkozó - sa.iát költségére - fele| ezen|.toz.,zájárulások megszerzéséért' A lr4órnök
csak abban az esetbetr hagyja jór'á a műszakiátadás-átvételt (Kiilönös feltetelek t0'l. pont s:erinti
tltűszuki ciÍadtis.titt,éte[). ba a megépített létesítmén1' rnegfele| a niegadott kritériurnoknak. a magYaf
"jogszabál1,'oknalt. a [Jzenreltető elvárásainak. és teliesü|nek a kijzbeszárzési eljárás során a Megrenrlelii
á|taI rneg|elenteteft. illetve a Vá|laIkozónak átadott dokumetnutnokban meghatározott f-eltéte Iek'

7.7. Ilerendezések és anvagok tu|ajdonjoga

Áz el'ső bekezclés ttÍol'sri nl()n(l{tll,és:e ('..uttrjlkezd(jd(ien, amel'yib és u: u-h) pLlntok Íörlentlr.jk.

,4 (,ikkely végéht,z u köve|kező új .4!c,ikkeh, hozzaaclantli.'

7.9. Anyagok' Berendezések és Áruk származá,sa, (Kiegészítő A|cikke|-v)

A Vállalkozó á|tal a- Szerződés teljesítéséhez felhaszrrá|t öSSZeS an\,aottak. bererrdczésttek t.s át.irnai..
olyattnak ke|| |ennie. arne|-"- szárnára a Kbt. l $ (3) ill.88. $ (4) bekezdóse értelnrébett ni:trtzeti
r'lbánást keI i n1'újtani.

A Vállalkoziirtak trizonyítania kel|" hogr nlillden an} ag. berendezés és áru cieget' 1cS.. í];iell
i.eltételeknek. megjeliiIve az eredet orsz'ágát, A \lá|laIkozót utasíthat|ák részletcsr.'bb iníorrnáliti
biztosítására.

8 Kezdés, Késet|e|em és Felfiiggesztés

8.l. A nlunka megkezdése

.,1: el',;ő heke:dt|'s törIentlií e's az ultjhbiakkttl lrclvette's,ítettc]ő',

A jelen Szerződés valatnennr'i té| aláírásáva| |ép hatá|1ba.

A Vállalkozó rnirnkáját a munkatertilet átadását kovetően kezdheti rrreg. tnelr,trek iciőpont.iarili
M egrenclelo V á l la l kozót és ]\,lérnökijt előzetesen ír.ásban érresíti.

8..t' Megvalírsítás[dőtartamánakmeghosszabbítása

,1d1 pottÍ tijrlerulő



,4: uÍol,sri bekezt|és utolsrl monrluÍtt ttjrlend(í é's hel.vettesítendő

L,bberr az esetben a Kbt. szerinti szerződésrnódosítás kötelezettsége va|ószínűsithct(i. ígv enriek
nlegf.eIe|óeIt az ehhez szükséges eliárási t-nenetet ke|| kör'etni. meh'et a Kb1.. l,alatnint az unirir
tánrogatással kapcsoIatos.jogszabályok. i||etve útrnutatók határoznak r'neg.

8.5. Hatóságok álta| okozott késedelmek

b") t''s t'.l pon/, kiegé'szítendő tt: a|tibbiuk szerinl'.

(b) ezeri hatilságclk jogellenesen kés|eltetik .. '.'.
(c) a jogel|enes hatósági késlekec1és, vagy' nlegszakítás ténylegesen e|keriithetetlenné tette ir
Vá||a|kozó késec|eI m ét

8.7. Kötbér

Az Álcikkelv- Í()rientl(í é's az ultibbitlkku! helyettesítend(í.'

Vá||alkozó ntinden ohan köriiIménvről haladéktalanul értesíti MesrencleIőt. atnc:!r, sa.ját ieijcs:tt.i:;ur
akadá|yozza. \.ag}.a Mesrende|ó erdekéberr bárme|y okbó| szi-ikséges' i\z értesítésberr r(lgziteni l..e1! r.-
ok.iikat. és jar,aslatokat keIltenni a ntesc)ldásra'

A késedelInes teljesítés eseté|e (azaz. a teljesítési idotartam be nem tartása esetére) kiköttÍ1 klilbéi.
incqÍlze1cse'ne;ri Í-}lentesít a teiiesítes alól. A Vá|lalkozó késedeIrrres teliesítós esetétr Liitcici ir

teljesítésrc ir N,leÍIrende|[jre l tijrrénő egveztetést kör,etően póthatáridőt l,állairli.

A Megrerrde lii a kötbórigén1't rneghaIadó kárát is érvén.1,esítheti a Vállalkozór'al s.l'r:ttrbetl

,4 teliesítesi idótartarrr be trenr taftása ésezze| késede|mesteIjesítés ese'ién a Válla|kozi; napi 'l 00{] tXi(r
lIIjF.rrak" azaz' négt'ni||ió íbrintnak meg1.elelő összegíi késedelnri kölbél. Ílzetósér"e k.'teles' A
teljesítési időtartarnot több mint |rarminc naptári nappa| meghaladó - a VálIalkczrjttak ieIri,.halrj '.
késedeleln esetére az NÍegrendelő tbrrntart.ja a Szerződés f.elnrondásának jogát' Anrc|l|l.\it].]ll :ri

Megrende|ő nenl Ó'l |elmcrndási jogával. úg}'' a napi késedelmi kötbór tor'ábtrr"a i:; *seclé|"e:, il
késede I ernniel éri ntett napokr:a vonatkozóan,

A továtlbi a|cikkelvek (tl.8-8.l2) törlendők

l0 N{egrende|ő általi átvétel e|járásrendje

'1 cínhe: !u.trl:ó ytiItnt,:nn.,'i alc,ikkelv (l()"i-]Ú.]l tú,lendrí é',; az u!tibbilkkt.,l hi,!l.,,tIt',sítt-'qllii'

l{|"1. Műsz'aki átat|ás-átvéte|

Átvéte li e ljárás alatt a tlt,iszaki átadáS-át\,ételi eljárás értendc!'

A Vá|lalkozír a létesítrnénl építésének befe.iezése utárr a 7,.|. ''1lt'ikl:eh,szerir,',i rilelil1-".rrlt.'i
ieloIy.tatásár'aI kijtr:les lgazillni az clkészí"ilt létesítrnénr' hibátIan rniiködós;ét

A magvar.iogsza|rá|lok szerint minden be|ejezett inunka átvételéneir lLltéteIet kép.371[ ail :tÍar1..j''

át\,éteIi tanúsítláltv kibocsátása e|őtt lreszcr.zett szakhatósági j<1vátrag.n-ások A \iillIalktl;:..]t sa.ilr.
költségére _ felel ez'crlhoz,z'á1áru|ások megszerzéséér't. A Mérnök csak abtran az cseibetl lrag.1ja it;r:i ,.

rrrűszaki átac|ás-at\'etelt. ha a nleuópített letesítmén.v rnegÍ"eiel a llegadott kritériilr-rr'lktiaít. it l}i?q.ri1;

.iogszabál5,oknak. itz [''zettlelteró ehárasainak. és teIjesiilnek a miiszaki e:Ii!ír;!sbalt .rreghl:]t.iiC'"-{,:t1

l.eltételek. 
^' 

szcrződéses te|jesítés befe.jezését követoerr nrűszaki átarJá:,-áiv';jtcii *ljáliisi ktl!



Iefolytatni' A nrtiszaki átadás.átvéteI celja annak megá||apítása" hog1,a Megrendelo es a Vállalkozoközötti Vállalkozásj Szerződés tiirgya szerinti kivitelezési tevé[enység a Szerződésben és a
.iogszabályban elriírtak alapján a kiviteIezési dokumentációban ineghatározotlak szerint
maradékta|anul megvalcisult. és a teljesítés rnegfelel az.e|őínmÍiszaki és a Szerződésben vál|a|i egr,éb
K()\ elclmell\ eknek.

A műszaki átadáS-átvételi eljárást a 19I/2009' Kornt. renc]eleÍ (Í},. I5.1 3t-32'*|.ok,vaiarnint a Ptk.vonatkclzó rendeIkezései alap"|án kell lefolytatni a műszaki Ieírásban iogIait Íbltételeknek
megf.eIelően'

A Mérnök köteies a Válla|kozó á|tal megielölt időpontra kitűzött rniiszaki átarlás-átr,éteIi cijiirássorán tnegr.izsgáini az eIkészlilt építőipari kivitelezési tevéken1séget és a Su:erzői|ésben |.elaiiak
te l jesÜ lését.

A VállaIkoző a nűsz'aki átadás-átlételi eliárás sorálr átadja a rende|tetciss;lerű és biztclnságrrs
ItaszttáIatot igazoió lnérrröki rrvilatkozatot. az építési-bontási hLrIIaclék tárolására. elsz1llIításáravonatkozó hul|adék-n1'ilvántanó |apot (l9l/2009. Korm. rendelet 5. szárnú nrel|éklet). a kir,itelezésidokutnentációt is tar1a|nra-zó N4egr'a|ósítási Dokunientációt, a |étesítrnén1,' kezelési js karbalttarrási
útrnutatóját. és ha rertde|kezésre á||, az. energetikai tanúsítvánrt, vaÍarnint a jogszabál,', é:; a'közbeszerze<s során átadott clokumentációban e|őírt valanrenItvi dokumentuttt:rt. ny''iIatktlzirÍr.l1.
engedélyt. stb.

Az eliár.ásra minden érintettet meg kell hívni. A.iegyzőkönvr,'hijz a teIies |étesítrrrén1'ieg1,zékct tlsatcllnikei|. célszel.űerr leitárfelVételi egy'ségenkérlt. aZ amoftizációs kirlcsoil fig1,elerrrbe 1]ét..leo'"l kÍjIiirr azépítészet és kLilijn a gépészet rlegbontásáva|' b'z' Iesz egyben a|ap.ja az á||óeszkliz nr''ilr'ántariá.;ba'
r ételnek.

l0.2" Prótlaüzem

A műszakiátadás-átvételi eljárást követően keIl lefo|ytatni a próbatizemet. melv a;4 nlutat.ia bc' hoe)'a
|étesítrnén1, _ amely, az Í-izerrrpróbák tanÚrsága szerint részenként tizemképes . egészként is iizctnltépcs.
és a Szerződésnek rnegÍ-ele|ően iizerne|.az'áz' képes a Szerzőrlóslren rögzített paranitlterek i:s clvár.á:;t.k
bc.tartására.
A próbaÜzernnek hat (6) hónapos fo|1'amatos iclőinterr,.allrrmot kei| átfognia.
A telies próbaüzern terv'ezése és leÍblytatása a Vállalkozó költsége é-s Í.eladata, az ehhez szü}'"segcs
engedély'ekel is ennek nregf'ele|óen neki kelI beszerezni.
A próbaüzern időszaka alatt VálIa|kozó a Me{:rende|ő á|tal kijelölt kartrantartó személ1,zet részt1le aNíegrendelő által kijelölt és bizÍosított helr'err az atáaott |étesítménl,ek rcncleItetósszerLi
iizemeltetésónek nród.járó|. karbantartásának szabáh.airól irodai körüIr.nén1,ek t.ozott képzest tart. Ezett
ar'.átadott |étesítnlríny' rerrdeItetéssz,erűhasználatáház tartozil segéc|an1'agok. r,elilszerek. pr.,l-' tzirlaitik
a|katrészek. góp- ós garanciatiizetek. míibizonylatok isrlertetés*re. bemutatásra keriilnck. A hr:t'anírá:;
második szakaszában az e|hangzottak alapján \,állalkozó a heh,színen is heliru1atja a ic1ie:;it;rlel.,.
bererrdezés kezelési. karbantaftási eliárását. ' ...'..^'.'

A VálIalkozónak a Megrenc1e|ő részére biztosítani kell a próbaÜzern ntenetébe r.,aló beiek;tltr.llt.
esetleges r'izsgá latok elr égzését.
A csatornahá|tiz'at rnűködóképcssége1t hat (6) hrinapos prribaiizernmel kell igazoIni" lrtr-.it't'ltk tcij.-'tköltsége (errerqia. kentían-vag. bérköltség. lab..rrkolt.séget. rizemirán1,ítás kolLógci. í::;A1{),.ilaÍI:i.--i!ta-]..
stb') a VálIalkozót terlreIi. A próbatizem során es'|"j't hiárryosságú. a r1em niegfeiclílr iitirkiitlc:, i:VálIalkozó jótál|ási/szar'atossági k(jrébe tartclznak. meIyek k.övetkeztében !,áilaIkil;:rj k(iie |;c illsjkll;
sa.iát köitségén kijavítarri. A próbaüzen |efblytatásáró| próbatizelni nap|ót kc-l! vczetii!. á p:1l.l[i1i'!71;'.;1..
lezárását követően próbaüzemi zárójelentést [ell készíteiii' me|;,et az ilz.rlreItcr(ir.I lé|etuínrt:,'1et:ti
a Mérnijkkcl.ióvá ke|I hagvatni.

l0.3. Végső üzembehe|-vezési eljárás (bir1okha at|ási e|járás)



A véeső lizerrrbehelyezési eljárás a sikeres próbaüzemet követőerr' a telies szerzőc|éses tattalotn
Í.igyelenlbevételével. egv eljárás keretén belü| bony,olódik Ii:. ami egyben a |étesítmény \4egr.enrieiö
részére tÖfiénő birtokbaadását is jelenti.
A hat (6) hónapos próbaüzem sikeres z'árása után a Vállalkozó a Megrenclelő birtokába ad.|a
(továbbiakban: végÍegcs íizetnbe helyezés) a létesítményt. és átad minderr olyarr egy,éb c|okumentunrot.
igazolást. n1'iIatkozatot. amely' az építtető sz'álnára a használatbavéteIi engeclé11' tnegkeíi.éséltez
szükségcs. ígv ki'ilön kiemelten az alábbiakat:

o probaüzernizárójelentés
r vég|eges kezelési és karbantartási utasítás
o r,ízminőségi káre|hárítási terv

1l Jótá||ási Kötelezettség

Á l l.l-!I.3. ttlcikkelvek tt;rlendők és helt,eÍÍesíÍentl(ík..

A Vál|alkozó egységes.iótállási kötelezettsége a sikeres Atadás.átvételtiil (\'égs|i ilzetnbe hclr,c.l{'s;
e|.iárás lezárásától) szátnított 60 hónap.

Vállalkozó "i(ttálI a Szerzot1ésben Íbgialt kötelezettségeinek szerződésszerű teljcsítesééff. tor'ábbá ar-
alkalrnazolt megoldások. eliárások a|kalrnasságáéIt és rninőségéér1Íiiggetlenül attól. hogr azokat sa.iát
n]aga \'ag}' alvá|lalkozó.ia. esetleg egyéb jogszerűen bevont hannadik szer-nél.1,,' alkalmazza.

A .jeien aleikkely első bekezdésébe nreghatározott időtar1arna alatt ir lble|ijssélr alól csak ak'ktlr.
mentesí-il. ha bizon3'ít.ja, hogr.a hiba oka a te|jesítés után keletkezett. A 'iótállás a }legrenticlil a
lörr,ény ből erc.clő.iogait nem érinti.

A Megrendeló a jírtállási határidó alatt bármikclr közö|Ireti kifogását a VálIalkozóral. A Ptk'
szavatossági.iogclk gyakorlására vtlnatkozó szabál1'ait a jótálIásijogok gyakclr|ásánál is rneg.|eIe|őerl
alkalmazni kell.

Vállalkozó kötelezettséget vá|lal. hogy.a végsó tizembc helyezési cljárás nrr:ginclításáig s;leiziir|e.t
biztosító lnellékkötelezettségként jótállási köte leZettségek teljesítésére vonatk.-rzó biztl':'íti:ki,l llt',;ii
Megrenclelci részére. nrelynek rnértéke a szerzőclés szerződéskötéskori ilett.ó el|errer.tékének {J.59,c.a;..:
arnelv a .iótál|ási időszak végéig marad érvénr.bett. A biztosíték formá.jára a Kht rencleIkez,é.;ci a^z

irárr5'adirak, Amennviberl Vállalkozó az' e|őírt llatáridőig a bizÍosítékot nenr nr,úrjt.ia. Úgr }v!egreni1e|.i

.jogosult ezen érféktlek megfelelő ijsszeeÍi lehílást eszköztjlni a teliesítési biztllsítékból

A hiztosítékból l\,Iegrende|ő akkor jtrgosult iehír.ni. ha a Vállalkozó a .jótállási kiltclezett:,égt:it l
f.elhívás e||enére nenl. vaEv nern megfele|ően. illetr,e nem határirlőre te|jcsíti' A lehívás lclte1 rószieiics
lagv a teljes értékre terjec1ő.

Az érvén1'esíterri kír,árrt Iehír'ás rnértéke a Megretldelii kizáró|agos nrérlcee|ési.iogktire. A l\4cgrtndcii!
a biztosítékon trJrli igazolt kárának rnegtérítését is kör.etelheti.

11.4" Hiányokpótlásánake|mu|asztása

b1 pon| törlenclő

l t.5.-1 1.8. alcikke|}'ek tör|endőek

1' l.9. Teljesítés lgazo|ás

1 )' heke ztJés íörluu]|í'



Áz Alc'ikkelv a: alabbiukkal kiegé',izítentlő..

A szánl|át és a teliesítési igazolást a Válla|kozó tölti ki. és a Mérnök igazolia le. Kiti;ltetlen és,ll,ilg\
leigazolatlarl számla' ilIetve teliesítésigazo|ás esetén Megrencle|ő a szárrlIa kifiz'eteísét rriegtaga.lhat!a"

11.11. A He|yszín rendbetéte|e

Az '1lc,ikkell, núsLldik é's hurnrudik l;akezdé'se nrlendő és az ctlabbivril helt,'ettesíÍ,:nc]tí..

t{a a Vállalkozti nent tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplo kötelezefiSégeinek a 1.eljesítési lgazolás
másolatának Megrerlclelő á|tali átvételét követo 28 napon belül" a N1egrerrdetii a Vállaikozti által
eItál,olítani elIntrlasztott dolgokat a Válla|kozó veszé|vére és kiiltségére elúvolíttathai!a.

A Megrende|ii "jogosult az e|tár.'olíttatás és a Helyszín helvrcállítása során fbImertilt ki:It;.1n.1,..o
Vá||alkilzt1 á|tali nregtérítésére. arrre|1' tcirténhet beszámítás útián is'

A köyel ke:(j t|tf A|cikkely hoz:tiutluntJ<j".

,|.12, KöÍeIező AlkaImassági It|őszak

A \,iillalkoző |1' Cikkel-r, szelinti jótálláSi kotelezettségei ttettt érirltik a Vá||a|}'ozó Pik' s,'erittIi
szar,attlsság.i kotelezettségeit. tor,ábbá a kötelező a|kalrnassági id(ikre toltatkozii al:ibbi"iogszlilláii'i'li;
tanainrábtii at1odc kötelr:zenséee it.

{a) a Ptk. vtltratkclzil elóíriisai és
(b) a il/igti5 (VI. ]].l I-V\4-|Pi\|-KM-MÉ]N,Í-BkM F,g'ví'ittes Rerrde|et (Ktitelezó Alka]rrra:.sa*i

Időszak). r'alatriiltt a |2l1988 (XlI. 27.) L]v'M-IpM-KM-MÉ]V-KVN,I Egr'iittes Rencjclcr,
A1eg1es nl'omvonaljellegti építménvszerkezetek kötelező a|ka|rnassági i.Je.jérő| s;liilti i2,1ii,i88.(XIl 2] ) [:VN,l.IpN'l-KM-MÉM-KVM F-glüttes Rerrdeletben rrieafogrrlrrrazott |iöte|ez:ir
alkaImassági idök esetében e renclelet irárl1,adó a SZa\'atoSSági .iclgok igénvérvórt;r,esíté.i
lratáric|cjór iIictiierr is '

l l.l3. Szavatosság

A VálIaIkozti te|jesítése hibásnak rnirrősi"i|. ha at a|ta|a végzett jelen Szerzőcld:sl1e'rl rncghiitlil.il,;ltr11
nrttrrka a teIjesítés idópontiában l]em feiel lneg a jelen Szerziídésbell YagV i!' V.lliaiK(}Z(]
.jog.szabálvokbaIt rneghalározoIt tula.jclonságokIrak. A Vá|lalkozii a hibás teljesítéséért íbi*lósséqÉell
lartozik.

'A VáIlaIkozó hibás telitsítése esetelrt a Ptk. vcrnatkoz(j. ]05. (i - 3l2' l szabá|;.,ai alír'altitazani|ijak'

|2 Fe|mérés és eIszámo|ási értékmegálIapítás

Á (, i kktl lv t t)rl e ndrí.

t3 \/áltoztatások és Kiigazítások

l3"1. Vá|tozÍatáshoz r'a|ó jog

,1harmttc]ik heke:dé'r b), cl, cJl' e1 prntjctit,tlIuntinI uzu|olsó bekezdé'l ttlr!cndők

l3.2. Értéke|emzés

'1: 1lcikke!t k.) pantiti é's utl.ll,srj nttnt]c,ttt.t Ít)rleru|(j.



13.3. Változtatási e|járás

Az els(í bekezdé's b) ponÍ utol'só tnondttlrésze (.'', valuminÍ a Megvuló,sítás.,.) és rl c:,) pont Íörlendií.

A: Alc,ikkel.1; tlÍolsrj monc]ula Íörlendő.

13.5. Fe|téte|es összegek - az Alcikkely Í()rlend(í és helyettesítent]ő'.

13.5. Tartalékkeret

Fe|ek kije|entik. hog.v a bruttó válla|kozói díion Í.elül, a közbeszerzési eljárásban ntegacloft becsLilt
érték 8 oÁ-ának rnegf'eIelő tar.talékkeretet rendeltek a szerzodésl.tez (I. rt|'sz.' 301^391.560'.Í!L,F1^ rte|;,,
nern iIleti nteg automatikusan a Vállalkozót. annak tény|eges felhaszrrálására kizárő|ae a Kbt.
rendelkezéseinek megÍé|elően kerülhet sclr (így ktilönösen a Kbt. 303.$-a és a Kbt' l25.{-a alapján)'
Mindezek a|ap.ján az építőipari kivitelezési tevékenység végzése sclrán esetlegesen feInreriiIti
pótrnunka díjának elszárnolására a Kbt. és a Ptk. rende|kezéseirrek rnegfelelőerr. tclváblrá a jclclr
szerződéssel kapcsolatos uttitis támogatások f-elhasználására r,onatkozó .iogszabá|yclk. ralarniirí it
Megrendelőnek a pro.jektre rlonatkozó -I.áIrrocatási 

Szerződésének meg|elelő eljalássai l;erü|het sor.

13.6. Napi munkák- uz ulcikkel,v Íörlenclő

|3.7. Jogszabá|y'i módosu|ásokmiatti kiigazítások

,4 mIt,socJik bekczdé.y ttIrll'sti 'sortibun .szereplő ulcibbi kitétel ,,.jog,.l511|11.i vúlik," tijrlentlt|í' E:ett bekt:ztÍé'l
ct-b1 ponijai, vttitttttittl ctz ttÍolsó bekezdés törlencl(ik és uz altibbiakkal hely.ettelítendők.

F{a a f.e|merlilt esetekben a Kbt. szerinti szerződésrnódosítást. vag1' kiegészítést lnegalapozó Ít.lti:te iek
|ennállása va|ószínűsíthető' a szerződesrnódosításhoz. kiegeszítő sz-erzóclés rnegkötesehez s;liiks.Jge:i
eliárási menetc't kell követni. melye1a Kbt.. valamint az uniós támogatássai kapcsolatos.icgszabál'1ok"
i lletve titrnLrtatók határoznak nleg.

Áz Á l c i kke lt, k i e 54é s z ít e n tl tí a k öv e tka z ii b e ke : t] é'y's a l,,

A Válla|kozó az a|ábbiesetekben nem.iogosu|t czerr A|cikkel1.alap.|án kiigazításra:
(a) a szerzőcléskijtéskor érvénves. de hatál1ba tnés netn |épett j.lgszabály'
(b) álta|ános" a gazdasági é|et valamennvi szereplő.iét érintő jogszabá|1'módosítá*q esctén 1pl': ailri"

társadalolnbiztosítás. nrurrkabiaorlság)

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások u: '4lcikkeI.y,- tÓrlendő

|4 Szerzőc|éses ,ir. Fizetési fe|téte|ek

l {. | . A Sze rződ éses .{ .

',l,z Alc,ikkely ttt1 bt:kezdt,.se ttlrlcntl(j és az ulribbivtll hel\,etÍe.sítenrJő.'

(a) A Szerződéses Ár a Szerziicléses MegálIapodásban szereplő válIalkcztli rlijnak Í'cl,:l r.irr'g. Á
Szerzijdéses Ár kiigazítására kizáró|ag a Szerzőc|és és mellékieteinek í'eltelieli:i szcrirrt kr-t.i!llr,:l sr,r il
Kbt. rendelkezéseinek megÍ-e|e|ően. .{ Szerztjdéscs Ar nem tanalnraz|.lat.1a a Megrr:rrilt:|6ipg[ !1i'..ir1ii

.jelellto ad<ik. díiak költségét.

14.2. E|őleg

'4 z A l c. i kke I v* t |jr I eli d rí.



l4.3. Közbensií fizetési igazo|ás

Áz Álcikkelv tilrlendő és az alabbival hel.yeÍÍesítettc](í.'

A Vá||a|kozó köte|es a Szerződéses Megállapodásban rneghatározott fizetési időszak r.ógén a x4érnijk
r.észére egy Szárn|át hat példárry'ban benyÚrjtani a Mérnök á|tal .iiiváhagyott Íbrrnában. szereDeltetr'e
trrindazotr összegeket. anrel1'ekre a vá||alkozó.jogosultrrak tar1.ja magát. A szálrr|át ki kell egészíterri
alátámasztó dokumentulnokkal. arneIyek kozú| az egyiknek az adott iclőszakra r,onalkrl.:il.. J..]i
Alcikke!y sze rint eIkészített elorehaladási.jeIentésnek vagy.jeIentéseknek ke|| lennie '

11.4. Iizetési ütemteru ' uz ult'ikkely törlendő

1^1.5. Ilerendezések és anyagok a létesítmén-vhez - az alcikkelv törlenclő

l,t.6. Közbensőfizetésiigazolásokkibocsátása

4z Alc:ikkell, h) prntiu törlendő és uz tlltibbil.ol hel.v-eÍÍesítentlő..

b) ha a Vá!lalkclzó nem teljesít. vag'v. teIiesített bárrnil1''en. a Szerzodés szerirrti ttruttkái. r'al.:.r'
kiltelez:ettséset (beleéftve a VálIaIkcrz..i rlokLrmentácioSZoIgáltatási. ,:lorchaiaclási ieIe-llt,:si:k
kószíte:;i. stb. köte Iezettsését l.

|1.7. KiÍizetés

.1: Alcikkel't. tt,) p,lttlf u t|jrlcntlő és a: cltibbi ponIla! helt'ct|e'sítentlő,.

',1z Álcikkalv h)' t:,1 1l1l711.j1ti törlend(ík é,; az a!úbhi ponttal helyeÍte'sítend(ik..

A beszerzeíst az Lurilpai tjniii 71.74'Á-bart. a Maglar Á|lam l2.66 9,o.ban és az a3ánl*1kéro ]5.{r{)t:-t.
ban eg.vüttesen Í.inanszíroz'za. A vá|laIkozási díj Lrtó|ag. a'z előrehalaclás mértékének ntt.g!iieir.iett ;i
Megrendeló (nevelben e|járva: Níérrrök) álta| igazoIt teljesítés tttán. a .jogszabá|vokrrak ,nesli:i*|rj*li
ltiá||ítr:tt szántIa alap.iáIr átutalással keriil kieg1enlítésre. a r,onatkozdl j.,gszabriivokrrak és a Ki'..( !i}
1'2.0' pál1.ázati fellrívásában és dokrtnlelttáció.jában fbgialtaknak megfcle]liicri a Kbt j0:'. i {":).í.])
hekezdések relldelkezései szerint,

A fi natlszírclzás a kör,etkező 
"j 
ogszabá ly'ok alap.j á rl történ i k:

](l/2a0ó. r'.Y]l')8'l ,\,Ie|]|/M-PM r:g.\,iitÍes rendcleI a 2.0()1-20i.j időszakban r..z Eilrópiri RegionjrIis
I.ejlesztési Alapból. az E'urópai Szociális Alapbtil és a Ktllréziós.Alapbril szál.it.titz'.! táititlriatásilt
f.e lhasználásának általános e l j árási sz'a bá | l,airti l :

255i2006. LYil. 8.) Kltn' rendt:leÍ a 2007-2al3 proeramclzási ic|őszakban az Eilropai R'egirrttiiir:;
Fejlesztési Alapból. az I],urópai Szociá|is Alapbcll és a Kohéziós Alapbó| szánn;rzti tánlogaiási:,k
Í-el lraszná|á sának alapv ető szabá i;.airól és té le lős i n tclzrnénve iről ;

2,3],.2()()6' LYIl' 23.) Kornt. reruleieÍ a 2001]0l3. nrogramozási ic|oszakban az L,urópai llegicr-iális
|.]e'ileszté-oi Alapból. az Eurripai Szociá|is Alapbó| és a Kohéziós Alapbcil sl'ártnaz(l tárlrogrrtástr|..
logadásához kapcsolóc1ó pérlz|igr'i lebon5,olítási és ellenőrzési re.ltdszerek kialakításárll,l;
I9Í.20()'9, (t-t, Í'j.l Ktlrttt. rt:lttleleÍ azópitőipari kilitelezésitevékenr'stlgriíl:
2()Ü3. éyi 'Yt.71. törvónr az adc\ziis rend.|érol

l4.8. Késer|e|mesfizetés

t: ',1lrikkalv ntisttdik hekezdé'se törlenc]ií és a: alabbit,a! helt,eÍÍc'sítent|{í,



A késedelrni karnat rnéftéke tekintetében a mindenkor hatá|vos Ptk' szerinti késedellni kamaíra
l'onatkozó rende ikezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartottösszegkifizetése

Az ,1lcikke11, Íelje,s ,szövege törlend(í, jelen s:erzőclésben Felek nem ctlkű,lmuznuk visszu|arIt,i'st.

14.10" Végelszámo|ás

,4: Alcikkely,első bekezdésr: tÖrlentl(í és ttz ulrihbivuÍ helvette'sítentl(j..

A Létesítnlény're kibocsátott telIesítési igazolás átvételét követő 20 napon bre|i-il. a Vália|kozó kÖtclcs a
Mérnök részére a Végszánrlát beny'.irjtani hat pé|dányban^ aZ'aztalátánrasaó clokunrentunlokkal eq}-iitt
a |4.3 A|cikke|y szerint. amely rnagában foglalja:

14.11. Végszám|a Fizetési Igazo|ás igény|ése

Á z A l t i kke l v e l'y ií b e ke zdé,s c ttt ótlos i t a n d rj..

A Teijesíté's lga:ola's kézhezyételének dtitmntit ktlvet(íen u lehet{j lcgröt,idebb ict{in ba!til, de tagkt:s(ihh
l{)nrlponbeltil ttftjllcllkozókotelesrt!|ÍérnÓkrés:éreegt,l,égszúnluten;ezeÍeÍbt,nl,tiitgni....

,1 ntti'sodik beke:t]éshett mintlen trÍéruijk szrj uÍún be'szúrundti." .'és l,rq:. l|Íegrentltllri,,

Á; t,ltol'só bckezdés Íörlend(j

l4.13. Végszámla Fizetési Igazo|ás kbocsátása

Áz Aicikkel.l, e Iső bekezclése ÍÓrlend(í é,s uz ttlcibbival helyetÍe,sítentlii.,

A Végszám|a és az írásos végszárnla nr'i|atkozat kézhezvételét kclr'etij 28 lrapon
ke|| bocsátania a Végszámla Fizetési |gazo|ást a lzl'10 és a |4'l2 Alcikkelr.ek
részére. arneIy'ben nreg ke|| adni:

l5 Megrendelő á|tali felmondás

15.2. Megrende|ő á|tali fe|mondás

Az Álcikkel.v" c) pznÍja tör|endtí és uz ulúbbivul helyeÍÍe,sítencl(j',

beltil a N,Iérni]knt:k ki
szerint a Meslertt]elii

c) e|fogadható indt.rk né|ktii:
( i) a ['étesítmérrr'ek a 8, (Kezdés, ké,sedelmek é'l fel/üggc.l;ll.r) Clikkel1.'nck rlr:i;Íi:i*iii

e|orehaIadása több nrint 30 napos késeclelembe esik. vagv
(ii) elntarad a t-'> ('Elutu'rirás). r''agy. 7.6 (Helvretil!ítá,si tttttnktt,\ Alcikkelr, sZcrillt kiadtlri

Í.eIszólításban Íbglaltak te|jesítése a kézhezvételtól szárnított 2ti naporr bcliii

Az Alc:ikkell, e) ptlttÍjct tt: ulcibhit,uI kiegészítencl(i..

(e ) a Vállalk c:ző ('a Kotrzorciutn bárrnelvik tagia vag.v. ezek anyaválla|ata) . . . . '

Az Á i c i k k e lv e l't ő be k e zd é,s e ki e gé,s z í t e n tlő..

g) a NlegreIrdelő elözetes hozz'á.járu|ása nélkül a Szerződésben megjelrj|t A!r.állaIkozótt1i i:íLr:r.rr.
tnás aIvállalkozót r'esz igénrbe



Á z A l c ikkc l.y e l s (j h c ke zclé s e ut ti tt b e i l l e,s' zt e n d ő..

Fla a Vá|Ialkozó neIn távolít.ja el haIacléktalanrrl Eszközeit és az IdeigIenes l,étesítlnény,eket. aMegrende|ő a Vá||a|kozó veszélvére és költségére eltávo|íttathatia azokat. A Níegrerlde|ő jogosLrit a;eltár,olíttatás és a FIe|.lszin he|.lreál|ítása során felmertilt ko|tségeinek Vál|alkozó á|ta|i megtérítésére"amelv történhet beszárnítás útján is.

A f.elrnoltdás időpontjában a Vátlalkoző á|ta| a' Szerződésnek megfeleloen rnár e|készítet1 és beépítetll-étesítmény' részeknek és az ez'ert időpontig elkészített. benyújtott és a Mérnök á|tai 'ii1r'.áha*.l,oilVál|alkozó l)okttmentumainak a tLr|ajdonjoga átszá|| a l,legrenae|őre. antennvitlen a ÍéImondás a r'7A|cikkel-v* |'4 Berendezésr:k é's Anvugok titiittonioga| szeriiti tu|ajdorrjog átszá|lást rrregelozőcn vá|ikhatályossá.

Á: ,4|cikkelt,utr>lsó be kezdése törleneilí.

l6 Válla|kozó álta|i fe|függesztés és fe|mondás

t6.l. Vá||a|kozó .joga a munka felfüggeszté sére ._ Alcikkelv t()rlentlő

16.2. Vál|a|kozó álta|i felmont|ás

Az Álcikkel1, kt),. 161, d) és (í) bekezt]é'sei törlentt(ík.

l6.J. N|unka felfüggesztése és a vá||a|kozói Eszköziik eltávo|ítása

,1: ',1k ikkel.1' u: ulábbiukkal kicgé.szírenclő''

Anrennr,iben Vá||alkozó a (c) bekezc|ésberr Íbgla|t köte|ezettségének a felmi-lnclás hatálr,ba lépés:tkövető 8 napon beliil nern tesz eIeget, úgy Megiende|ő azÁrukat VálIalkozó veszé|váre és kijIt:le1gó.e
cItár o|írtatIratia'

l6.4. Kifizetésfe|mondáskor

,.1 (r') ponI l,örlcndií

17 Kockázat és fe|elősség

|7.2" A \,ál|a|kozó gondoskodása a Létesítménnye| kapcso|atban

Az' átadás.átvételi lgazolás kibocsátása kitéteI hely,ett a bek.ezclésben minc|enhol birtokr,la !épris
efte ndii.

l7.3. A Megrende|ő kockázatai

,4: (cl): (bi' kl.. rd;,. ful' 0tt pott|ok törlentl(ik.

|7.4" A Megrendelíi kockázataiva| járó következmények

Ánásot,1ikhekezdé'su|ol,srj'stlrtihun's:erep!öu|dbhikiÍéttll.,.jtlgost,tÍrkiyúlik..tiir|t:rtit.í.
u-h1 prltttitti, t,qlunint uz ultl!'srj hekezt]é's Íörtent]ők és uz utú.hbi,ukktlj he]v,ette|íle|1t.lí;k

Ha a f.elrneriilt esetekben a Kbt. szerillti szerzoclésmódosítást. r,agi,'' kiegészítést nregaiapc,zri t*lté1t Ic};
f-ennállása va|ószíniisíthető. a' szerzőclésrrródosításhoz, kiegészítő szerzőclés nregkotése lrez lzLikségeleljárási nletletc:t ke|| követni. rnelyet a Kbt.. r,alamint u, ..nló, támogalássa| kapcsoiato';..g''"r..l','i.
iI letvc útrnutat<iL határoznak. mec..



l7.5, Szel|emi termékekre vonatkozó és ipari szabada|mi jogok _'r.lz alcikke|t, tü'|r:nclő

|7.6. A fele|ősség kor|átozása - .4z 'Alc:ikkelv törlendő

1ti. Biztosítások

t8.1. A biztosításokkaI szembeni általános követe|ménvek

,4z n lc i kke Í1, kic ge,sz i Í e ndő..

'\ Vállaikozil a szerződés te|jesítésének ic]őszakában köteles .ielen szerződésre vonatkoztj általiinirs
fele|ősségbiztosít1issaI rendelkezni. rne|y kielegítesi aIapot [eIl, hcrgy .jelentserr a VálialkozóIral.l
l-e lróható teljesítés .iogköl'etkezményei tekintetében a NlÍegrendelő" illetr e irarnraciik szgtLrdh'ek
irány.ábarr. A f.ele|ősségbiztosítás rnértéke el kell. hogy érje óvente és káre'.ieiltritt., 

",,t..*''r 
o,.

50"00CI,000.- Íbrintrlt (Í.|L]F). Továbbá Vállalkozó koióles..ie|erl szerződésre v<.-tlatkilzij \ag}
f-ellraszná|haÍó körnr'ezeti kárra ronatkozó l.elelősségbiaosítássaÍ rendelkezni. rnel,', kic|égítési rilaptlt
keIl. ho*y ^jeIetttsen a VállaIkozónak felróható teljesítés erednlénveként kcirnr'ezeti kárrl|;ilzás.ial
kapcsoIalos r,al::ntenttvi .iogkövetkezmónv tekintetéLrerr' A fele|óssésbiZtt]Sítíis rrlórtéke c'I Le i]. ililu.,
érjc ólen1c és káresemcrnyenkétrt az 50.000.000.. |clrintclt (t'{tiFl.

VállaIkcrzó krlelenti. hug}' a Kbt' 306' s) (2) bekezclése a|ap'ian a fén1ieknek rneg'í*|eicl
felelőssegbiztrisítá-si szerződéssei 1szerződésekke|) rendeIkezik. és az ezeket igazoIi.l c1okumentut,.slkat
(kötvény. szerz(idés) a Megrende|őnek.jelen szerződés aIáírásakor rendelkezésérc bocsli1,ia.

l8.2. A l,étesitmén1'ós a r.á||a|kozó eszközeinek bizttlsítása. Áz ulcikkely, t()rl<:tltÍti.

l8.3. Szenlé|1.i sórü|ésre és vagr.oni kárra kötött biztosítás - '4z tilc.ikke!l,tiiriettt\{j.

l8.,l. A \'á||alkozó személvzetének biztosítása - Á: alt:ikkelt. törlent]ő.

l9 Vis Maior

19.;l. ,.t \.is rnaior következménvei

Áz al'sii heke:olti'y it|olsó s'tlrdbcrl 'szerepl(í ctlúhhi kitéta! ,,jtl'1o*.tt!lttl l,,j!ik., ti;r!eiltiii é,t l: tnl;rt,tiI
kic.qés:íí,entÍő.-kov,:Íelést nv-úllhuÍ be ct Méntöknek. Ezen ieieztté.s a-b) pontjtti. y.tl!nntint Lr:: ,,,tt.ij'\|:
b e ke :d é,s l ij r l e u d [í k é ̂ s u: o I ti b b i u k ku I he b, e t t e,s í r a t t t l ő k..

Lia a Í.e lmeriilt esetekben a Kbt. szerirrti szerzódésmódclsítást. vagy kiegószítest j1eg'ir|apil,.ó í.citetcíe:i.
t.ennállása valószínűsít|rető. a szerződésmótlclsításhoz. kiegószító szerz(ldés nregkeicsíllelz sziiksli*i:s
eljárási menetet kell köl'etrli. nle11,et a Kbt.. laIatnint az urliós tántogatássaI kapcsola'tLls iogslaháI'l,;k.
i l Ietl e rrtrnuiatilk lta1árr:znak nleg'

19.7. A te|iesítés alóli jogszeríi fe|mentés

,4 z',1 | c' i kke it, ÍÖr l e ndíí.

2{| Kör'ete|ések, Viták, és Döntőbíráskoclás {Vátasztrrtt Bíróság)

'Ü.1" 
A \'á|la|kozó követelései

Á ő-8. bekt,zcié'yek t,)r!entllík (42 ntlpon belÍil, l,aglr,.',,'. x,Íinden Í-Ízeté'si iglzciii',;l,l,lk-
köÍcIc,s,.,.. l ét rr u|libhiukkut ht:lt,eltcsíÍentlők'.

| ,\!;.:n,tr'ti



A benyúritott követe|és elbírálására vonatkozóan. ha a Kbt. szerinti szerzóclésltlódosítást vagr,
kiegészítést rnegalapozti feltéte|ek fennállása valószínűsíthető. a szerzőclésrnóilosításhoz. kiegeszitő
szerzódés megkiltéséhez szükséges e|járási menetet kelI követni. melvet a Kbt.. valamittt az ttni(ls
támogatá'ssal kapcsolatr:s .iogszabály'ok. illetve útmutatók határoznak nreg. lta pedrg ezen esetek
vaIanrint ú.j közbeszerzési eIjárás IefoIytatásának kötelezettsége nem ajt renn. Úgy r,á|toztatást
rencle|het el a Mérnök"

20.2 ^20.8 A lcikkelye k tö rtend ők és he|yettesítend ők:

A Megrendelonek ós a Válla|kozóttak minden erófeszítést meg kelI tennie. hogv táruyaláslls Íttr:n
rendezze-nek a Szerződéssel kapcsolatban bárrnely vitát. amely közöttük l.eIrnerü|.

lIa vitás ü91, mertilt Í-el. a szerzódo Felek írásban értesítik egymást a r,itás Ügvre vclnatkrlzil
lélenrérryükrijl. va|amint aZ á|taluk lehetségesnek tartott rnego|c|áso[iól. Bárnre|yik rei kcrheti. htlgl.a
vita rettdezése cél|ából egveztessenek. Antenny.iben a tárglalásos rendezésre iránvuló kísér!et ncrn
sikeres annak megkezdésétől szálnított 30 rlapon belii| vag!' a renrlezési kérésre a [ré| nem r,á|aszo|
érdernben 30 Irapos határidőn be|ül. bárrnelr' Féljogosu|t a-r,ita vég|éges és végrehajtanclii renrlczése
érclekében a.ie|en Szerzőcjésben kik(itört jogi tórurnhoz forcluIni a.iogliia eldöntéie r'e'gcti.

Bárnrel1'' vita eldöntésére. alne|y'a jelen Szerződésből vagy azzal össze1iiggésben. annak lcIj*siiiéséve|'
tneeszegésér'e|. megszűnésével, érvén-vességével vagy értelmezésé''..l kapc.;.,iatLran keleikczik. a
szerzod(i FcIek alávetik rna*uukat a Magy''ar Kereskedelrni és lparku,nu.á. (szókhel-re: BLriJape:;ti
rneIlett Szervezett Állancló VáIasztott ni,o'ag kizárólagos és rég|eges. r,alamirtt i.égreIra.itanr:1il
döntésérrek. azzal. hogl' a Választott Bíróság a sa.ját E|járási szabály.iata szerint.iár el' Az eliáró
l.áiasztott bírák szánla hárorn' Az eliárás során a mag},ar rry,e|vet keIl a|kalma zni' A' VáIaszttltt r}íriság
a Íxagvar eljárás.iogi és an1a.ei .jo-ui szabái1,ok szerint.jár e|. A választiltt bírilsági eliárás hei-r'színi
Budapest.

A Szerződésre. anlrak'értelmezésére és teljesítésérc. r ag.r,azza| összefiiggő bárnri|'ven cselekIrriin.v.re a
tnagy'ar.jog azirán-vatló. A Vállalkozó kife.|ezettell nr'ilatkozza. hog.n- a teiiesítésse'losszefiiggósbt.ir ezt
elfbgadja és a|áveti magát ezen szabályoknak.

''t: tt l ú h b i ti Í (, ikk e l t, ho,z z ti ctcl u n tl rj..

27. l]||enőrzések és auditok a magvar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vá|lalkozó köteIes rlirtcletlÍé|c. kor|átozástól nrentesen iclretővó ti:nni. htig'1. a
Kcmr''ezetvédelr-rri és Víziigri \,4inisztóriurn. a Konnány á|tal kijelt1lr beIső eIleirőrzési s'zcrv. a
Í-eJezetek ellenőrzési szervezetei. a Kittcstár. iiletve az|rányíto t1atóság és a Kil.izeto !-latcság. torábbá
az llurópai Bizottság. az llurópai KorrLrpcióelIetles iroda eis az f-'urópái Szárnr,cr,őszek a Szcrző.lésst.!és a I-étesítménnr''e I kapcstlIatos clrlkunlentumokat átvizsgáija vag}. he!r szini elletlór.':ésc|..t:rl
eIlenrlrizze a pro.jekt kir'itelezéset és telies auditot végezzen szám|ázásiilg1..bárnlilr'cn rnás cgr,tii.i" e
pro.|ekt t-ittanszírozásár. aI kapcsolatos dokumentumok aIap.|árr. A' citlkttttientlttiroknak li'iinrr r..'ll
lrozzáÍérhel(iknek keIl |enniiik. úgy ke|| őket rendszerezni. hogv ez segítse aZ aNizsgá|asilk'at. [lzeii a
r'izsgálatok az átadás-átrételi igaztrlás kradását követő hét even.hcltil toi.ténhetnek lrr.!.

21.2 A Vá|lalkoztl r.álIaiia. lrog1 rneg|elelő bejutást biztosít a 2 i . l . pont szerinti szerr'r:kne k a;,i,kra a
helvszínekre. alrol a Szcrzódést teljesítik. r'alarniltt rnindent megteSZ. hog'u'elősegítse rnr'lnká.|rlkai.

2l.3 A Vállalkozíi garantálja. hug}. a 2|.| pont szerinti szervek jogai az: ar-iclitrrk. r,'i;:sg;tla1oli ;:.,
ellenórzések elr,ógzésére egr'enIt! rnértékben gyakoroIhatók Iesznek. llgvaÍlaZ()tl Í'eltetl:Ick. lriizilti ,;'l
ugvanazc)ll szabá|y'ok szerint" nritlt anrelr'ek ebben a cikkelyben le r'annak írr'a. zl. VáIlaikr,ztl i,áimt..i.,'
alvá| lalkozrijávaI szernben is.
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