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Fele\ kütön-lnilön,

mint Fél között.

aluLírott napon és helyen

az alábbl

PREAMBULUM
Felek rÖgzítik, hogy Megtendelő akÖzbeszerzésekről
szőlő 2003.évi CXXIX. tv. (I{bt.) hatáIya
aIá tattoző
hirdetmény nélkül induú egyszerűkőzbeszerzési_eljárást
f"lyt.t";
k,,H|JSK/090///.3.2/0208
Töxánelni
nűem/ékek és turu4:ika laurup ná/kij/"
negneue7*Ű pá!á7ati

fonfu
mel/ékáPÜkt' njáikonqha..és kukoiu
gó'e éPŰfun.ír4itaűrn." ,aigy;;",

keretélen,..u!l!/ko41si s7ervődás kkóápijht,
eijátás nyeftese _ f,rgyelemmel a
1mely

legalacsonYabb Összegú ellenszoig7ltxás
btá,Iaa
a jelen vá]]alkozást, szerződést, rr"-porroi'-*Íallutuoró iett, így Megtendelő r,eie köti

meg

Felek rágzítlk ,o..}uu;, hogy

Tőtténetmi műemlékek

;Íu"rÍÍ(!{!"'3,2/0208

1.
A

é|s tutiszaka

a jelen

szetződés

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
jelen szeződésben szeteplő vagy azzal
kapcsolarba hozható fogalmak

jelentéssei bírnak:

,,Epítésiterületrr: Abaújvár kőzigazgatási hatátain belül Váralj
a űt,
,rMunkatetületrr: megegvezik az,,épitési területtel''

az

alábbi meghatározott

209 / 1 hrsz. ingatianon található.

,,Proiekt": lakóépület, melléképület,nyárikonyha és kukodca
góté épületek felújítása
,,Műszaki ellenőr'': Megrendelő képviseletében a teljesítési
igazolási jegyzőköny,v
Megrendeló képviseletébeÁeljárva u
áű.r"ki elienőn
telj

esítésiigazolás t klá}Jtqa.

,Ö:]n:fi;:r#:l%":,tr',]:"":*
2.

et alátja, valamrnt
tevékenységet elvégzi, és a Niegtendelá
n"vében u

^?:i:;,,j::r;ni!|,*,.ou""nban

a számla benyrrjtásához a tényleges

FELEK NYILATKOZATAI

2.1,.

4a

a

határck-iéItaiF,elnevezésű forrásbói

székheiye szerrnti bíróságon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett

és szabályszerűen

o:jy.tt t ot*eg.;,iJT,u,''u;;:.rl;.':"*,
il:#"-::*,^?",'"u::::?*:.T: l:*:,,:.,"

**;iliffi.#:J
\.
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Peres vagY nem Peíes eljátás foiYamatban nincsen és ilyen meglnd.ítása iegjobb
tuclomása
szcrint nem is fenyeget;
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b)

sz.etződés megkÖtéséhez és.teljesítéséhezszükséges
társasági, hatósági és bármely
:j:'::
egYéb felhatalnazássai, engedéilyeI, jől,áhagyással és
megh at]lmazássaltendeikeznek;

'
j

c)

]'

.,:

.i

a

jelen szetződ,és megkÖtése másokkal kötött

váItozását a másik féllel haladektul^rr,rl

-

,rrtződér.itvagy harmadik személyek jogait

lehetóség .r..i.rt í.á.bun _ közlr.

Felek a műszaki és a PénzÜgyi Ütemtervet, a szerződéses
határidóke t, a vá)lalkozási díj összegének
meghatátozását és a szetződésszerű minóségben vaió
teljesítéstezennel küiön is a jelen szerződ,és

2.2.

lényeges elemének minósítik.

2,3, Yál]alkoző tudomásul veszi, hogy jelen

szetződ,és kereteiben megvalósuló ptojekt
a
Történelmi
műámlékek
és
turisztika határok nélkülí elnevezésű pályázat
"HUSK/090!/1,3,2/020B

megvalÓsítása Megtendeló kőzigazgatásihatátatnbelül.

trelek kijelentik, hogy egymás köztr adminr
sztráctős
a
páIyázattal kapcsolatos
dokumentálási kÖtelezettségek megfeleljáek a vonatkozó
1ogr"ubaiyok előkásajnak,elvátásainak.

feladatok elvégzésébenmindeni megtesznek annak étdeléb.en,
hogy

3.

AszERZőoes rÁRcya

, MegrendelŐ megtendeli,. V állalkoző p_edig elválla lja az Abaűjvát Község kőzigazgatási
hatátain belül
található éPÍtésitetületen az építési*.rrrkíutJk teleskarű
kirrit"i."é.ét ű.gr.rr?J} áital szolgáltatott
engedélYes szintű tervdokumentáció alapján, a jelen
^
szevődésben foglalt flx
átd,ányáton és hatátidőre, az
ajánlaú dokumentáció és a Yállalkoző áiánl^t^'^I^pján
(1.sz. ,.,ateuJg, u műszalrl' tattalomnak megfeleló
Paraméterekkel, valamint a jelen szerződéses r"itetátet bltartása, iletve kötelezettségek
teljesítése
3,1

meüett.

3,2,

Megrendeló kijelenti, hggl u Projekt eiőte nem ?áthatő
szakmatszükségszetűségek és egyebek miatt
az alapd,okumentációtól eltérő megtendelói igények kezelését jelen
szerzódés
keretein_ belÜl végzi el, A. megteldelői igény következtébeti
keletkező váItozásoktől Vállalkozó tételes
elszámolást állít Öss"e majd annak elfogáása után a módosításokat
elvégzi. A vállalkozőr módosítás _
figYelemmel a I{bt, 303, § tendeikezéseire -,,\:
a pénzügyi
ütem-terv
szednt végezhető rnunkák
-ti.r"r"
^,
szÜkséges technológiai sorendjét_nem akadályozza,hatáűő
módosítást

módosulhat, Yá]]alkoző

.r.- .r"a,'-,irr|"ry,.t. Ez arua az
esette is vonatkozik, amrkor a Yállalkoző saját érdekkótében,
vagy saját hibájából tér el a műszaki
ŰtemtervtŐl, vagY a technológiai sotrendtől. A Felek
meghatát oz ott tétele s

e]s z

ámolásokkal mó

do sítj ák.

a iaulÉ|ra' ,egrraÁtajit'

^,

előbbiekben

3,3, Yál]alkoző a mz€lar jogszabályok, különösen u. F:lY (1997. éi-i LxXvnI.
tv.) és az oT,EK
6IL20,) I{or,', rend.) előkásn., továbbá az )pi,eri engedély előtrásat, a tervezési
?sz/tSgl,
dokumentáciÓ, a vonatkoző MSZ és Euronorm s.zabványok
fti..jr,", tr^ u J).rráae. ,Ó meléklete nem
tattaknaz eltétő szabályozást),

műszaki előírások és a leglobb szakmai szokások szer.int,
a rendeltetésszerű
hasznáIat és használatbavéte]i engedélyezés kovetelrnény:einek
megfelelőenvégzir"rep"rr|ega.

3,4, Yállalkoző ar,

e\vátt kifogástalan mlnóségr követeimények teljesülése
érdekébena betervezett
anYagokat és éPÍtészeti,szerkezeti megoldás.okai a
legkors ,.ÁaU tecLnológal ismeteteknek
megfeleló
megoldások és technológiák alkilmazásával, kiemelkedígondossággal
és pontossággal valósítja meg,

3,5,

,Felek

megáilaPodnak, h99Y

megfelelőség és a teljesítésszempon tjábőI

hasznáIatra valÓ alkaLmasság mellett "
uroro". fontosiággal a fenti
itányadórrak.

3,6, Á

teljesítésselédntett műszaki szakágakköre többek
között,
4 geodézia, talajmechanika

Lttat.l.t t l;nyr"tur.

a

tendeltetésszerű
tetjestiléséttekrnuk

de nem kizárólagosan

b)

építészet,

')

kÖtnYezeÜendezés: Út, térburkolat, tereptendezés,
kertészet, növényültetés, kedtés

{1l ,l
t

\\
Xt-\J

.t

ll-]rir-!ijla.t

i;llrii

l"

az t; t:ir,.li ir-ati,il krjl.ziilt

A,bix.lvár,

d)

E

,.......-..
ph"

kötnyezetvédelem
és minden egyéb szakág, ami a szerzódésszer-r-i

,".",

*1r...,,,.,.

"..,..ho..-...nar]

rel j esít éshez szükséges.

o

vÁLLAL]KozóIDíJ

4.

A

4.1

Feiek megállapodnak, hogy Váilalkoző aPrcjekt tárgyát,
mrnt Generál l{rvitelezó készítiel. Felek
1elen szetződés szednti munkák maradéktalan, hatándőben és a Megrendeló
megelégedéséretörténő

elvégzésének ellenértékeként

Egyösszegű nettó ajánlati ár

20.499.939,
5.124.985,-

Bruttó ár összesen (1+2. sor):

25.624.924,-

4,2, azaz bruttó huszonÖtmilliŐ-hatszázhuszonnégyezer-kilencs
zázhuszonnégy forint
átalánYár) kÖlcsÖnÖsen

(íLx

elfogadott, 6a nap teljesítési hatáiÁőrc ptognoszúzált,
egyösszegű, fix vállalási
dÍlban és átalánYátas elszámolásban állapodnak meg,
amely a Megrendeló által jőváhagyott, 2.
számű
meliék]et szerinti tételes köitségvetésen alapszik. i uál'aűoző
űjként meghatátozott összegek, nettó
Összegek, á7talános fotgalmi adót tartalmaznak. Az
ellenszolgáItatás teljesítése az Art.3ó/A.§,a
szerint
történik.

4'3' Á vállalkozói

Űj kiegvenlítése a I{bt, 305.§-b,an foglaltak figyelembevételével
történrk. Megrendeló a
szám7a Összegét a megrendelőj mőszakl ellenór
ilr"l
*ljesítéli lgazolás

lű

l<ál]ltásátkövetóen

számlájára közvetlenü' áaltalja, Megtendeló jelen
okitat al'.ákásávai.,hozzájáruI,

Yá]]alkoző

hogy:- az álta^a igazo7t
szetződésszetú teijesítésesetén a I{bt. 305.§
(3) bekezdés d), vagy g) pontja szerinti hatáidő
etedménytelen elteltét kÖvetóen Yá|]alkoző n.r_rá9e{
*"gbira.t..^i"tul Ü"gr.,raelőnek ABAúJ
TAKARÉK TakatékszÖvetkezetnél vezetett 54600119-i0026713 sz. Frzetési
trzámlája terhére, az
ellenszolgáltatás vonatkoző tésze tekirrtetében, kivéve
hayá]]alkozó
Kb1 :os,5 1á!tekezdés e) és f)
i
Pontja szetinti kÖtelezettségét nem
felhata]naző nyilatkozato t

ad,

teljesítette. Megrendel ő pénzforgalmi szolgált atőjának
ezennel
ata, hogy a úeszedési
-.§bírár, teijásítse.

Megrendeló a kÖvetkező szabályok szerint köteies az
ellenszolgáltatást teljesíteni:

4'3'7 a váilalkozÓ(k)

a

teljesítés

elismetésének idópontjáig kötelesek nyilatkozatot
.]egkésőbb
tenni
N{egrendelónek, hogY közülük
mel;rik Áekkora összegte jogosult az ellenszolgáltatásból;

a

4'3'2 az Összes ajánlattevőként szerződó fél,legkésóbb
a teljesítése]ismerésének idópontjáig köteles
nYilatkozatot tenni, hogv az általa a teljesítésbeb"iont
a\váltalkoLilk, illetve a velük munkaviszonyban
vagy
egYéb fogialkoztatásj jogviszonYb".' .r..' álló,szakemb...r.
.gy..rr.ént mekkora összegre jogosultak
az
elienszolgáltatásbÓl, egYidejűleg felhivja az alvá]lalkozakut
Zs szakembereket, hogy állítsák ki ezen
számlálkat

4')'3 az ajánlattevőként

szerződ,Ő felek mindegylke a teljesítés eüsmetését
kör,etóen

Összegre vonatkozÓan jogosult számlátl<1áufta;i'

aM.gr.nd"lő

bevclnt aivállalkozókat, illetve a vele munku..iszonybai
""g},
szakembereket iileti meg;

4'),4

a 4,3,3

haladéktaianui azon

felé, mely az áItala a szetződ,ésteijesítésébe

.§éb

f"gialkoztatási jogviszonyban nem álló

Pont szerinti számla e]]enétékéta Megrendel ő úzenőtnapon belül átutalja az ajánIattevóknek;

. !]ii]!|.]jiii íll'ríjif:j.
l! iratiói késeü]r,

:.i,,,,; , l:;ii::

].," ,':t}a*lv*i,
A IZERZőD

6.

6.1,. Yál]alkozó

És B

a

.rl:

l.

éo..".,.,"..,,...iró,,,.."nao

Ül,,

EN Fo GIALT MuNKA Mú sZAKI TARTAilvi;'''
.,
il':l:.,,j.;

sláíres

szerződésben vállalt munkákat a Megrendelő áltai készítetttenderten, ulopfi;'*
rendeltetéssz etű használaffa alkalmas módon kivitelezve a meghatátozott mőszaI<t tartaiommal készíúa 3.
és 4. sz. mellékietben tész\etezett dokumentáció szer-int.
6.2 A Megrendeló jogosult:

4
b)
.)

a YáIla]kozőval egyeztetett módon a munkák bátmely tészénektechnológiai, vagy idóbeir
s orrendj ét megv áltoztatni,
a Yá]]alkoző hibás teljesítéséta VáIlalkozó költségére mással elvégeztetni, ha a Válialkozó

azt a felszílításban megadott idóte nem javiga
megfelelő pataméterekkei.
a megvalósítás technológiai folyamatait ellenőrizni.

|<t,

vagy nem pótolia a szetzódésnek

6,3 VáIlalkoző nem hajthat végre semmiféle módosítást, váItoztatást, amíg Megrendelő azt itásban jővá
nem hagfa, ilietve el nem rendeli.

7.

A MUNKA MÚSZAKI - pBNzÜcyr

ÜrEupzpsB

].1,. Felek megállapodtak

abban, hogy Válialkozó a munka teljes befejezése és a sikeres átadás útán,
illetve az ette meghatatozott műszaki tartalom megvalósítása esetén és időpontban jogosult (rJletve

kÖteles)

az 4. sz. mellékletben foglalt pénzngy ütemten-vel

jegyzőkőnyv a\apján v égszámla kibocsátására.

összhangban, Teljesítésigazolási

7.2.

YáI|aIkoző köteles Megtendelő pályázatában, ili. támogatási döntésben rögzített megbontás szer-int
költségvetését tételesen szétbontani és a szárrlátilyen bontásban készíteni.

8.

PENZÜGYI,ELSzÁMorÁstFELTETELEK,KÖTBEnEK,BlzTosÍTÉror

a

B.1, Yállalkoző akkot

teljesitette szetződésszeóen tevékenységét,ha a 1e7en szerződésben foglalt
feladatokat hatátidőben elvégezte, átadás-átvételi eljárás keretében hiba- és hiánymentes en átadta, a
meghatározott időben a használatbavételi engedély megkéréséhezszükséges összes dokumentumot

is a

Megtendelőnek szoLgáItatta. Ha a hasznáIatbavételi engedély kéreiem a Yál]alkoző
tevékenységétevisszavezethető okból megtagadásta kerül, akkot a teijesítéshibás, annak minden
következménye a Vállalkozót tethe]i.

8.2. A

szerződ,és teljesítésétbiztosító kötbétek:

B.2.I

trelek megállapodnak abban, hogy jelen szerzódésben foglalt befejezési határtdő késedelmes
teljesítéseesetén aYálla\kozőt minden naptái napru a teljes nettó vállalási összeg 0,5,,/o-a,
azaz 1,02,500,- Ft, azaz egyszázkettőezetőtszáz foirnt.

8.2.2 A

késedelmi kötbét maximá]is összege a nettó vállalkozási összeg
azaz kettőmj]lió-negy"venkilencezet-kilen cszázk]7encvennégy forint.

1,0o/o

8.2.3 A

o/o,a,2.049,994 Ft,

Vállalkozó 30 nap idótanamot meghaladó késedelme, vagy az alapvetően hibás teljesítése
miatt történő meghiúsulás/elál|ás esetén aYállalkoző meghrúsulási kötbért köteles lrzetni,
mellmek ósszege a nettó vál]alkozási összeg 1,0 o/o-a, azaz 2.049.994 Ft, azaz kettőml]lőnegy-venkilencez er-kilencszázkilencvennégy fodnt.
I

/l

] :.

,]:j_

::', :j;.,,

. ,.;i n]i:;j.ii i.aliÓl ké§Zillt,

'l:',;*.'l':t.

:,

,§jr,,

B,2,4 A

*r;45..-nő...,.,nap

á:=57b

fentiekben meghatátozott kötbér lejátt pénzkövetelésne\
rrrinósül, es.-a...Yalla,u<p.á
számlájábŐI levonásta kedl, Ha a számlát>ől történó
Éor.á.ru ,ri.,...,, r"rr"taregir6*r"|
számla Összege csak a kÖtbérkÖvetelés egv részérenlújt
fedezetet, Vállalkozó a még esedékes
kÖtbérÖsszeget Megtendelő számláláta 15 naponbelűl
köteles átutaini. A Megrendelő jogosult
tov ább á a kÖ tb étek Ö s s z egét a Y á]]a]koz ó b átmely
követelé

s

ébe b es z ámítani.

B,3, Vállaikozó

teljesítésénekMegrendelő áItal történő lgazolásához
a műszaki ütemezésben foglalt
munkához kaPcsolódó dokumenfumokat és felmétéseket
a számlázási hatátidőt

naPPal elÓbb n}rijtja be 3
Példányban Megtencie]ónek.
kell összeáliltani,

")

A

megelőzően

5

felmérést munkanemi tétel részletességgel

az elfogadott teljesítésigazolását 15 nap alatt adja ki. A teljesítési
igazoiás
tartalttazza aYál]alkozŐ, a Megtendelő,va7aminta Műszakr
Ellenőr alátását.

MegrendelÓ

b) Yállalkoző

^z

ÍgY igazolt teljesítésről kiá]lított számláját

csatoiásávai egY-tltt a teljesítés igazolásktadásátkövetó

8,4, Yállalkozőnak a

végszámlát

Megrendelőnek.

a

az

igazolő dokumentumok

napon benyrrjthatja.

szetződésszetű teljesítéstkövetó 30 napon belül
ke]] átadnta

a

B,5,

Felek rÖgzítrk, hogY a ftnanszltozás támogatással valósul
meg, Felek megállapodnak, hogy a {tzetési
hatátjdő a szárnlakézhez vételétól számitott 15 nap.

B.6

Avégszámla tarta]rni kÖveteiményei, illetve avégszám7akibocsátásának
feltételei:
az átadás-átvéte]l eljárás sikeres lezárása.
^)
b)
Yá]]alkoző nyl7atkozata arrőI,hogy a munka a szetződ,és
szerint elkészült, minden aí|yagot
gyáttők utasitásai, a Megtendető vagy a Tewező tendelkezései
szerint használták fel vagy^

c)
d)
e)

építettékbe.

Yá]lalkoző nYtlatkozata arÓl, hogy lefolytatott minden jogszabáIy,
ill. jelen szetződ,és áItaI
megkívánt ellenózést, és beszerzett minden hatósági
engedélyt, meiynek beszerzési
kÖtelezettsége a szetződés atapján Őt tetheli és az etedeti
példányokat Megrendelőnek átadta.
Vállalkozó nYtJatkozata ar:rÓl, hogy minden tewrajzot és
specifikáciőt, gatancia-bizonyiatot,
vizsgáIaú etedménYt, az átadásj tervdokumentációt
és a szetződés áital megkovetelt más

dokumentumot 3 Példányban valamint elektronikus formában
is átadott Megtendelőnek.

Yál]alkoző nYtl,atkozata atrÓl, hogy a végszámlaYállalkoző
minden kao,eteléséttatta)tnazza
Megtendelővel szemben.

B'1' A

Vállalkoző az

éPitkezés teljes tdőtattamára az egész építkezésépítési
biztosításáraszóló C.A.R.
típusúbiztosítást kÖteles kÖtni és fenntaftani.A biztosításiköwény
jelen szerződés ó. sz. melléklete.

8'8' Ha

a MegtendelÓnek Vállalkozór'al szemben jelen szerződéssel
kapcsolatban bármrlyen követelése
keletkezne (Pld,: szerződésellenes teljesítés,mulasztás,
kötbét, tulfizetés,

kártérítés,helyteáliítási
kÖltség, takadtási kÖItség biztosítás, stb.), azt Megtendelő
számlávalérwényesíti, melyet Yállalkoző
kÖteles 15 naPon belÜi kiegyenlíteni, ilietve Megrendelő
aYá]]alkozőnuk torié.ró bármety krfizetésbe
jogosuit ilyen kÖvetelését beszámítani, illetve il},en
követelését Megrendelő jogosult a Vállalkozó
által nyújtott bármel1, biztosítékkai szemben is éruényesíteni.
I{ésedelmes {izetés esetén Vállalkozó

kÖteies a késedelembe esés időpontjától kezdődóen
30 napig a mindenkor érvényesjegybarr}a
alaPkamattai azonos mértékŰ, 30 naPon tul a jegybanki
alapkamat kétszetes szotzatánakmegfelelő
méttékűkés edelmr kamatot megítzetni.

8.9

érwényesjegybanki alapkamattal azonos méttékű,30 napon_ tul,a
_1egybankr alupku^al}ii§.r".
szorzatának megfelelő mértékűkésedelmi kamatot kóteles Yál]a|koző részéremegfizetni.

B.10. Ha az ajánlat előtányzatokat tattaknaz, azzalYál]a]kozőnak átalányfuon belül ke1l kalkulálnia, de ha
ezeknek az előiányzott munkáknak az elvégzéséteMegrendeló döntése szerint nem, vagy csak
részben ketül sor, airJr.ot az elmaradt munka ellenéttéke Megrendeló részétevisszatédtendő, i11. az
átalány ár ezz el cs ökkentendő.

8.11. N{egtendeió nem teljesít kifizetést

4
b)

o7yan vál7alkozói követelésre, amely Vállalkozó nem szeruődésszerű teljesítésére,vagv
rnlllasztásáta vis szavezethető ok következménye,
olyan megtendelói intézkedésre, amelv a szetződésben foglalt munka mennyiségét csökkenti,
munkarészeket elhagy.

B.12. A Yállalkoző az áItala a szeuődés teljesítéseérdekében kivitelezett (szerelt, gyártott) munkáta nem
szerez t:lajdonjogot, azt elszámolási vagy bármilyen jogvita esetén sem tészben, sem egészében
önhatalmúlag nem bonthatja el, nem szerelheti ie, nem száüsthatja el, nem zárhatja le, tovább
építését
nem akadáIyozhatja, stb., annak csak ellenértékétkövetelheti.

8.13. Megrendelő kéréséteVálialkozónaktgazo\nia

keil, hogy akáI\akozői teljesítéséttendben kif]zeti.

8.14. Megrendeló köteles Vállaikoző készte jeientése alapján a rr;rőszal<t átadás-á*étel kezdő napiát
megjelölni. Megtendelő a munka átvéte\érőI az átadás-áwéte|kezdő napját követóen iegkésóbb 15
naPon belül köteles nyilatkozni, kivéve, haYá]lalkozóra visszavezethetó okból az e\árást addig nem
sikenil lezátnla. Megténdelő a teljes munka átvételét nem tagadhatja meg a szolgáItatás o1yan
jelentéktelen hibái, hiányai miatt, ameiyek más hibákkal, hiányokkal összefuggésben, illetve a
kijavításukkal, pótlásukkal járő mlnkák folytán sem akadályozzákarendeltetésszetőhasznáIatot.

9.

vÁLLALKozó TEyÉKENysEGBNgr RÉszLETEzÉsE

9.1,. YáIla|koző

a munkanemte érvényestendeletek, szabványok, technológiai előírásoknak megfeleló, L
osztáIyű teliesítést váLa7, a rendelkezésre bocsátott dokumentáciő alaplán, az érwényesépítésiés

szakhatósági engedélyek krkötéseinek, továbbá jelen vállalkozási szetződés feltételeinek
figyelembevételével.A vonatkoző szabvány biányában a gyártő technoló5lai, a|kalmazási utasításai
y^gy
műszaki előkásai érvényesek.
^Tewező

9.2.

Megtendeló

a

szetződés tátgyát képező munkákat l.(elsó) osztáW mrnőségben, és a tninőség
biztosítási tervben előírt megfelelóséget igazolő tanúsítványokkal fogadja e}. A Megtendelő bármelv
rés z telj

es

ítés,vagy munk

at

ész o sztáIyb a s orolás át |<zárja.

9.3, VáIlalkozó a szerződőtt

feladatait és kötelezettségeit szakcégtől elvátható módon tel;esitr,
Yállalkozőttelles körű éskjzárőIagos felelósségterheli az áItaI alkalmazott építési,szetelési módszerákért,
ilierve eljárásokért és ezek sorendiségéért,vaiamint technikai eszközökért, továbbá mindezek köm],ezeti
hatásáétt.

9.4. A Vállalkozó

Megrendelő képviselójét az alvállalkozók liváIasztásáról elózetesen tájékoztatja és
észrevétel esetén egyeztetést kezdeményez. Az Alvállalkoző igénybevétele semmi]yen tekintetben nem
mentesíti Yállalkozőt a jelen szerződésben tögzített kötelezettségei és felelóssége alól. A Vállalkozó a
jogosan lgénybe l,ett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó köteles
minden alvállalkozőla nunkálát szetsrezni, ellenórizni, minósíteni és kifizetni.
,\
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9,6, Yá]]alkoző állásfoglalásra jogosult képviselőjér.el köteles ,er","rr..,rl a kivitelezé:-;;:&,i*;.
a
Megrendeló által tartoti vállalkoÁl koop.iá.ióton és köteles
azokon érdemben ua;:#;L"JÍ:' A
Yál]alkoző távc,>]snatadása esetén is tartozik teilesíteni a koopetációkon
tögzített kötelezettségeket,

9,7, Vá]]alkozó
valamennlri,

áttanulmánYozta, felülvizsgálta

és összehasonlította a

kivitelezéssel

összefűggó
a jelen szetződés alátrásával, u"tal"g. z}itrásáig rendelkezésére bocsátott
dokumentumot,

terweket,
leírásokat, Űtemterweket, Megteride]ói utajtásokat, jőváhagyásokat,
értesítéseket,és az
'oűsza\<
éPitkezés során tendeikezésére bocsátandó hasonló dokumentumokkal
is köte'í;s hulaáéktalanul így e}játni.

Yállalkoző minden hibárÓl, ellentmondásró1, kivitelezhetetlen elképzelésról,
hi,atalosan

éttesíti
MegtendelŐt, egYÚttal szakszető megoldási javaslatávaljóhiszeműen
egl,uttműködik a hibák megoldásában.
AYállalkoző azonban.a tendetterw vélt, vagy valós, de felismerhetó Űaaiaru
történó hivatkozás alap.án a
hatáidőt nem módo s íthatja, p ó tmunkát n em' éwényesíthet.

9,10, Vállalkoző az általakészitett tervdokumentáciőtteljes felelőss
égvállalásának fenntartásával köteles
Megtendeiővel egYeztetni, és az egyeztetett tervdokumentációt
Megreidelőn
ek

9,11,Vállalkozó köteles

gondoskodn

a

saját tervezés és kivitelezés összhangjátő7,

4 példányban

a

átadnt.

egyeztetettségéről
saját hatáskötben
oJ --,-,--,"_ö

9,12, Megrendeiő nem felelŐs olyan hibákért,,vagy olyan kiüagyások&t
és hiányokétt, ameiyeket az áItala
átadott tendettervek taftaknaznak, ó,e azokat a sz.tződétr' alákását
Vá]lalkozó nem
észrevételezte, mint ahogy azokéítsem, amelyeket a Yállalkoző
^.glta"arÁ
a]tal késziátt
tervek tattalmaznak. A
kiviteiezési munka csak egyeztetett dokumentáciő zIapján végezhető.

Ennek elmulasztásából adódó
minden esetleges kát Válialkozót tethe]i. Felek,krjelátlk, h;gy
minden, Megtendeiő, áItd, átad,ott,
nYomtatott engedélYes szintű tervdokumentáció Megrendető
álta: el]enőizött terwnek m.inósül,
fiiggetlenÜl attól, hogy MegtendelŐ azt alákásával ellátta,e,.rigy
,.rn. Felek kijelentik, hogy az elekttonikus
tervszolgáltatást csak tájékoztatás jeileggel fogadják.l, ur.zá
teweken szetepló .r.a.g", váitozások

módo sítás ok a nyomtatott forrnátumú

i.ro.k

ít^áá" uko, lépnek érvénybe.

és

9,i3, A Yá]lalkoző kÖteles a munkavégzéshezszükséges méteteketl<t{úzntés
a kitűzéseket az építési,vagy
kÜlÖn geocléziai naPlŐban dokume.rátrrl. A Yá]lallozó köteles
az egyes munkarészek

(ide értve a
munkaterÜlet átvétele során végzett ellenőrzést is)tervszerin ú
geodéziith!Íyz"tét,méret és alakhelyességét
ellenódzru, a (Őréshatárt meghaladó eltétésről páarg u l,t.g.áaaőt
haladéktalanul éttesíteni. Az itt leítt
megtÖtténtét a műszaki átadás,áwétei.o.i-, tanús"ítani kell.
Az
ellenótzés elmulasztásából adódó
|17Őyés
építésihibák következménye teljes egészébena vállaikozót
terhelik.
9,14, A Yállalkoző koteles a tevékenységér.:g!végezni, hogy
az építésiterületen kitűzött geodéziai
alaPPontokat ne veszélyeztesse, és azokhoázáféiúetősZgér
-r"a?g biztosítania kel].
9,15, \rá]]alkoző feladata

szerzódésben foglalt munka kivitelezéséhez szükséges

összes
^ .j..l:i
segédszerkezet és segédanYag
ideiglenes melléképíhéÓ,munkavédelmi betendezés,
telepítése, üzembe
helYezése, Üzemeltetése,hatiság1 felügyelete, bontása
és elszál]ttása. Á létesülő és a meglévó szerkezetek,
felÜletek kÖzÖtti Összedolgozáiok, ámítések,takatások,
stb. elkészítéséhezszükséges rezsianyagok,
dolgozói tészétea muntavégzéshez szükséges emeJő és/ragyrakodógépek,
szerszámok 8iztosítása, a teljes

köú

kivitele z éshez s züks éges mel]ékmunká"k elvégz é s e.

9,16, Vállalkozó kÖteles a szerződ,éses határidóte és a Megrendeló
megelégedettségéretötténő tellesítését
zavatŐ, aZ élet és vagYonbiztonságot veszéIyeztető. a'
továbbépítéste,v^gy
egész létesítmény
megfelelÓségéte kedvezőtlenÜl ható valamennyi'építéshelvi
^z
könilményről, eseménytól,
t6z_ és balesetról,
kátÚL biztonságtechnikai
égrő1 a uegrendeiőt haladéktalanul írásbÁ értesíteni
és egyben
.tendelleness
iehetósége szerint saját hatáskörében jóhiizeműen Jliátni
azok elhárítására.

AT,""nYiben jelen
?]7
MegrendelŐnek

szerződés teljesítésekeretében valamely a yáIlzlkoző
áItal készítettés
egyéb művön szetzőjjog állna fenn, az a Megrendelőnek

átadott tefven, dokumeniáción,

:","')
{---).
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tőfténő átadássa|Megrendelőre
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9.18. Vállalkozó jelen teljesítéséte24 hőnap teljes köó garanciát vá]lal. Ezen garanciális id,őszak alatt
teljes körűen elvégzi vagy elvégezteú a gatanciával édntett javítási fe7adatatt. Amennyiben bármel}, rész a
gatanciáját e]veszti a javítás hiányossága miatt, úgy annak következnényeiVállalkozó vise]i.
9.19. A Yál]alkoző helyszíni megbizottatta

és munkásaira

vonatkozó feltételek:

Váilalkozó kijelenti, hogy az általa foglalkoztatott személyek vonalkozásában betartja a
társadalombiztosítási és adó törwényeket, valamint a jogszabáIyok szerint eleget tesz a
bejelentési kötelezettségének és tendszeresen {tzeú valamennyi - a dolgozők alkaknazásának
következtében adódó - járuIékot és adót. Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén csak

^)

munkavállalási engedéllyel rendelkezó dolgozókat foglalkoztathat.

b)

Yállalkoző kijelenti, hogy garanciát vállal szeméIyzetéétta Megtendelővel és valamennyi
hatósággal szemben és ennek étdekébenmindenkot minden óvintézkedést megtesz, hogy
megelŐzzön az alkalmazottu Észétől- vagy között - bármilyen törvénytelen, jogszabáIyba
űtkőzŐ,vagy tendzavaró viselkedést

.)

a

munkaterúleten és annak közvetlen kömyezetében.

Yál7a|koző egyedül feleiós egész személyzete higiéniai

és biztonsági

feltételeinek

megtetemtés étt, megtattásáért és minden ilyen rendeltetésű eszköz ze! tötténő ellátásukért, az
éwénybenlévő törvények által meghatározott higiéniai és bztonságr szabályok általuk töíténó

betattásáétt.

d) A Vállalkoző

haladéktaianul köteles a munkaterülettól véglegesen e\távolltant azt a
megbizot!át és munkavállalőját, akit a Megtendelő bármilyen okbó1 nem kívánatosnak
minősített. A Válalkozó felelóssége az, hogy ez az Átézked,és a munka iányitásában és
előrehaladásában ne okozzon fennakadást.

9

Yállalkoző az

/2009. I{orm. tendelet szeíint megnevezett felelős műszaki vezetójének,
illetve heiyettesének a munkavégzésalatt á}landőan az építésthelyszínen keil tartózkodnia; ő
felel a munkák szakmaj, felügyeletéétt és kányitásáétt, és felhatalmazott aíta is, hogy
Megrendeló észrevételeire és utasításajta a szükséges intézkedéseket végtehajtsa, továbbá
rninden koopetációs megbeszélésen tészt vegyen. Á felelős műszal< vezető Yál]alkoző áltab
visszahívásához és új személy krjelöléséhez Megrendeló egyetéttése szükséges. Vállalkozó
kijelenti, hogy az építésügpszakmai előfuásokat ismeri és közteműködése * a megbízottaira is
kiterjedóen - megfelel a kivitelezési jogosultságára vonatkoző szabályoknak, az épités_
1,91,

felügyeleti ellenótzési elláráuőI szőIő 48/1997 , éII.29) I{TM sz. rendelet szabályai szetint,

0

Vá]lalkozó az 191/2009. I(orm. rendelet szednt a kivitelezés teljes rdeje alatt köteles az
építésinaplót folyamatosafl vezetni és azt építéshelyl kodájában tartani, Vállalkozó biztosítja,
hogy az álta|a vezetett építésinaplót Megrendelő bármrlyen időpontban, de legalább 5
munkanaponként ellenódzhes

s

e.

9.20. YáIIaIkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket
elóírásokban, a szetződésben, -vagy az eilenőtzési
terv-eken megkívánt ellenőrzés és próbavétel elótt és
a Megrendelő jőváhagyása nélkűl, vagy
ha az ellen|mond a Megtendelő v^gy a Tewező időben közölt és a szerződéses teljesítésre

4 a
b)
c)

vonatkoző szabványokban,

a mőszaki

vonatkozó észrevételének.
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9,2l,

YáI]a|kozó köteles Megrerrdelő utasítására bármcly
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") ha az e7takarást az e7őzőekben foglaltakat megsétrve, vagy
b) a minóségbiztosítási tervben szereplő vtzsgá).at, méré.,ellenőrzés

aiáírg

stb. pótlása miatt vált

szükségessé és végeztékeI.
Ebben az estben a fe\tárás és a helyteáÜtás költségeit aYállalkozőviseii.
A Megrendeió viseli az
érdekkÖtébe tattoző esetben történó megbontás, Íeltárás,illetve helyre
ál]ttásaklltség"rt.

9,22,.Yá]lalkozó Megtendelő előzetes írásbeli hozzájáralása nélkül nem
bonthatja meg a már elkészült
munkarészeket, Az ette irányrlÓ válta\kozőiindíwánynak tattaknazniakell
a kívánibor.ti'. vagy módosítás
jellegét, mértékétés a hely-reáilltás mődját A helyreáütást
az etedetivel azoílos
il;Ö;;
elvégezni. A helyreálLít ott tész felűlete nem küIönbbzhet környezetétőI.
"r''.őrégű
9,23, Ha bármel1', a szetződésben elő nem írt, de Megtendeló által a
- teljesített munka, yaw abeépítésre
kerÜlt anYag, szetkezet minőségl megfeielÓségénekvitíja esetén
e]rendelt
vizsgálateredménye Váilalkozó
számáta eknarasztalŐ,
annak költségét Vállalkozó köteles viselni, e, f,olt.egmentesen,
valamint,
ft"l
haladéktalanul elvégezni a Megrendelő által elrendelt javítást vagy
cserét,

9,24, AmennYiben a kivitelezés során, illetve a garanciálts időszakban
olyan hiányosságok dedlnek ki,
amelYek szakszerűtien.munkar'égzéste, vagy csöúent értékűanyagokn
vezethetők vissza, akkor ezeket
Yá}]alkoző - feiszólításra * azoí7fial t&ítésmentesen és
köteles megszüntetni. Amennyiben
"gé.zé|á
Válialkozó a megadott határidőte nem tesz eieget a felszőKtÍ,snak,
MegtendelőneÉjoga van ahiányosságot
megszÜntetni az azzal kapcsolatos munkákat Vállalkozó költségére
elvégeztetni.
9.

25. Munk

a- és úlzbiztonság, kömyezetvédelem

") A

kivitelezési munkák (ideértve az ideiglenes metléképítményeketés segéd
berendezéseket is)

sotán Yállalkoző köteles az érvényesországos munkabiztonság,i-, tűzvédelmi
és

kÖtnYezetvédelml elÓÍrásokat betartani, betartatni, valamint az építésihelyen
és az építésihely

kÖrnYezetében az éiet- és vagyonbiztonságot, valamint a környezetet
veszélyeztetó
cselekménytől tartózkodni, különös tekintettel a munkavédelemről szőIó
1993. évi XCIII.
TÖwényre és a végrehajtásárŐ\ szŐIŐ 5/1993,(xli.26.) MüM és a 4/2002.
(iI. 20) SzCsM _

EÜM rendeletekre, valamint

b)

a (Őze1],entvédelemtól szőlő 1996. évi XXXI. Tórvényte.

Yá]]alkoző kÖteles a munkaterűlette való felvonulást követően rendszeres
munkabiztonsági,
baleset- és tűzvédeimi oktatásban tészesítenimunkavállaló jt és az ertól
készült jegyzőkönp
e9), más

olati p éldány át Megrendelőn ek haladéktalanul átadni.

c)

Yá]]alkoző kÖteles valamennyi dolgozőja tészéte az egészséges
és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megtetemtése érdekében a szabvánvoknak, eláírásoknak
megfelelő, minőjt.tt
munkavédelmi és biztosító eszközöket, egvéni védőfelszeteléseket,
munkaruházatot, lábbelit
rendeikezésre bocsátani, alkaknazni és használatukat folyamatosan
eilenőrizni.

d)

Váiialkozó kÖteles az elŐkásokban szerepló foglalkozási ágaknál, munkakörökné1
a munkát
érwénYes tűzvédelmi szak:,b,sgával rendelkezó dolgozókkal
végeztetni,
tűzveszéIyes

tevékenYség esetén a tűzvédelmi szabáIyokra, elóírásoka a
dolgozóit kioktatni és a vonatkozó

elÓÍrások szerint a szÜkséges eszközöket
t1zoltő készülék, stb.)

védőeszközök,

köteles rendelkezésükte bocsátani,

(egyéni

E vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy a munkavégzés befejezésekor, vagy
munkaidó végénne legyen irrstabil szerkezet, félbe matadt technológrai
folyarnat, r,Ó,

a
a

munka és (Úzbjztonságot veszélyeztető más könilrnény (lefecletlen
nyílás, tendezetlen aiyag
deponia, stb.).

l2
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P,i,,:

\rálialkoző csak olyan gépeket, technikai eszközoket,
§zefszámokat
melyek az előttásoknak teljes mértékben megfelelnek é's áliapotuk

has z náIhat?,l fuizétnel te th e t,

kifogástalan, l,alamint

a

Yá]]alkoző kÖtelezi az áItala fogla\koztatott éfintett vezetóket
és munkaváll alőkat arta,hogy

a

s

g)

ev..".,,,,,.,.",..hó......nap

,,{*;ul,v,{r""","

züks ége s üz emb e

h elyez

é

si eljátás t le folytatták.

MegtendelŐ ellenórzésre és iotézkedésrejogosult vezetői és megbízottai
munkavédelrni
ellenőcését segítsék, intézkedéseiket magukra nézve köteie ző érvényőnek
tekintsék,

h) A

Megrendelő helYi kéPviselŐjének jogában á]] az előtások be nem
tattása,vagy elmulasztása
esetén - indokolt esetben * figyelmeztetés nélküI a munkákat
leál]tani és \rá].lalkozót
felsző]ltani a mulasztás azonna)l, pőúására.

l) Yillalkoző

kÖteles a kivitelezés során az áItaIa alkalmazott technológiát,
eszközöket,
anYagokat ÚgY megválasztati és hasznáIni, hogy azok az építési
h"iy"i és kömyezetét
indokolatlanulne zavarlák, a környezetet feleslegesen ne terheljék

káros anyag kibocsátással és
más kómyez et szennyezéssel (pot, égéstermék,hŐ, zaj,tezgés
stb.). A VáIlalkozó felelősséggel
tartoz]k az e]],enőtző hatóságok megállapítás alnak, szankcióinak
teljesítéséétt,ebben a
vonatkozásban a Megrendelővel szemben semmiJyen követelést
nem támaszthat.

9,26, F elv onulási

^)

és munkaterület, ideiglenes melléklétesítménvek,

A Vállalkozó

a feivonulási és a munkaterűleten csak a szerződés teljesítéséhez
és a műszaki
Ütemezés szerint szÜkséges mennyiségű anyagokat, gépeket,

szabálYok megtattása mellett.

kÖteles elszá)Jltani,

A

eszközöket táto7hatla, a tátolási
mát nem szükséges anyagokat, eszközöket fol}amatosan

a felvonulási

és/vagy tátolási teniletet hatátjd,őrc kiüríteni és
a munkaterületen az esetleges egyéb váilalkozók^
munkáját a beépítéstekerütő anyagokkal, göngyöIegekkel, stb
nem akadályozhatia.
Megtendelőnek visszaadni. Válialkoző

b) Az
c)

anyagok megőrzése, védelme aYállalkoző feladata.

Vá]]alkozó köteles az

áItala

igénybevett felvonulási

-

és munkaterületet, vaiamint köztetü]etet

folYamatosan Úsztán tattati, a porképződést megakadályozni,
hulladékot (ide értve a munkavállalói kommunális hulladékát is)

a kűlÖnbÖző veszélYességűhulladékok

az

épitésitötmeiéket

és

szakszerűen összeglújteni, _

kezelésérevonatkozó szabályok megtatásávu'i _ tatohi
és folyamatosan - szÜkség esetén naponta
- elszál]ltani a hatóságiiag kijeiölt ierakóhelyre.
Amennyiben Yál]alkoző ezen kötelezettségének nem vagy hiányosan
t.., .i.g.t, úgy Yá]]alkoző eiózetes, eredménytel en felszőlttása után
Megrendelő
a szükséges intézkedést
-

megteh eti Y á]lalko z ő költs égére.

d) Yá]]alkoző kÖteles a

tevékenységéhezszükséges

métékigkiépítettideiglenes

melléklétesítményeket(világítási, erőátviteii hálőzat, v'tzvezeték,
stb.) a vonatkozó bztonsági
eiőírások szerint iizembe helyezni és ennek tényétaMegtendelő
felé igazolni, továbbá azokat
a munka átadásánaktdőPongáta elbontani, kivéve,
ha a Megtendeió másképp intézkedik.

e)

Vál]alkozó kÖtelezettséget vállal atra, hogy a jelen szerzódésbe
foglalt tevékenység e
építésiés a felvonulási tetüietre vonatkozó
i) zay és rezgésvédelmi,

í)
iii)

levegó tisztaságr

során az

és

veszéiYes hulladékkezelési előírásokat betartja; ezek megszegése
esetén teljes
feleló

ss

éggel tatto zlk.

,'T-"''
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9,27. Yállalkoző az éPÍtésiterűlet határán jól olr,,aslrató építésitájékoztatő táblít*köteles.,eJhelyezni
a
jogszabály áItal előbt tartalommal, amelyen_ legalább az épitiető,,a felélős műszaki
.r"#t§€. az' épitést
műszal<l ellenőr í7eYe) az éPÍtéstárgya , az építéskezdési és vátható befejezési idópontja,
az épitésiszerelési

munka és a kivitelez ő szetvezet megrrevezése szerepe1.

9,28. Yál}alkozó köteles biztositani a munkavégzéshezszükséges feltételeket, minden tendelkezéste
álló

kÖzművet és Őrzést a saját felvonuiási területén és háIőzatátől a Megrend eIő áItaI bevont más
l,állalkozó
munkálához. (P1.: beéPÍtésselmegbízandó vállalkozó, akinek tevékenysége, nem t^ttozik jelen szetződ,és
hatáIYa alá, munkájának ellenétékétN{egrend e\ő általYá]lalkozőnak fizetJt vá]]alkoző
díj nem tattalmazza
)

9.29. Yálla|kozó kÖteles a munkát - annak készültségr fokától függetlenü1 _ folyamatosan
r,édeni a
károktÓl és tevékenYségétÚgy szetvezni, hogy. azzaI elkenilje u
elkészült ,.r.,.rkák megrongálását.
Yá]lalkoző köteies az á7tala okozott valamennyi kátt megtédteni, a^irmegtongált munkát vagy munkatészt
azonnal lijavitani, Y^gy a javitás költségeit viseini. Yállakoző fe7adata gonJoskodni uz iaálatási
hatások
elleni védelem eszközeitŐI, zmely a munka megóvásához, a biztonsá-gos munkakörulményekhez
és a
tetmelés biztosításálroz szükséges.

A Yál]aLkoző köteles megtédteni a mát elkészült munkák, (gép.k, berendezések, burkolatok,
felszerelési tárgYak, berendezések stb.) ideiglenes védelmekéntelhelyezeitiakarások, korlátok,
fedések stb.
indokolatlan eimozűtásából, megtongáIásáből,vissza nem építésébőletedő kátokat,
9,30,

9.31, Yállalkozó teljes körűen fe7e7 az áltaIa - akár a saját, akár mások munkájában és javaiban (ide
értve a
szomszédos ingatlanokat is) - illetve egészségébenokozott károkért. A Vállalkozá bá.r,'ily.r,
káteset
(ideéttve az áItala okozott, a neki okozott kárt és az elemj károkat is) bekövetkezését köteles

MegrendelŐnek haiadéktaianul jelenteni, és a káresettói köteles haladéktalanul je'gyzőkönwet
is feivenni. A
jegYzőkÖnywben a károkozás helyét,ldejét, a kár pontos letrását, a károkozó
sZ'eméIyt és a megállapított
és/vagy az elismett felelősséget kell tögzíteni,Yállalkozo megtédti Megrendelő mndázonkatát,iottsegét,
veszteségét, valamint harmadik személyek igényeibői fakadó kátát, amJty ayállalkoző.
i]letve alvá]_lalkozói
szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként fe]róható magatartásából fakad, illetve
az ilyen
_
magatartás kÖvetkezménye, továbbá amt abb6l eted, illetve unnuk u következménye,
yffiarkáző,

hogy
illetve alvállalkozőt nem az elÓítt idóben vagy nem megíelelően teliesítettéka jelen szetződés
szerinti
kötelezettségeiket

9,32. Mentesüi Vállalkoző a kátfelelósség alól, ha
alka\mazottainak,

i]1.

az okozott kát

megbízottainak tevékenységéből eted,

egyértelmően

a

Megtendeiőnek,

10. MEGRENDELŐ TEvEKEIvYsgcBNpr RESZLETEzÉ,sr,
10,1.

A

MegrendelÓ a megrendelői igényeket és feltételeket a jelen szerzódésben, annak mellék]eteiben,
szerződés mellékleteiben meghatátozott dokumentumokban hatátozta meg.

a

10.2. Megendelő biztosítja:

Ü aZ
b)
c)
d)

engedélyes szintű terwdokumentációt

formátrrmba

n egyaránt;

ü
d

nyomtatott példányban, illetve elektronikus

a munkavégzésteaikalmas munkaterületet,

az elektromos enetgia- és vízvétellehetőségét a munkaterüiet határán,
krvitelezói terwészrevételek egyeztetését

10,3, N{egrendelő egyuttműködik aYálla\kozőval
b)

1

a kivitelezés űtemterv szerinti elórelraladás ában, ezért:

rendszeres munkahelyi kooperációk at tart,
rendszeres munkahelyi ellenózéseket tart (hatáíidó teljesítési, minóség, biztonságr
stb.),
részt vesz aYál]alkoző érdekkötébe tartoző ten ek készítésesorán tattott egyeztetéseken,

14
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aYál]alkoző kezdeményezéseltőI ésszerúidóben és érdemben áönt,
aláírás
az átadott bizonylatokat, mlnőségeJJenőruést dokumentumáliri fóluu*u,o.un ellenórzi,
illetve

értékeli,

0
g)
h)

aYá]lalkoző által szolgáItatott terveket, dokument áciőkatésszetú idón belüI felülvizsgálja,
aYá]lalkoző áItai bemutatott anyag, betendezés, feiszetelés stb. mrntákról kellő idóben
dönt,
Yál]alkoző által készitett PÓtmunka ajánlatokaL felülvizsgálja és ésszerű idóben
azoktói

i)
j)
k)
l)

résztYesz aYállalkoző áItalkezdeményezetteljátásokon (eltakarás, üzempróba,
a Váltalkoző áItal vezetett építésinaplót legalább 7 naponként el7enőrzt,

döntést hoz,

stb.),

a nlűszal<l Ütemezéseknek megfelelő teljesítéseket a feltételek teijesítéseesetén
- tgazolja,
a készre jelentett munka műszaki átadás-átvétel idópontját kitózi,

m) kÖzreműkÖdik a Yál]alkozó étdekkörébe taftoző engedélyezési, üzembehelyezési
eljárásokon.

10,4,

stb.

A

Megrendelő a Yállakoző szetződésszető szolgáltatását áweszi és azétt a jelen
szerzódésben
megllatátozott Űjat FtzeÚ. Az a körűlmény, hogy Megrendelő az épitnényt
átvette és kifizette, nem
édnti Vállalkozó teljes körű felelőss égétaz épületek megfelelóségéétés minőségéért.

10,5, MegtendelŐ jogosult a betuházás alapfeltételeit (műszaki tattalom, határidő)
menet közben
módosítani, megváltoztatni. Ebben az esetben Yál]alkoző kezdeményezheti
a szerzódes
módosítását.

10,6, Azokra

a

munkarészekre, amelyekre jelen szetződés nem terjed ki, Megtendeló
- jogosult más vállalkozót bevonni a tellesítésbe,

elÓzetes alánlaú felk&ése mellett

u..

* a yá]]alkoző

xppvIsBrpr

11,1, Megrendelő jelen szeződést értntő valamennyi k&désben áilásfoglalásta,
alátáxa,

a

teljesítés

elÍogadásá|a, szár.r'la befogadására és kif,rzetéséte, a szerződés módosításáta,
feimon dásárajogosult
kéPviselŐje: Csuha Pál, Polgármesteí amennyiben nem elérhető, Selyeb
Csaba, alpolgármester.

11,2, Megtende}-Ő mőszaki képviselÓje a l{onttoll-Builder Ifft. (3400 Mezókóvesd,
I(iss István űt 26.)
HatáskÖre a műszakj teljesítéselfogadásáta, műszal<t, szervezési kérdésekben
állásfc:glalásra, a
megvalÓsítást érintó hatátidók és a minőségvizsgáIatáta és az előbbiekkel kapcsolatos
utasítások
adására terjed ki.

11,3, MegtendelŐ nevében a Poigátmestet távolléte esetén műszaki kétdésekben
a Műszaki F,llenőr jár
1

el.

1.4. Megtendelő képviselőinek elérhetősége:
MŰszaki E,llenót: .
KONTROT,i,-BUIr DER KFT. (3400 Mezőkövesd,
I(apcsolattartó személy: MichnyóczkiNándor

Tel:
E-mail:

Kiss Isrván űt

26.)

0630 /638_28_31

mnandor77@gmail.com

11,5, Vállalkozó jelen szetzódést érintő valamennyi kétdésbenállásfoglalásra,
alátáua jogosult
képviselője:

Vá]_lalkozó lrelyszíni képviseiője: Gáti-Idss István
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30/380_99-32
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46/512-430
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A

szetződéste vonatkozó étesítésekcsak akkor tekinthetók a
másik téllel is közöltnek,
étesítéstkűldönc útján továbbított ievél, alánlottlevél vagy visszaigazolt

ha

az

telefax, vagy visszaigazolt

e-mail levéI formáb an tntéz1r' a másik fé]hez.

12.

,,'

Gátr-Iűss istván
l\4V VZ-B BON,E]< 05-50266

:

e-".,.....""......,hó. ..,"nap

n,...,,.*.,,.
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fllasztet@ktaszter.hu

Telefon:
Telefax:
E-mail:

11.6.

99-32
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A9ZEp.ZőDó FELEK EGYÜTTMÚrÖoBsp, vtTÁs rBnoÉsEr
RnNopzEsp

12,1, Felek vállalják, hogY a jelen szetződésben foglalt
kötelezettségeik kölcsönös
teljesitésébenés
jogosultságaik érvény,te juttatásában egymást segítik,
valamint feltétel nélkül eglüttműködnek az
akadálYoztatások megszÜntetésében, a vjták rendezésében,
az esetleges egyéb vállalkozók
munkájának Összehangolásában, a műszalú ptoblémák
megoldásában és minden ályan könilrnény,
rendkívÜli eseménY kÖvetkezményének elhádtásában,
bár-.lyikük szetződésszeó teijesítését

"-.i|

akadáIyozza.

12.2. Felek a szerződéshez kapcsolódó estleges vitáikat
elsősorban tátgyalásos űton l<lvánják tendezni.
Bírósághoz csak ennek eredménytelensége esetén fotdulnak.
támadt v jtá]kat,

n éz etel

térés eike

A Felek kijelentik, hogy egymás között
t minden könilménvek köz ött a nyilvánoss ág l<lzátásával,
sajtó- és

médianyilatk ozatok nélkül tendezik.

I2.3. Bármely

vita

amely a jelen szerződésből vagy azzal összefuggésben,
annak
megszegésévelvagy értelmezésévelkapcsolatban keletkezik,
a Feiek alávetjk magukat értékhatártól
függő en a Mis kolc Városi Bíró s ág kiz árő|ago s illetékes
s égének.
eldöntésére,

12,4, Yállalkozó kötelezettséget

vál7a1 ata, hogy a kivitelezés közberu, nem
a műszaki tartaiomra, kiható
viták, nem késleltethetik a szetződ,ésben vállaltak megvalósítását
és nem adhatnak a;apot ateljesítési
hatátjdő módosítására, Ezeket a Felek a munkák .orár,
,.ugy átadás .,tán megegyezéssel, vagy jogi
úton tendezik.

'l2'5,

A

szetződés har:rnadik fél tészéteát nem ruházhatő.
A szerződés nem használható fel egyrk Fél
úszétől sem hirelfedezetként, a közös megegyezés esetének
kivételével,

12'6' Yállalkoző

a jelen szetződ,ésben rögzített feladatok teljesítésesorán
fudomására jutott
a jelen
teijesítéséhez
szükséges mértékbenhaszná\a
-.jbírá.
fel, harmadik személYnek l<tzfuőlag a jelen szerződés
tejesítéséhezszrikiges mértékben, egyéb
esetben Megrendelő hozzájárulásával adhaga át,
tlvábbá a tudomásán iutott az iz\eú,bank_ és
értékPaPÍrtitkokat,egyéb trrdomásáta jutottadatokat,
tényeket (a,,Titok,) időbeii korlátozás nélküi
megőtzi, Yál]alkoző a Titkot harmadik személynek
.suk Megrende]ő írásbeIl hozzájáruIásával
táthatja fel, kivér'e, ha a Titok feltárása jogszabáIyi
köteiezettségen alapul. \rál]alkozó kóteles
biztosítani, hogy munkatátsai, illetve a teijesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozőinak munkat ársaj a
jelen \rállalkozói szetződés titoktartásra vonatkozó
rendelkezéseit megrsme{ék, és ennek
megfelelően jálanak el.
váil,a|ja, hogY

információkatbizalmasan kezeli, csak
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12,7, Felek kÖtelezettséget vállalnak aíIa, hogv a jeien Vállalkozási szetződé'ben
foglaltakat'lufi?.i,.

rer

hozzájárulása nélkül harmadik személy részérenem teszik hoziá16t6etővé.

12,B, Yál]alkoző saját teferenciájaként az Ingatlanokon hatmaük személyeknek látogatást
tartani l.,agy
saját teferenc|n anyagához az Ingatlanokon általa kivitelezett épitményekrői fényképet_
vagy
videofelvételt készíteniés felhasználni Megtendelő eiózetes írásbe]i engedélye alapjánjogosult.

13. ÁraoÁs-ÁrvETEt13.1.

A

Yál]alkoző kezdeményezi az átadás-átvéte]i eljárást a teljesítésihatáttdőn belü1
és errőI a
Megrendelőt kellŐ idóben, iegalább 5 nappal elóbb, írásban éttesítenie keli. A műszaki
átadás-áwéte]
idóPontját ennek alapján Megrendelő klűzi. Az átadás-átvétell eljfuás megtattását ayál7aIkoző
a
jelen szetződésben foglalt valamennyi feiadat (ideértve a minőségbiztosítási
tervben foglaltakat is)

hiba és hiánymentes teljesítéseesetén kezdeményezheti.

I3,2, Yál]a\koző

átadás-áwéte)l eljárás megkezdésekor Megtendelőnek 6 pétdányban valamint
^z
elektronikus fotmában is átadja az átadási dokumentációt, mely az alábbjakat tattaknazza..

-

-

megvalósulási tewdokumentácíőt (a munka elvégzésétkövetően elvégzett
geodéziai
bemétésnek megfeleló adatokkal, alak és méret heiyes en) a jőváhaeyott minőségeíenőrzési
tew alapján,
kivitelez ői nyilatkozatot,
a minóségellenőtzési tervben szeteplŐ valamennyi, a minóséget és megfetelóséget
igazoló
dokumen tumot, minő s égi biz onylatoka t, gatancia- és ótállási egyeket,
a munkavégzéshez szolgáltatott, v^gy a Yál]alkozí által másolt minden tervlapot és
iatanyagot,
minden egYéb dokumentumot, hatósági és közmú tgazolást, geodézlai mérési,
ellenáüás
mérési,sib. jegYzőkÖvet, mely jelen szetződésben foglaltak teljesítésénekigazolásához
j

j

szükséges,

- A vállalkozás al<kot tekinthető
' a szetződésben foglalt munka
az

teljesítettnek, ha
a tendetterv és a jőváhagyott kiviteli terwdokumentáció szetint,
éwénYeshatőság, iogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelóen,
I.

osztálYŰ rninőségben elkészült, az épületek rendeitetéssz erű hasznáIatához,
rn-űködéséhez

szüks éges feltételek biztositásáv a7,

Yá]]alkoző a siketes műszaki átadás-átvételt

-

MegtendelŐ azt kifejezetten átvette, és ezek

-

eljárás

lefolytatásához

szükséges

dokumentum okat átadta,
a szerződésben foglalt munka befejezését Yállalkozőírásban készte jelenti,
és
a szetződésben fogiait munkát a |áűzőn áadás-^tvétel idópontjáb an Yá)]alkoző
átadja és a

a

tények az építésinaplóhoz csatolt

jegyzőkőnyvben rögzítésre is kerül_reek.
hasznáIatbavételi engedély megkétéséhezszükséges összes dokumenlumot
Váiialkozó
Megrendelőnek szolgáltatta,

13,3, MegrendelŐ

a

a kivitelezési munkát csak a műszaki tartalomnak megfeleló áliapotban
köteles átvenni.

I3,4, Aberuházás során

beéPÍtett dolgok (ideértve atartozékokat és az alkatrészeket is) tulajdonjoga
a
beéPÍtésseliPso iute a Megtendelőre száll, A beruházás sotán beépített
dolgok és

a közteniletre,

illetve az élntett területte bevitt dolgok tekintetében a kátveszéIy azonban.ruk
u ,.l1", betuházásta
vonatkozó végső átadás-átvétel sikeres \ezár\}Itával szál], áta Megrendelőre.
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(GARANCIA)

b,g;lvái;

,:'.]] ] ,.

P"fi";

,:.

i1,I§ÍrÉs
...,.::. ,.''
14,1, trelek rőgziak, hogy a jelen szerződ,éssel érintett
kivitelezéii tevékenységhez kapcsolócl ő
minimálisan 24 hőnap. Yállalkoző a jőtállási és szavatossági
feltételeket,

az általa kivitelezett munkatészre feltétet nélkűl vállalja.

14,2,

A

1őtáJ)ási

idő

kötelezettségeket és azokat

szavatosság és jótállás jd,őtatama

a iétesítménysiketes generá1 műszaki átadás_átvételének
jőtállási és a szavatosságt idő a javítottrész
vonatko zásábana jogszabályokban
foglaltak szerint veendó frgyelembe. A szavatossági
köteiezettség a 11/19as g.zís
IezátásátŐ1 számit,

A

KM-MÉM-BkM egYÜttes rendeleteben

*Ú_ioŰ_

meghatátozott kötelező alkalmassági időig érwényes.

14'3' Ha a kÖtelező szavatossági idő jogszabályváltozás
folytán a fent megjelölt szavatosságj/jótállási
időket megha\adná. akkor azok az
megváltozott
kötelezó határidóknek megfelelóen
€y
meghosszabbodnak abban az esetben is, ha a jogszabáIyváltozás
egyébként nem
visszamenóleges

hatályó,

14,4, Jelen szerződésben a Vállalkozí

áItat

villalt szavatosság és jőtállás a Megtendelónek a

magy^r jogszabályok áItal meglévő egyéb jogait
nem korláio zhatja.

hatál;l65

i4,5, A szavatosság'i/jőtillási jdő

alatt fellépó hiányosságoktói Megtendelő írásban
értesíüayál]alkozőt.
MegrendelŐ váIaszthat, hogY a l'lbal<javitását vagy méltányos
árcsökkentést kér. Ha a Megrendeló a
hlba javítását kéri, Yál]akoző köteles a h]ba bejetentésétől
számított 4 napon belül, a funkciót
súlYosan veszél}reztető hlba esetén haladéktalanul a javítást
megkezdeni, a megtett

lntézkedésekől
MegrendelŐt azonna7 tájékoztaui. Ha Vá]lalkoző fenú
kötelezettségének nem" tesz eleget, v^gy

lllba ktjavítását kétszg etedménytelenül kísér]r meg, akkot
Megtendeló jogosult a hiba krjaví tását ^a
Yál]alkoző kőltségéte, szavatosság'i biztosíték tchét" elvégeztetni.
A szavitos.ági biztosíték tethéte
elszámolható 1avitási költségnek azon|:an atányban kell
állnia a szokván1,os épitóipan vállalkozási
átald<al.

1'4'6, Yálla}koző szavato7 azétt, hogy

az általa alkaImazott építésieljárások, áItala készitett tervek,
technolÓgiák, stb, tekintetében más személyeknek
nin.se., olyan joga, mely ezek jogszerű
alkaknazását\<lzá!a vagy kodátozza, továbbá az esetleg
ilyen szabadulroi,..ugy

követelés ektől Megrendelót mentesíti.

,zetzőijogi jellegű

14.7. A Váltalkozó elismeti, hogy a Megrendelőt
ellenózési, kifogásolási köteiezettség nem terhel.i.
ezért
a szavatosság7, akáttétítésiés egyéb igényeinek
&vényesítésá
nem záqal<l
1.2. sem a hiányos ellenórzés.
1,3, sem az éPÍtéskÖzbeni, Sem az utólag megállapított
hiány miatti krfogásolás elmaradása,
1.4. sem az a könilmény, hogy a munkát átvette,
ÜFrzette,
1,5, sem az,hogY az a|étesitménye setleg már

1

.Ó.

rendeltetésszerű használatban van,
sem az a körülmé ny, ha a Megrendeló a jőtállási,
szavatosság,i követeléseit harmadrk személyre
engedményezte

14,B, Felek a siketes átadás-á*ételt eljfuás jegyzókönyvi
dátumától szárnított 1 és 2 év múlva szavatosságr
utófelÜlvizsgálaú eljárást tartanak. Az'e!árási-Megr"ádaó
készítieló és hívja össze, erról Vá]lalkozót
15
naPPai előre éttesítitrel:k az
jegyzókónyr-et vesznek fel, melyben r.it"i.*
,eljfuástőt
jeienlér.ók
a
hibákkal kaPcsolatos ny)7atkozatát,ll.w. u Írút
l<iavitásáraumzott határidóket.

14'9' Vállalkozó jelen teljesítésére24 hőnap
r<orri gannciát uáIlal.
!9rje,s
teljes kÖrűen elvégzi vagY elvégezteti a
_Ezen gatanciáJrs i<]őszak alatt,
garanciával étinteti részek előírt feladatuit,
,t*.rrrryiben bátmely
rész a gatanciálát elveszti a ki*lantartÁ uiany^_miatt,
úgy
következményei Váliaikozó viselr. A
karbantartás i szetződ.ések megiététMegtendeló
^.rrruk
fotyu''^io.i., ellenődzhetr.
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15.

vIS MAJOR

15'1'

A

iláíres

jelen szerződésben a
,,vis majot" olyan eseményt jelent, amely a Megrendeió
és a Vál]alkozó
akatatátŐ| fÜgletlenÜl tÖténik meg, Sem
a Megtendelő, sem ayál]alkozőrrem

tekinthetó vótkesnek,
szetződésszeqŐnek, arníg vis major miatt
van akad,áIyoztatva. Vis majot esemény
bekÖvetkezésekor a felek haladéktalanul kötelesek
egymást éttesíteni. Á késedelmes éftesítésből
ercdő kárért a késlekedő fél felel.

vagl

A SZEP(ZŐDES MEGSZÜNTETESE

16.

16'1' MegrendelŐ jogosult jelen szetződést bármikor
indoklás nélkül 30 napos felmondási idór.el
feimondani, yállalkoző a felmondás közlésétől
kezdve köteies a kiujásokat csökkenteni
és
Megtendelő utasítása szetint a tevékenységétmegszűntetni
és az épitkezés területéróI megtendelő
által meglratátozott teá]l,s határtdőn (egfeliebb
1i napon) belüi levánu Inj, és az építkezéstetületét
biztonságos á1l,apotban átadni,yál]alkoző elvégzett
Áunuaiaarrteijesítésének atányábanjogosult

vá}lalkozői űjra.
1,

6,2. Megtendeló

4
b)
C

a szerz

ő

d,ést az

a

onnak hatálJy alfelmondhatj a, amennyiben

MegrendelÓ a Yá]]alkoző ellátásában oiyan súlyos
szakmajhibát észlel, ameiy a kivitelezés
befejezésétel]ehetetleníti és a hiba l<ljavításáta
15 napos hatátidővel felhívja Yá]]a|kozőt,
azonban ahatáddő eredménytelenül te]ik el;

Megrendelő a megvalósítás bánneiy szakaszában
az előzetesen megállapított műszaki
ütemtervhez képest legalább 45 napos késedelmet
észle1 és azt y á]]alkozó írásos felszólítás
után sem szünteti meg;

Yál]alkoző elveizti múködési engedélyét,vagy
felszámolási eljárás indui ellenei vag;l
ÍrzetéskéPtelennéválik, vagy=hatmadik szemáyJ
felé nem tud kifizetéseket teijesíteru.

1'6'3' Ha a munka bármeiY okból halasztást szenved,
és Megtendelő úgy Ltatároz, hogy a munkát
más
vá]]alkoző késedelem

nélkÜl el tudja látni, mert Vállalkoró .iőr.r..
nyt;atkozata alaplánkésedelem
nélkÜl nem tudja elvégezni akkot azonn althatá}lyalmegszünteth
eú a szetződést és felhasz náIhatja az
Összes, aYá]]alkoző által a munkavégzéshez
mátbesz"etzett anyagot, betendezést, iétesítményt
vagy
szerszámot, megtédwe annak ellenértékét.

16.1.

A

szerződés megszűnése esetén

Yál]alkoző minden megkötött alvál]alkclzőt
szerződését
Megrendeló, illetve Megtendeiő által kijelölt
személy javára engedményezi, ha Megtendelő
ilyen
igényét
írásban közli.

16'5' Felek megállaPodnak, hogY a jelen szetződés
megszűnése esetén a yáltalkoző álta'
elvégzett
szolgáltatások tekintetében a Felek 30 napon
belűl a teijesítésés az arraegyebekben
vonatkozó díjak
aúnYában egYmással elszámolnak,

Az

elszámolás

nem menti fel Vál]alkozót az elvégzettmunkát
terhelŐ 1ogszabáIYi kÖtelezettségek alól és nem jelenti
a munka átvételét.Megtendelő áIta]lazonnaü,
megszűntetés esetén MegtendelÓ Yá]]alkoző
áItal okozott kátának asrzegéi a yál]alkozőnak
arányos díjból vissza tarthaqa, azt

aL>ba

1árő

beszámíthatja.

16'6' Yál]alkozó jeien

szetződést csuPán abbzn az esetben jogosult
felmon<laru 30 napos felmondási
idővel, amennYiben a szeuőd,ésszerően kiáütott
számlái,túegr"nd"ló azok esedékességét
köl,etóen
30 napon tul nem fiZette meg, feltéve, ha
MegrendelÓt késedelmére 15 napos további
fizetési
határidőr'el felhívta Felek rÖgzítik, lrogy a
30 napos felmondási ió,ő a 15 napos további
fizetési
hatándő
eredmén),telen lejártakor kezdődik.

,?-:/ $-)X--
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19. EGyEB RENDELKEzÉspr
19,1" A MegrendelŐt sem ellenőtzési, sem re!<]amálásikötelezettség
nem tetheli. Sem a hiányos ellenótzés,
Sem a megáliaPÍtott hiba vagY hlány miatti reklam áciő elnaradása
az átvételnétnem zár.a ki
Megrendelő sz avato s s ág1, kfu téritésjé s egyéb igényeinek érwényesítés
ét.

I9,2, A je7en szetződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgád Törvénykön
yvtől szőlő 1959. évi IV.
tv, (Ptk,) a l{bt., illetve a hatályos ínagy^r jogszabályok vonatkozó
rendelkezése i az iányadők.
19.3. Jelen szetződés 21. (huszonegy) számozott oldalból és 6 mellék]etból

á1l.

19,4, Jelen szetződést szerződő felek, mint akatatukkal mindenben
megegyezőt a mai napon jőváhagyőlag
al{tták,

A

szetződés meilék]etei a szetződés elyáIaszthatat]an tészétképezik.
A Felek jelen szetződés teljesítése
során köteiesek a mellékletekben foglaltak szerint eljátru. Amánnyiben
a mellék]et jelen szetződésben
foglaitakka1 ellentétes lenne, jelen ,r.r.ődé" az bányad,b.

Fe]ek kötelezettséget vállalnak atía vonatko zőan, hogy a szetződés
alább felsorolt és még esetlegesen
hiányző mellékleteit 30 napon belűl pótoliák.
Nfellékletek:

1.sz.melléklet:
2.sz.meIléklet:

3.sz.melléklet:
4.sz.melléklet:
5.sz.melléklet:
6. sz. melléklet:

Vállalkozó ajánlata
e ár azoít kö ltsé gveté s
Engedélyes szintíj tervdokume ntáciő
Műszaki előrehaladási és pénzügyi ütemterv
Ajánlati feIhívás
Biáosítási kötvény másolata
B

I{eh Ábaújvár,2011. októbet
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