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kEpvisel6 tiszts6ge f6igazgat6
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bar]J,iiszimla szima: 717 84009- I 5490634

mint Megtendel6 (a tovibbiakban: Megtendel6)
mist€szr6l

a

F6virosi 6plt6 Zn.
sz6khely: 1033 Budapest, Sz5l6kert utca 9
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mint Villalkoz6 (a tovibbiakban: Vlllalkoz6)
(a tovibbiakban Megtendel5 is Villalkoz6 egtttescn: Felek

6s

kitltin-kiikin: F6l)

kdztitt az alulirott naPon is helyer! a kdvetkez6 feltdtek szerint:

I.EL6ZM6NYEK
L Megrcndel5, minr Aifutark&6 2020.12.18. tt Piin a Kbt- I 15. $ (1) bekezdds szerint hirdemr6n-v
n6lkiiii kozbeszetzdsi eli6rist inditott ,,Budapeeti Tdtt6neti Mrizeum Aquincumi Mriaeum
letetrald{.^nak b6!'Il6se, klimatizrilAea." tlrgybao.
2, Jelen szerz6d€s az annak k6telez6 6s elvilaszthataden r6sz6t k6pcz6 mrjszaki leirissal,

ter,rekLel, Aiadatt€teli Felhivissal 6s az
alkalmazni 6s 6nclmezni.

Ai

iattat

kiviteli

egyiitt drv6oyes, ezekkel <isszhangban kell

3. Jelen szetz6d6st a k6zbeszelz6si eliiris Aiinlatk€r6ie, mint Megreodel6.. a fenti tir$'tr
koJbeszerzisi eliiris eredmdnyekdnt n}'enesnek min6sitett Aiinlattev6vel, mint Villalkoz<ival ktiti
meg.

I

4. A nyenes Aiifllattev6, mint Villalkoz6 aiinlatinak az 6rt6kel€si r6szszempont keretiben tett

villalisri:
Ertdkeldsi szempont

Nyertes Aiinlanev6

1.,\ilnlati ir (artal6kkereftel, nett6 Ft)
2. A II1.1.3./NLl.1.) pont szerioti sz kerr$et 266/2013
[/Il.l1.)KR. MY E iogosultsig mepzerz6s6hez sztks€ges
szakmai g'akorlati id6n feliili szakmai tapasztalat (min.0 hri

42 979 999 Ft

villalisa

max.36 ho)

3, A

111.1.3./M.1-2.) pont szerino szakember
MV-EG iogosultsig megszerz€s6hez
1,)KR,
011.1
szakmai lXrakorlati id6n feinli szakmai tapasztalat
max.36 h6)
a. ,,\ II1.1.3./M.1 3.) pont szerinti szakember
NI.11.)KR. MV EV jogosuksig megszerz6s6hez
szakmai gvakorlati id6n felili szakmai tapaszta]at
max.3(r h6)

266/2013
sztks€ges
(min.0 hti

Garai Tam6s

FM-T
szakmai tapasztalat
84 h6
Tu16czi Agnes

MV.EV

266/2013

szakrnai tapasztrlat
86 h6naP
Fen).vesi S6ndor

sztiks6ges

MV.EV

(min.o h6

szakmai tapasztalat
86 h6

II. A SZERZdDES TIIRGYA
Villalkoz6 elvillalia a teljesit6s heh€n t<in6n5 Livitelez€si munkilatok
elvigz6s€t a jelen szerz6dis kotelez6 €s elvilzszthatadan r6szdt k6Pez6 mis?aLi leirisnak 6s a
N{egendel6 ittal itadott dokumenrici6nak megfelel6en.
1. Megrendel6 megrendeli,

2. A kivitelczdsi fdadat az lszitmi mell€kletben
elv6gz6se (tovibbiakban: kivitelez6si munkik).
Villalkoz6 kijeleoti, ho5

-

mriszaki Ieirisban meghatirozott muokik

celjinak kiel€git6sdhez szi'iks€ges szakmai
tapasztalanal 6s kepacitisokkal, er6forrisokkal 6s a hat6llos iognzabi.h.ok iltal a feladat ellitisihoz
sztiks6ges iogosults6gokkal tendelkezik a szerz6d6s teliesit6s6nek teljes id6taftama alatt'
3.

a lVegrendel6 szetz6d6ses

4. A kivtelcz6si muokik telies kiini elv6gz€s6nek id6tatama a szee6d6s hatillbal6pdsit ktivet6
napt6l (mudkatenilct at^d s ) szfurri:ron 202L 11.30, naptSri nap Ezen v6ghatirid6t Villalkoz<i
tudomisul vette, ajiolat t enne k ismcret6ben tette. A teliesit6s hrtaridei€be beletartozik valamconyi
itadis-iw€tcJi eliiris ideje is, azzal, hogy a v6gteljesit6s napia a sileres itadis-iw€tel nnPia

A Megrcndel6 el6teljesit6st elfogad, de a villalko26 kdteles
(tiz) nappal koribban irasban €rtesiteni.

5.

a MeSJendel6t az el6teljesit6sr(il 1{)

6. Telieslt6s helye: Budapesti Tijrt6neti Mizeum, Aquincumi Mizeuma, 1031 BudaPest,
Szenten&ei r.it 133-139

2.

III. A KIVITELEZESI MUNKiKRA VONATKOZO iLTAIJNOS EL6iRASOK
1.

A kivitelez6si munkik megkezddse

A Villalkozir kriteles a kivitelez6si munkikat illewe az eliik6szit6 munkikat a jelen szerz6d6s
hatil1'ba lipds6t kdvet6 egy h6ten be)iil megkezdeni. A raktdrberendez6s telepit6s6t villalkozri csak
az el6k6szit€s sorin egt'eztetett raktir Polckiosztas Megrendel6 irisos elfogad6 nyilatkozata

birtokiban kezdhed meg.
2. Ett6r6s az adott

munkamenetterrt6l

V6llalkoz6 rigy l6tia, hogy a ielen szerz6d6s szerinti teljesit6si hatirid6
nem txrthat6, art6l a Meglendel6t irisban 6rtesrtenie kell.
2.1.

Ila a kivitelez6s sodn

a

2.2- Ha a k6sedelem a i\tegrcodel6 6rdekk6ribe tartoz6 okb6l meriil fel, az 6rtesir6sben meg kell
ieldlni a k6sedclem okit, az annak megsztintct6se 6tdek6ben a Nlegrendel5t<il kdrt iotizked€seket,
a k6sedelem virhat6 id6tartamit.

2.3. Ha a kisedelem oka a Villalkoz6 6rdekk<ir6ben mcrirlt fel, a \ritlalkoz6 kdteles kdziilni a
k€sedeiem r.irhat6 id6tatam6t, az annak megsziintet6se €rdek6beo tett as tenoi kivaflt
int6zkediseit, vaiamint a tel,esit€si hatirid6 sztks€gesnek tattott m6dosirisita vonad<oz6 iavaslatit'
A Megrende)6 a Viilalkoz6 6ltal megktldc;tt intdzkedisi t€w6t €s a teljesitisl hatirid6 mridositisira
tett iavaslatit megr.izsgilja, 6s ennek eredm6n)'€hez kiPest:
utasitja a \rillrlkoz6t a teliesit€si hatirid6 modositisiira @iegdszit6s€re) r'onatkoz6
javaslarinak megfelel6 megviltoztatrisira, va5'T'
I
a Villalkoz6 int6zked6si ten-6t tudomisul veszi, a teljesit6si hatirid<i javasolt modositislt
elfogadja, vagy
indokolissal elutasitia a Villalkoz6 iavasiatit.
2.4. Ha a kiritelez6si munkak ki\,itelez6s6nek tteme nem telel meg a szerz6disben foglaltaknak, a
Ntegrendel<i a Villalkoz<it irisbao felhivia a kdsedelem megsziintet6-se . 6rdek6ben sziiksages
intezLeaesel megt6tel6re. Amennyiben a Vlllalkozrj ennek az el6irt hatirid6befl nem tesz eleget,
i6l, a Megrendel6 jogosult a szerz6ddst6l elillni vagv azt felmondani
3. Telieslt66

megillapitisa szempontjib6l a Megrcndel6 r6sz6t6l elvirisr
a) iltalinos 6rtelemben a rendeltet€sszert hzsznAlatta val6 alkalmassig, amelyet - ktil6n
kihijt6s hianyeban - a szakmai szok6sok, szokvdnyok szerint kell 6rtelmezni;
a
b) sz,ik;bb 6rtelemben pedig azoknak a kijvetelmdn)'eknek az t;sszess6ge, amelvcket
ep1 6b
szolgiltatissal szemben a jelen- szerz5dis, iogszabily, alkalmazand6 szabvinl , miszaki vag1
3.'l . A szerz6d6sszeni teljesit€s

hat6sigi cl6itis timaszt.

A szes6d6sszeri teliesit6s szempont,ab6l tovibbi clvidsol:
a) a \rillalkoz6 szolgiltat6sa hiba 6s hiinltnentes, a min5segi el6irisoknak megfelel; 6shiba
az iadi,s-i'w€teli"eljlr6s fol-vam6n felmeriilt, r'alamennyi hibaieg-vzikbefl szerePi6
i)
hiinyoss6g kiiadtisa megttirt6nt.

€s

Hatirid6bcn teijes it a'l ii]ralkozo,hz az ittad;s itvitel a szer26d6sben el6irt teliesit6si hatirid6n
beltil megkezd6dik. Az itadts-6w€t* id6szakba Megtendel6 k6sedelme nem sz|mit belc' ^z z
3.2-

kiziria a Vlllalkoz6 k€sedetmil Az itadiis iw6teli eljlris at arrt) sz6l6lcztu6 jegyztikcinyr'nek
Nlegrendel6 k6pvisel6i t6sz&61 t6rt6n6 altrisival tekinthet6 leziirmak, amennfiben abban

a

a

N{egrendel5 a teljesitist elfogadti kifejezen nyilatkozatot tett.

A ViLlalkoz6 k6teles a munkikat az aktuilis 6Pit6si standardokflak megfeleJ5en a legmagasabb
szzkmai szinvonalon elv6gezni. A Vlltalkoz6t felel6ss€g terheli az ilt2la alkalmazott kivitelez6si
m6dszetek6rt 6s eljirisok€tq megoldlsok6rt 6s technikik€q valamint ezek sonendis6g66rt. A
Villalkoz6 koteles a munklk teljesit6s6t, illetve befejez6s6t 6riot6 minden alkalmazandir
jogszabilynat, hat6srigi tendelkez6snek, szabvlnvnak 6s el6irisnak megfelel6en eliitni. A
Villalkoz6 a teliesit6s6hez kiz:ir6Jag tj, az ipitisi term6k 6pitm€n1'be t6tt6n6 beten'ez6s€nek 6s
be€pit6s6nek, ennek sorin a teljesitm€ny igazohsaflak rdszletes szabilyair6l sziio 215/2013
O'IL16.) Komenvrendeletben meghatirozott megfelel6s6g igazolissal rendelkez6, dpit€si c6lra
alkalmas anyagot, k6szterm6ket hasznrilhat fel, illet6leg dpithet be. AVillalkoz6 kriteles a megfeJel6
tga:zotAsokat az itedis-itv6teli dokumentici6ban, va$ a Nlegreodel6 k6t6s€te a felhasznilis,
illet6leg a be6pit6s el5tt itadni a Nlegrendel6nek
3.3.

3.4. A N{egrendel5 utasitisa a Villalkoz6 tetjesitis6t nem teheti tcthesebb6 A MegrendeJ6 jogosult

dpitdsi m6dszetek 6s eljlrisok alkalmazisit megtiitani, illetve adott esetben az iltaluk
meghat6rozott 6pit6si m6dszetek 6s eljirisok alkalmazlsira utasitani a Villalkoz6t, ame\' utasit,ist
a Vilalkoz6 kriteles betatani, kiv6ve, ha az jogellenes, szakszerfden, vag-,- c€lszetiiiden, amely
kdriilm€nyekre a Vil1a1koz6 kritelcs a Megrendel6 figvelm6t felhivni. Ha a Villalkoz6 61ta1
szakszeriitlennek, vagy c6lszeritlennek it6lt utasitishoz a Megrendel5 a lenti ig)-elmeztet6st
kdvet6en is ragaszkodik, a Villalkoz6 k6teles azt r'68tehaitani, de ez esetben az utasitis
r'6grehajtisnb6l bekclvetkez6 esetlelles karokert nem tartozik felel6ss€ggel.
eg,ves

A Villalkoz6 minden sztks6ges int6zked6st megtesz annak &dek6ben, hogv te!6ken,vs6g'\'el
ne veszalveztesse a Megtendel6 €prilet6ben l6v6 leletmktir fels6 szintjein a tirolt leletanlag
illapotit va.lamint az dpiiletben tan6zkod6 munlravillal(iit, zz €Pit6si terdletet ovez6 6piileteL,
jitd-ik 6s utak biztonsigit, vagy bitmel,v, az 6pitisi teriileten, vagy annak kozeldber l6v6 6pnlet,
koTmLl, cs/lurnr ta!} egleb.zcrkezet bizr.n'.rgar.
3.5.

3.6. A Villalkoz6 minden sztksiges biztoflsigi betendcz6st alkaLnaz 6s egX'6bk6nt megtesz minden

dokumentici6ban kitt 6vint6zked6st,
eg€szs6gv6delem, a biztonsig 6s vaglonvidelem c6li6b6l sziiks6ges

szokisos 6s Megrendel5

iltal

ame\ az 6let

6s

munkik elkedilheteden kelemedeos6geken (zaj, por) tul
amelyei a Villalkoz<1 minden csz;cjzzel minim2lizilni kdteles semmilyen kiros bcfolriisr, hatist
nem lryakorolhatnat, amennviben ilyen m€gis felmenilne, annak elhlritisit6l a Villalkoz6 sajit
3.7.

r\z 6pitdsi teriiletcn kiviili teriilette

a

kolts€g6n, halad6ktaianul gondoskodni kriteles.

6tv6te1i eljirlst megel5z6en a fek'onulisi
A kivitelez€si munkik ely6gz6s6t kdvet6en,
^z ^t^d,as
tefiiletnek a tefieknek megfel;16 - amely te iletfe vonatkoz6an ilyen nem ill reodelkez6sre, az
eredeti illapotnak meglclel6 - helyreillit6sir6l a Villalkoz6 k6teles sajit Ltilts6g6n gondoskodni'
3.g.

ktjzdsen
3.9. A Megrendel5 a Villalkoz6val rendszerescn, legalnbb heti g1'akorisn&qal el6z(:tesen
koz'jscfl
tartanak'
6ftekezletct
mcglllapiritt id5pontban is heiyen tendszctes €pirtsi koopctlci6s

mcgiltapitott laapont Uinyiban annak mcghatirozlsdra

4

a

Megtendcl6 jogosult'

4. Etlen6rz6s

A \/illalkozri 6s alvillalkoz6i iltal felhasznilisra keni6 anlagok, a munkav6gz6s 6s az elk6szrilt
kivitelez6si munkik ellen(irz6se a \riilalkozrj feladata, de a Nfegrendel5 is jogosult ellenrirzisek
vdgz6s6re. A Yillalkoz<i az Alvillalkoz6 teljesit€s6t foh amatosao ellen6rizni kriteles.
4.1.

4.2. A VilLalkoz6 kaitel€s lehet6siget biztositani a N{egendel6nek arra ideErrve azt, hog!
hozzif6r6st biztosit, enged6\t ad 6s biztonsigi berendez6seket, eszk iz6ket bocsit a iUegrendel5
rendelkez6sre -, hop,r az ellen6o6si Gv6kenys€geket elv6gezze.

A felhasznllisra keriil6 anyagok ellen6rz€se valamennyi be€pit6sre Oeszerel6sre, elhellez6sre)
keriil5 aryag'ta, filk6sz €s k6szterm€kre, g6prc, berendez€sre, az elk6sziilt munkik ellenrirz6se
mcnnyisiS're €t
pedig az eredm6nyre te4ed ki. A Villalkoz6 csak bizonylatolt, szaff
^za$^,
x vonatkoT6
illetve
k6pvisel6i
a
Megendel6,
6pithet
be,
igazolt,
rij
anyagokat
mio6s6gre n€zve
dokumenucirit birmikor jogosuJuk elJen<irizni.
4.3.

4.4-

A Megrendel6 ellen5rz6si joga gakodisfioz szakdrt6t is ig6nvbe vehet

4.5.

A Villalkoz6nak

(a)
(b)
(c)

a

az ellen6iz6shez

biztositati kell:

munkaer6t 6s egy€b seg6der6t,

is seg6danyagokat,
az el;n6rzds, vizsgilat eMgz6s€hez sziiks6ges miszereket, betendez6seket 6s egyib
az alap

eszkdzdk€t.

A Villalkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l azon a cimen, hogv a Nlegrendcl6 az ellen6rzist
elnu.laszrona, vagv nem megfelel6en v6gezte. Sem az arra jogosult hat6sigoknak, illene a
Megrendel6nek ai ellen6rz€se, vizsg'ratokon lal6 r6szv€tele, sem az azokr6l fellett iegl-z6k6nlY'
egr,Ib eredmEnl t r<igzit6 dokumentum .em menttsiti a Villalkozcit szerz6d€ses k6tel€zettsdgeinek
tJlesit6se at<il, 6s ncm fosztiik meg a Megtendel6t a ielen szerz6d6s szennn iginlei
6rv6nlesitEs6nek a iogltol.
4.6.

4.7. A Megrendel6 igenl'elheti 2 be6pit6s el6tt

a1
b)

filhaszn6lisra kertil6 anlzg menofs€genek, sitvinak megillapitisit,.
miotadarab, miotaszerel6s elk€szitds6t, bemutatisiq pr<ibatest, illet6leg minta v6tel6t is
annak elleo6rz€sit,
c) a felhasznalt anyagok, term6kek, g6pek, berendez6sek 6s miszerek min6s6gi
tanrisiw6rryinak bemr.r t^rdsar/ atadAsat.
a

5. Eltakarrs et6tti ellen6rzas
5.1. Az eltakaresra keriil6 6s igy utrilag kibontis ndlkiil nem vizsgilhat6 munkikat (munka'6szeket)
a Megrendel6 elfed6s el6tt mennyis6gileg 6s min6s€gileg ellen6rizheti

5.2.AVjt]alkoz6nakvalamennyicltakattmtrokikelfed6s6nekid6Pontjaf6lolyanmrjdonkeJla

Megrendel6t itesitenie, hoglr az arr6l megfeleJii id6ben, de legkds5bb 3 (lirom) munkaflappal
el6re, tudomist szerezhessen, 6s az eltakaris el6tu ellen6rz6st elv€gezhcsse'

eh^kras cl6tt az cltakart munkika vonatkoz6 minden l6nycgcs adatot
5.3. A Villalkoz6
^z
(€Iv6gzett vizsgilat, pr6ba, mintav€teJ, t6teles elszimolis eset€n felrn6rds stb) iep"1 z6kijn)'vben
Lriteles rcigziteni.

5

5.4. A Megrendel6 az eltakat munkikat birmikor ism6telten is ellen6rizheti. Ennek erdekdben
utasithatia a Vallalkoz6t arra, hogy az eltakart munkik bitmely t6sz€t tirja fel, azon k6szitsen nfllst
stb. Amemyiben a Vrlalkozo az 5.2. pontban rrigzitett el6zetes 6rtesit6snek eleget rett, ilj, a jelen
5.4. pont szerinti feltArissal iisszefiigg€sben felmeriil6 k6ltsagek a Nlegrendel6t terhcli
5.5. A jelen szerz6d€s tendelkez€seibe i.irkriz6en, nem megfeleki, valX nem megfelel,ien be6pitett
anvaeokatJ szetkezeteket, berendezdseket a Ntegrendel6 jogosult a Villalkozirval elbontatni, is
amennviben az aftala megjeldlt hatirid6ben az elbontisra nem keriilsor, a Megencle16 a V:illalkoz6
6rtesit€se mellett iogosult azt a Villalkozri kiilts6g6n elv€geztetni. Ezen eli:ilis nem ziria ki, hogy a
N{egrendel6 a Villa)koz6val szemben a szerz6d6sszeges mian 6rv6nyesithet6, jogszaLrily, vagv jelen

.zerz'ide' -zerint fennilJo eglib togart irvinlesir.e.
6.

Helyreillitisi munka

6.1. FriggetleniiJ minden

koribbi

e1len6rz6s elv6gz€s€t5l vagv igazolis

kibocsitisit6l,

a N{egrendel6

uusithatja a Villalkoz6t afta, hogy:
birmely, a szerz6d6ssel, mtiszaki leitissal dsszhaogban nem l6v6 berendez6st vagy an]'agot

a)

eltivolitson az 6pit6si teriier6l;

b)

bimelv, a

szerz6d€ssel, mrlszaki leitissal dsszhangban oem

l6v6 adott munkit rijra

kivitelezzen, illewe kijavitson (.iv€ve, amennliben az elt6rist e ;legrendel6 el6zetesen kifejczetten
; ille$e
i6vihag]-ta)
"vigezzen
el bermell' olyan munkit, amely az adott munkik biztons6g c6liib6l sziiks6ges
akir balesit megel6z6se, akar mis, el6te nem l6that6 esem6nv, akir valamel-v eg1'6b ok miatt'

c)

jogosult
6.2. Ha a \rlitllalkoz6 nem tesz eleget az utasitasbafl foglaltaknak, akkot a Megreodel6
hatmadik szemiht megbizni a k6rt munka elv6gz6sdte. A ViUalkoz6 k<iteles a Megrendel6 t6szire
a \ilalkoz6 mulaszti-sa mian felmcriilt minden kciltsiget megfizemi, valarnint timi az ig1'
megbizott harmadik szem6l,r eliir,sit.

IV.

VIIIALKOZ6

JOGAI

fS KoTELEZETTSfGEI

Villalkoz6nak a kivitelez6si munkakar a kiizbeszeE6si eljaris mtszaki dokumcntaci(ria, az annak
kell
soran felteft k6td6sek 6s vilaszok, illewe a Megrendel6 iltal itzdott kiviteli tervek alapj6n
elv6geznie, mindezekben foglalt mfszaki tartalommal 6s min6sdgben'
1.

2. A kivitelez6si munldkkal 6rioteft, mcgl6r-6 berendez6sek, szerkezetek meg6vlsa, illetve a
kivitelezdsi munkikkal nem 6rintett megliv6 szerkezetek (pl l€pcs6k, Jift, stb) meg6visz
valalkoz6 kdtelezetts€ge. A bekrivetkezri kirokat
p6tolii, 6s kiiavitani.

a

Villalkoz6 ktiteles dijmentesen hely'reillitani,

szemElynek
3- A VAlalkoz6 kdteles a szerz6d€s teliesitdse sorin Melfendel6nek, illetve harmadik

okozott k-irt megtdriteni.

4.

A munkik vigz€se sorin Villalkoz6

k<iteles

a vonatkoz6 jogszabih'okag

szabvin-r'okat'

valamint
munkav6detmi, k&nyezew6delmi, ttzvidelmi el6irisokar betaftani €s betana&ti'
^z
megtdtani'
oktatist
munkav6delmi
alkaimazott munkaviilal6k r€sz6re sziiks6ges
A Valalkoz6 kittelezctts6get vil]al arra, hogy a teliesit6s sorin alkalmazottait vagy megbizonait
alka)mazza
csak a Ptk., illetve a hatill'os-munkajogi Es eg,v6b jogszabilyoknak megfelel6en
5.

6

Villalkoz6 ktitelczctts6get velal arra, hogy
teljesit6s sodn betanja 6s betanatja.
6.

A Ydllalkozit koteles
adatszolgiltatls nldjtisira.
1.

a

Megrendel6

a Megreodel5

iltd

biztoosigi kovetclmint rendszerit

ig6nyelt mindenkori helyszini tij6koztatls

a

6s

eg

felel6s miszaki vezet6t, aki ellitja a ielen szerz6d6sben, a
191,i2009. Korm. rend€let €s eg16b irln1,ad6 jogszabillokbar meghatirozoft feladatokar.
Yillalkozri a }legendel6 k€r€s6re ktiteles a felel6s miszaki vezet6t lecser6lni, ha a felel5s mriszaki
vezet6 a iogszabil)'okban foglalt kdvetelm6nl'eknek, illewe kdtelezens€geknek nem tesz eleget,
r€ndszeresen vas, folyamatosan nem biztosirja, hogy a Villalkozri jelen szetz5d6s szerinti
kiitelezetts€geit teljesitse. A felel(rs mriszaki vezet6 szemEly€ben viltozis csak alapos indoklal, a
Megtendel6 el6zetes tij6koztatisival 6s v6lem6nyinek meghallgat6sa utin, a Kbt. rendelkez6seinek
8. A Villalkoz6 kdteles kin€vezni

betartisival tdrt€nhet.
9. Ha a Villalkoz6 a mriszaki lefuisban megicldlt an)'agokat 2 sziiks6ges id6ben beszerez:rr nem
tudja, el5zetes megrendel5i j6vihag-v6s utin jogosuJt id5ben beszerezhet6, azonos mriszaki
param6terl6s hasznilati 6n€kr! mis an1'aggal hel)ettesiteoi. Az anvag!'rtozis miatti tdbbletkdlts6g
a Villalkoz6t terheli.
kivitelez6si munkik sorin Villalkoz6 kcjteles e15re egyeztetfli Nlegrendel6vei a hangos
bontassal, a fal ittdrdsdvel jir6 munk6latokt6l, illewe a h6tv€g6n tdrt6n6 munkavigz6sr6l.
10.

A

11. Ntegrendel6 a teliesit6s helyin a keritdsdn beJiiJ, nfitott (nem tidett), oem 6r2dft hell'en
lehet6s€get biztosit az 6pit6szeti aryagok itmeneti tarolisira, azoflban annak 6rzisit nem Yilldja,
is az elheh'erett any agokirt, g6pekart, stb. felel6ssdget nem villai Villalkozonak az lntizm€nri
teauleren ig! kell az enva$arolist, anragmozgarist elvdgezni, hogv sem a Pa,kolist, sem az Int6zet
bels6 kdzleked€s6t n€ korlitozza. A Villalkoz<i teljes felel6ss€ggel tartozik a munkatenilet 6s a?
azon l6v6 eszkrizdk v€delmddn a munkateriiler itadisi&il kezd6d6 id6pontt6i a mtrnklk befejez6si
id5pontiiig. A munkateriilet elkerit€sir61, lez itAsAr6l, n el6irt Eglelmeztet6 ielzdsek elhcl}'ez6s6r6l
a Villalkoz6 kciteles gcrndoskodni.
kiieleoti, hogy az €pit6siigli szakmai el6irasokat, valami'lt az alkalmazon
anlagokta, szerkezeteke voflati.oz6 technol6giei el6itasokat ismeri, €s azokathi;tclcz5 en-en\ ien
betartja. Ki;zremnk<;d6sc megfelel a kivitelez6si ioppsultsiga looatkoz6 s?abilroknak, kiilijn6s
tckintettel az 6pit6ipan kivitelez6si tev6kenrs6gr6l sz(il6 191/2009. (D(. 15 ) Korm rendelet 6s az
ipitett krimyeiet iakitisirr'rl €s v€delrn€t6l sz6l6 1997. 6vi L)C(\/III rdndn! el6irisainak A
tialAt,,rat,"t rlgl kell vigeznie a munlit, hopx xnnak szabil,vszerts6ge az 6pit6siig'i 6s
€pit6sfeliigeleti lat6sigi ;liirisok6l 6s ellenrirzdsekr6l, valamint az 6pitisrig,vi hat6sigi
sz<,lgiltatist6l sz6lo 3i2/2012 6I. 8) Korm. rendelet szerinti esedeges ellenrirzis sorir

12.

A Villalkozri

megillapithat<i legven.

,t talilur; a munkavily6s sorin a livitelez6ssel tjsszefii&{6 zei, Por stb szennlez6sckre

vonatkoz6 el6ir;sokat betartia. A Villalkoz6nak a bontott an-ragokzt, hulad6kot a munkatenilet6l
t6fi€n5 levonulis el6ft ijssze kcll g.tiitenie, as saiit k"Itsig€n ct keI szillitania a veszdlyes
hullarl6l,kal Lapcsolatos to'lkenysEgek r6szleres szablllainil szolt' 221/2015' (Vlll' 7) Korm'
rcndetet, illen e az €pitisi is bontisi tulad6k kezel6s6n€k r€szleres szabitlur6l sz6l6 45/2004 0rII.
26-) BM Kv\Ir{ eg-viines rcndelct vooatkoz6 cldirisai szerint'
13. Villalkoz6 kciteles a munkav6gz€st 6gy megszen'ezni, hogy a kivitelez's eredm6nyek6ppen
kivitelez€ste ketiil6 munkilatok rendeltetisszeri hasznilatra lcgk6s6bb a telicsit6si hatirjd6 naPiig
aJkalmasak legyenek.

,7

14. A Villalkoz6 kdteles k6szte ielenteni a kivitelez€si munka elvegz6sit, 2z itadis Ar,-6teli
iegyz5kdnlv tenezet€t risszeillitani 6s megkiildeni a Megtendel6 fel€ itvizsglllsra legk6s6bb az
itadis itv6teli eliiris megkezd6se el6tt 3 @irom) oappal. A dokumentAci6nak tan'lmaTnix kell a
bedpitett anyagok min6s€gi megfelel6s€g€t igazol6 dokumentumokat, illetve berendezisek
eset6ben a hasznilati itnutat6t.
Amennyiben a g6p6szeti betendez6sek izembe helyez€s6re is sor keriil, kc;teles az egredi 6s
komplex rizempt6ba lefol,vt2tisira, tzemeltetii szem6lyek oktatlsira, a Megrefldel6 ellen5z6se
mellett.

jegyz6k felv€tel6re, a ieglz5kiinryben
illetve a felmeriil6 hibik iavitisita'
meghatirozott hatirid6ig a hirinyp6disi
Kciteles tovibbi a v6gs6 itadis-in'6te1 €s a bittokbaadis lefolytatisira.

Az itadis itvitei sotan koteles a hiba, hiinlp6tlisi

munkek e1v6gz6s6re,

A Villalkoz6 a kir.itelez6s megkezd6sekor 6pit6si napl6t nyit, ame\'Len a hatill'os iogszabilyok
szednti tartalom kertil t6gzit6sre. A V6llalkozri koteles biztositani a Megendelii iltal megjel6lt
miiszaki ellen6r, valamint a jogszablll'okban meghatirozott h^,osAg:/a]1,alrl.g^zg t^si szem€lyek
szAmira u lpit€si napl6hoz tdrt6n6 fol-r'amatos hozzif6thet6s6get.
15.

V. MEGRENDEL6 JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
elvigzett kivitelez6si munkdt a vllla1koz6 megfelel6 rcljesit6se esetdn a
k€szte jeleot6st6l szimitott 10 (tj4 munkanapon beliil in'enni, a teljesit€st igzolni as a kiiilitott
teljesit€si igazolist villalkoz6nak rendelkez6s6re bocsitani. MegendeJ5 k6sedeJme kizirja a
V;[alkoz6 k6sedelm6t €s Vr[21koz6 teliesit6si hatArideie a k6sede]mes napok szlmival
1. Megrendel6 koteles az

meghosszabbodik.

2. A Megrendel5 kdteles a ielen Szetz6d6s ketet6ben e V;llalkoz6 teljesitise alapjin, a

jeten

meghatirozott
Szerz6d6iben 6s a miiszaki leir6sban megharirozoft felt6telek teljesit€se eset6te
r allalknzo; dii,rr 30 napon beliiJ megfizemi
3.

Nfegendel6 kriteles biztositani az 6pit6si teriileten

a

mcgfelel6 teljesit6shez s'iiks6ges feltdteleket'

N{egrendel6ezenbeltilbiztositjaaz6Pit6siteniletbezval6hozzif6rist,valamiotbiztositiavagY
bizil,sittati, a Villalkozt-r 6s a Villalkoz6 megbiz6sib6l mu:k't ::ry6. szem6ll'ek r6sz6te a
Villalkc,zJ dta.l 6sszerfen ig6nyelt, a munkija ellirisihoz szriksdges felt€telehet ds halad6ktaland
itisban drtesiti a Villalkoz5t, ha a szolgittatisnluitist b6rmely t6nyez6 \'esz€lyezteti' illewe
vesz€lyeztetheti.

megismerl

ri^ttitel sodn megtekinten'
4. A Nlegrendel6 az ipit6si teriiletet a Villalk 026 ah^l'
^z ^i aliirasit kiJvet5en napon a Villalkozrl
€" m.rnl3o'6gz€ste aliialmas allapotban bocsitis a szerz6d6s
refldelkez6sdre.

a jelen
5. Megrendel6 a szerz5d€sszeri teljesit6shez sziiks6ges adatokat 6s a kiviteli ten'eket
sretz6d6" aliitd"i ral epX'idejileg hiinytalanul itadia a Villalkoz6 r6sz6re'

6. Megrendelii a

teJjesit6s

hely&e bel€p€si cnged6lvt biztosit VillalLoz6 6s az iltala itisban

megnelvezett munkavillr.l6i, alkaknazottai, alvillaliroz6i t6sz6rc'

7. Nlegtendel5 a tivitelez6si munkik sorin

ing,venesen biztositi2

Jehet6s6get.

8

a viz- 6s

'irami'6telez6si

VI. AZ ATA.DAS-ATVETEL
1.

A kivitelez6si munkAk ,tad6s-{tv6tele

Villalkoz6 krjteles az ltadis-itv6teli eljitlst el5k6sziteni, annak id6pontiit6l Megrendel6t 3
ftritom) munkanappal koribban irisban €rtesiteni ft6szre jelentds), a jelen szer,6.l6s IV.14.
pontjiban meghatirozottak szerint.
1.1.

1.2.

/\z

as-at.vCtel a jelen szerz5d6s

II.4. pootiiban megh2titozottak szerint

a k6szre jelent€st

^r^
kezd6dik meg.
k6vet6en
1.3. Megendel6 a munkikat akkor veszi 6t. ht azok a ielen szerz6d6s 6s a mfszaki leirls
rendelkez6seinek megfelel6en keriiltek e1v6gz€ste Az itadis-in'6teli eljitis sotin a !-e1ek
ellen6rik, hogy a kiviteli munka a jelen szez6ddsnek megfelel e.
1.4. Meglendel6 a teljesit6s eJismer6s6r6l (teljesit6sigazolis) vagy az elismer6s megugadisir6l, a
Villa.lkoz6 teliesit6sr6l szol6 irisbeli 6rtesit€s6ben ftiszre jelent6s€ben) megjel6lt id6Pontt6l

szimitott 10 (tiz) munkanapoa beliil lefolyatott itadis-iti'6teLi eljiris eredm6nyek6nt kciteles
ir6sban nvilatkozni figyelemmel a IX.9. Pofltbao loglrlt itemez6sre, illetve ezen hatirid6n beliil
koteles a javitAsra vonatkoz6 igeny6t hibajegyz6k keret6ben ielezni a Villalkoz6 feli
1.5.

A hatitid5 elmulasztxsa nem eredm€nyez jogveszt6st a l!{egrendel6

sza,li,at^, a NfegendeJ6

esetleges k6sedelme ugvanakkot a Villalkozcl eg)'ideit k6sedelm€t (a Nlegrendei6j k6sedelemmel

6dntett napok vonatko zisiban) ktziria,
1.6. Villalkoz6 k<iteles a hibajeg,r,z6kben szerepl6 valamennyi

hibit

Megrendef

i

iaviuis irarlri

ig6ny6nekkizhezv€teidt6lsz6mitottlegk6s6bbl0(tiz)munLanaponbeJrilkiiavitaoi,6sajavitott
feladatot Megrendel6 t6sz€re u5'anezen hatiridtin beliil itadni
ltad s lw€teli eljitis megkezd6sekor, annak els6 napjin a villalkoz6 kdteles eredeti, aliitt
p6ldinl'ban a Nlegendei6 r6sz6'. u felel6s mriszakr vezet6 191/2009' Korm rendelet 14' $-ban
nyilatkoziL a iogszabi\'oknak megfeiel6en a
-"gh^iiror,rtt t"tt^ltt ti nyilatkozalit itadni, melyben
1.,7.

iz

kivitelez€s befeiez6s6t61.
1.8. Az 6tadis 6w6teli

a)
b)
2-

eljlris kiterjed kiikindsen,

de nem kiz6r6lag a kcivetkez5kte:

meplekint6s,bejiris,
a m(szaki dokumentici6 itadisa

Az ir^dis-iw6rcl le2516s

A Feieknek az itadis-itv6teli eliir6s sorin lefolltatott vizsgilat mcgillapitisait jegtz6k6nyvben
Leli rogzitenitk. A iegvz6kcinyvnek tattalmaznia kell legalibb az alibbiakat:
s iw6t.'l t€nl,6t;
i)
^tad
ar^d s-^t:t€tel he\'et 6s idej6t;
b) ^z
^z
6t^d s-Averclt v6grehait6 szem6\'eL ncv6t;
i)
^z
i1 az 6tadis-i'*€teli ieglz5kdn)'v tnrglit L6pcz6 szolgiltatis pontos megnevcz6s6t'
ezckle
ej a Megtendel6 sr.iiii f.n"aia nUet , t iinvok felsorolisit 6s €ttdk6t,.'s a \'illalkoT6
hatlrid6t'
.urrrutkoz6 o,ui1atk,rzut6t, 6sztev6teleit, a hibajaviuisra, hiinlp6disra megiatitozott
az itadls-i*6telre meghivott 6s nyilatkozattetehe jogosuJtak, illetve k6telezettek

2.1.

\

nlilatkozatait,

g)
h)

az ismert 6s €rvinyesiteni

kir.int i5;€nyeket,

a Megtendel6nek az itad6s-itvdtel soren itadott miszaki dokumenteci6 lisr:iit (m6r6si
jegyz6krlnl,wek, tanisiwinyok, hasznilati, kezel6si [tmutat6k, i6tillisi jegyek, karbantanisi,
kezel€si utasitisok),
i)
a ieglz6kdnl'vben rdgziteni kell tovibbl az elii-tAs eredm6nvesstiget vagr
eredm6nltelens6g6t, azaz a Nlegendel6 nrilatkozatit a vonatLoz6 munkik itv€tel6re vag
elutasidsira vooatloz6an, ez ut6bbi esetben enoek indokait,
j)
a ieglz6kdnF ben riigziteni kell tovibbi - sikeres itadis-in'Etel eset€n - a i6rillisi id6
kezd5 id6pontjit 6s a j6tlllisi id6 v6g6t,
k) a Felek k6pvisel6inek aliirisir
jegy26kttn,'v legalibb k6t eredeti p6ldinJ'ban k6sziil, amelyb6l legalibb
^radas-at'r1teli
Megrendel6t 6s legalibb egy eredeti p€ldiny Villalkoz6t illeti meg.
eredeti p6ldinv
2,2. Az

e11

jegyz6k<;nlwben a Megrendel6 nfilatkozik a teljesitds elfogadisir6l, indokolt esetben annak
elutasitisir6l, illetve etr6i, ha teliesit€s jelen lllapotiban m6g hibajavilisra, hiinlp6disra szorul,
vag! e a6lkiil is alkzlrnas a binokbaadis megkezdisdre
2

3A

2.4. A tcljesitisigzolist Nlegrendel6 az itadis-itvdteli jeg'r z5kon1'r' al6irisit k<ivettien a Kbt 135'
Nlegrendel6 a teliesit€sigazol6s kiillitisit alapos ok
$ (1) bekezd6s€re frpelemmcl tanozik kiillitani
niltiil nem ugdhatla meg. lvlegrendel6 a teliesit6s ;wdtel6t nem tagadhatja meg, ha az elvdgzett

nrunkik etedmdnye rendeltet6sszer,i haszni,latra alkalmas is megfelel jelen szetz6d6sben 6s a
mriszaki leitisban ioglaltaknak. Nem tagadhat6 meg az itv€tel a teliesit6s o)yan icJent6ktelen hibii,
hiinvai mian, amel-vek mis hibikkal, hiinl'okkal osszefiigg6sben, illetve a kijaviti'sukkal, podisukkal
jir6 muokik folwln sem akadil,vozzik a rendeltet6sszerri hasznalatot,6s azok kiia\''itisit, P6d;sit
az
a \rillalkoz6 a lliegrendel<i iltal megjelcilt dsszeni harlrid6re r.dlialta. Amennyiben a Nlegrendel6
itadis-iw6teli elji;is soran hiin]'okat, hibiket jelttlt meg, azokat a Villalkoz6 a jeglz5k<inr-vben
meghatirozon hatirid6ig kdteles kiiavitani, potolni.
2.5. A Felek megillaPodnak, hogy a kivitelez6si munka lw6tele nem jelenti azt, hogy a Megrendel6
rdszben ..agv egiszbin lemond a ielen szerz6d6sben, a Villalkoz6 6ltal elkdvetctt szerz6d6ssze#s
eset6re biza;sitott iogainil, ide€twe kiilondseo a i6talasi 6s szavatossigi igdoyeket

\r;Ilalkoz6 nem
magiq
.k6pviselteti
-"gf.l.l6
,ig1 a Megrendel6 jogosult a vonatkoz6 itadis-ahtteli eliirist egloldahian lefo\ttni A
Ivi.SI"na.i6 ,ittl Viil"lkor,i tivoll6t€ben felvett hibaieglz6k a Villalkoz6 dltal elfogadotmak
"
tivolmaradisa nem mentesiti a Villalkoztir a ielcn szerz5d6s szerinu
*;,i;.ti. a. Villalkoz6
kiiavitisi 6s egy6b kiitelez€tts686nek a teljesit6se d6l.

2.(r. Amennviben az el6zetesen irisban egveztetett itadis itveteli id5pontban
,,,"g", .r.- kipviselette jogosult - akdr meghatalrnazott - szem6llyel

.a.

e1, tgy
2.7. Amennyiben a Villalkoz6 a hibajegyz6k szerinti munkikat hatitid6ben nem r'6gzi
a
szerz5dist
illen'e
iogosult
azokat a Nlegrendel6 ioppsuJt a Villalkozrl kijltsiS€n elv6geztemi,
an6l
elillni.
felmondani vap5

itadis-itl'ctel akkor kiivetkezik be, amikor az atadis-i6'6teli elilris mir befejez6dtitr' 6s a
kc;rien 6s
iavitisi id5szakban clvigzend6 munkikat a Villalkoz6 hiinltalanul, tcljes

2.8. Az

szerz6d6sszerien

rel

jesitctte.

2.g.AV,llalkozoahibaiavitisokatkcivet6ertsortakcnil6ism6teltitadlssorincsedegfelt;rt6jabb
hibikat, hiinl'ossigok", i. k;,.1.. kijavitani, ugyanakkor a Megrendel6 drinthet igy, hogy
vonatkoz6 munlikat m6r a hibaiavitisok befeiez€sit mcgel6z6en itveszi'

l0

a

2.1 0.

A k6resz6ly

a siketes

lelszerel! fehasznilt vagl be6pitett anyagok
a Ntegendel6re

itadis itv€telt kdvet6en,

tulajdonjoga az ellen6rt6k kiegyenlit€sekot

s2111

it

a

2.11. AV6liaikozri tudomisul yeszi, hogy az egyes t€szszimlik benl'Lljtisit lehet6v€ tev5 Teljesit6s
igazolis Nlegrendel6 iltali kiillit6sa nem ieienti az elk6sziilt munklk v6gleges min6s6gi 6s miszaki

in'itel€t, valamint hatirid6re teljesitds€nek az igazollslt sem. A teljesit6sig2zolis feladat
teljesit€sigazolis6nak kiadisa utin, az itadis-itv6telt kijvet6en, tovibbi a miszaki leirisban
rrigzitett minden rov:ibbi viltalkoz6i feladat teljesit6s€nek etfogadisit jelenti a N{egtendel6 lltal
ki6llitandti v6gleges teljesitdsigazotis formrijiban, mely alapjin jogosult Iesz Villalkoz6 a
v6gszim11)it kiilJitani.
3.

El nem v6grett munkik 6s a hirtyok p6disa

Annak 6tdek6ben, hogy a kivitelezdsi munk6k a )elen szerz6d6sben 6s a miiszaki leirisban el6irt
illapotban legvenek, a Villaikoz6 koteles:
(a) belejizoi birmel,v mtrnLrt, amely ekna$dt ^z itadis itv€tel eljirls sor:in k6sziten
jegvz6k<in1w szednt a jegyz6krinyvben meghatirozott hatirid6n bcldl
6s rongil6disok javitisa 6s
1bj- kivitelezni minden munkiq amely az esetleges hiblkk6szitett
jegyz6kdn)'v szenot a
helyreillirisa €tdek€ben szriks6ges az AttdSs a*€tdl el)Aris sotin
jegyz6konyvben meghatirozott hatirid6ll beldl
4. Hirinyok p6drisrinak elrnulasztrsa

elmulasztja bitmel,v hiba vagv clmaradt munka megadott hatitld6n heltli
hiiaviuisit, akkor a Megrendel6 ilyen d<int6se esetdn a Villalkoz6 kiltcles az adott 6Fit6si teriileteo
adott muokatertletet kiiiriteni 6s a Nfegrendel5 sajit bel6tisa szeriot:
maga v6gezheti el a vonatkoz6 munkit val5, azzal harmadik szem6lvt megbizhat megfelel6
a Megrendcl6 r6sz6rc a hiba
-6don a tTilulioz6 k61ts€g6n,6s a Vitlalkoz6 k.jteles megt6riteni
i kdlts6g6t; vag,i
valamenn-f
yonatkoz6
felmedllt
munka kijavitisa sorin
vagy az elmaradt
jelen szetz6d6sben rogzitett clillisi vagl felmondisi jogit g-vakorolhatja
-

Ila a Villalkoz6

5.

Epit6si teriilet he\rieilltasa

5'l.Azatadis-atv€telieliirisbefejez6s6tkc;vet6en3(hifom)naPonbelijlaVilia]k(;zrlnakelke]l
6pit6si teriileten mdg megl6r'5 eszkozeit, a me[jmaradt anYagot, tdrmel6keq
ti\obt^nj^
hullad6kot.

^z

az itadis-iw€teli eliiris lezirisit kdvet6 15 (tizeflijt) riaPtifl nxpon beliil nem
^yall^lkoz6
a Megrendel5
resz eleget a fenti, az 6pitesi tedlletre vonatkoz6 helvtelliirjsi kdtelezetts6g€nel<,
jogosutt' drt€kesiteni eze; hitramaradt anvag.kat, rLlene e:zkcizriket, vagr' .e tszilLrrhatja azokat' A
ll?gerrdel6 jogosuJt az 6rt6kesitds vagy az elszillitas is az iprtesi teliiet hel\ reillitisa sorin
lelmeriilt kolts6geinek megt6dt6s6re.

5.2. H^

Hz cz az
kell
fizetnie
a
i.rr.g r'.- &i el a Megtendel5 vonatkoz6 koltsageit, akkot a Villalkoz6nak ki
MegrindeJ6 r6sz6re a feli.reriilt kolts6gek 6s az 6rt6kcsit6sb6l befolyt dsszeg kdldnhoTd6t.
5.3. Az 6rt6kesit6s utiin fennmarad6 birmelv osszeg a

Villalkoz6

t€sz€re kt{zetend6-

VII. A HIBAIC1RT VALO T'OI-BT-6SSSC fS A SZAVATOSSAGI ID6SZAK

1l

a sikercs itadis it1.6te1 id6pontjit ko\.ct6 azon id6szakot
jelenti, ame11, sorrin a j6tillis 6s a sza\.atossig alapiin a Villalkoz6r fe1e16ss6g terheli
1.

A hibik6rt

1.^16 lelel6ss€g id6szaka

2. A \rillalkoz6 a Ptk.6:171-6:173.S-ai alapiin a sikeres itadis-itv6tel id6pontjitrii kezd6d6en az
elvdgzett munkikirt i6iillist villal. A hibik6t val6 lelel6ss6g id6szaka a i6trillis tekintet6ben
kiv6ve, amennr,iben iogszabily a2 6rintett teljesit€sre enn€l hosszabb icl5tartamot hatitoz meg - 3
6v, ame1,v a sikeres ltadis-itv6te1i eljir:isinak befeiez6s6t5l szimitand6.

-

3. A fentieken tril a Villalkoz6 szavatossigot villal a munkik€rt, a Ptk. 6:157 167.$-xi, valamiot a
6:174.$ 6s a 6r177.$-a szabilyai szednt, tovibbi minden mis vonatkoz6 jogszabilynak megfelel6en.
A szavatossig kezd5 id6ponla megegl,ezik a i6tilis kezd6 id6Pontjilal, id5tartama pedig 5 (rit)

uzal

azorbzn, hogy ,rmenn!'iben \o^2tkoz6 jogszab:ilyokban me:ahaLirozott k6telez6
^
szavatossigi id6 enn€l hosszabb, rigy ezen hosszabb idiiszak az irlnyad6, amely id6szak minden
esetbeo a ielen szerz6d6sben a munkik tekintet6ben lefoli'tatott siketes itadris 6w6teli eliitls
befeiez6s6t6i szimitand6.
e"+,

Villalkoz6 i6til1 az6rt €s szavatolia a Nlelfendel6nek, hogl a ielen szerz6d6s ketet6ben iltala
elv6gzett vonatkoz6 munkik 6s azok etedm6nye meglelelnek:
a) a kiviteli terveknek, a jelen szerz6dds 6s a mfszaki leit6s el6irisainak; 6s
b) a jogszab6lyokban, valamint az adott munkikra 6s szolgiltatisokra vonatkozo vagv
alkalmazand6 szabvlnyokban €s hat6slgi eliiirisokban fogla]taknak.
4. A

AV6llalkoz6 kcjteles avonatkoz6 hibik6n val6 lelel6ss6g id6szaka alatt, sajithdlts6g€o kijavitati
wagy kicser6lni, e N{cgendel6 6sszeti urasitlsanak megfelel6en, a Ptk.6:159 $-inak (2)
bekez<l6s€nek 6rtelm6ben az €rintett munkat€szt, amely nem a jelen szetz6d6s szerint kerult
kivitelez6sre, 6s koteles megt6dter minden kit, amelyet az e szerinti hibis teljesit6s okoz'
5.

6. Amennr,iben a j<ltill6sra vagv a szavatossigm tekintettel a vonatkoz6 hibikin wal6 felelllssdg
id6szaka datt birmely voflatkozii munka ja\itisi munkiJatokat ig€nvel, a VAIakoT6 l<oteles azt 5
(.;t) napon behil megkezdeni. Amennyiben a Villalkoz6 ncm kezdi mcga sztiksdges munkikat ielen
szerz5d6s szerirrti hatirid6n belin, vagy ha a \r6llalkoz6 x javitAsi munkik sor6n ok nilkiil
k€slekedik, a Megrendel6 jogosult azt maga elv6gezni, illen'e hatmadik szem€llvel elv6geztetni,
amelvnek kdlts6geit a Villalkoz6 ktjteles melf6riteri.
7. A Felek megillapodnak, hogy a Megrendei6 61tal i5 elv6geztetett iavit'isok, cset6l a V6llalLoz6
i6tnllisi, illetve sz,avatossigl Lc;telezetts6geit nem 6rintik, zzokat iryy LeU tekiflteni, minthr a

Villalhoz6 maga v6gezte vol-oa el.

VIII. K6TBER
1. Villalkozrl kdtb6r fizet6s6te k6telezi magit ari^ az esctte' ha olyan okb6l, amely6rt felel6s,
mcgszegi a jelen szes6ddst, teLifltettel a Ptk. 61186. $ (1) bekezd6sere Villalkoz6nak feir6harri'
szes6d6sszeri tel]esit6s eset6n a Megrendel6 k6tbdte jelen szerzrid6s szetint
rr.i, ,ripy
V;Uatora mentesril a k6tb6rfizet€si kdtelezetts6g a'161, ha szerz6disszegis6t Limenti'

t"-

1og"s"it.

o\an olb6l,

amcly6rt
irgv
teljesiti'
felel6s, k€sedelmesen tcljesiti vagy hibajavitisi kotelezetts'g6t nem vagv k6sedetmescn
mit€ke pedig
kasedelmi kdtb6t fizet6sire koteles. A k6sedelmi L6tb€r alaPja e nett6 villaikoz6i dii,
k6tb6r
k6rddmi
l
naP-utin
a k6tb6t alapjinak 0,25 % a, minden eg,ves k6sedelemmel €dntett
jtbar
maximilis osszcg6nek elitdse eset6n a Megrendel6
mnl-ilis m6.t6ke 10 % A k6sedelmi k
ibeo annxk felt6telei a Ptk 6:140$ a alapjln fennilhak-'
jogosutt a Szez5d6st6l elillri

2. Amcnnviben Villalkoz6 jelen

szerz6d6sben meghxdrozott feladatir

-amennf
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illcn'c azt azonnali hatllll,al lelmondani.
3. A \rilatkoz6 hibis teljesitdse eset€n, vagfs amennlben a \r hlkoz6 az AttdAs itv6teli eljiir6s
sorin a hiba 6s hilnyJisriban rogzitett hibAkat a Megtendel5 lelhivisa ellenEre nem javitja ki, a
hirinyossigokat oem offosolia, a szriks€ges cser6t flem biztositja az itadis in-6telj eljirrs solin
megillapitott 6sszeli hatirid6re, vagy az itadis itv€teli eljlris sorin rdgziteft hiba nem javithatr'r
vagy cserivel nem or!'osolhat6, hibis teliesit6si kt;tb6rt kdteles fizetni a N{egrendel6nek A hiMq
teljesit6si kdtba( m6rt€ke a nettri villalkoz6i dij:inak 20 % a. A Villalkoz6 ielen pont szerinti hibris
teliesit6si kotb6tfizet6si kcitelezetts6ge ugyanazon hibita a k6sedelm; ktjtb6rfizetasi kotelezetts6get
kizAtja..

Amenoyiben a villalkozo a j6till6st, sza-ral.ossigi kotelezetts6geit rem teljesiti, a Megrendel6 hib:is
teliesit6si kotbart 6rv'6nyesithet a j6ti11is, szavatossig k6r6ben kikriszribcilEsre nem kenilt hibik
miatt. A hibis teliesitasi kdtb6r esedikess6 vilik a hibas teljesit6s felmenil6se utlni els5 napt6l.
A hibis teljesit6si kotb6r r;sszesitett m6t6ke nem haladhatja meg a neft6 vrllalkoza)i dii [20] %-it.

4. Amenn,viben jelen szerz6d6s teljesit6se ol,van okb6l, amel,v6rt a Villalkoz6 felcl6s, meghitsLrJ,
N{egtendel6 meghitsulisi kdtb6rre jogosult, melynek dapja a telies neft6 vrlalkozcii dij, m6rt6ke
pedig [30] %.
5. A k6sedelmes ds a hibis teljesit6s eset€re hikc;tdtt kdtbdr megEzet€se Villa.lkoz6t nem mentesiLi
a szerz6d6sszert teliesit€s kritelezettsEge al<11.

6. A kdtb6rterhes Vlllalkoz6i szerz6d6sszegds esetdn a Megtendel5 a kjtbitefl fe1dl a ielen
Szerz6d6sben 6s a Ptk. bao a szerz5d€sszeg6ste megillaPitott tovibbi jogktivetkczm6nyek
6rw6nlesit6sdte is iogosult, as a k.jtb6tt meghalad6 mdtt€ki kirit k6vetelh€ti az adott munkarisz
vagv szerz6d€s eg6sze vonatkozisiban. -{ meghirlsulis miatti kimak a meghiJsul'isi kot}'6t
meghalad6 <isszeg6t a Villalkoz6 az iltalinos k6rt6rit€si szabilyok szetint tartozik megtiritcnr'
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Nlegrendel6 kotb6riginy6nek 6rv€n1,esit6se nem jelenti eg,v€b ig6nyei 6rv6nvesit€sdoek

elvesztds6t.
8.

A kcitb6t

esed€kess6

vilik:

(a)

L6sedclem eset6n a k6sedelem mcgszfin6sekot, vagv a Nlegtendel5 iltal kitizdtt P6thal:irid6
lejirtival, de legk€siibb a k€sedelmi kdtb6r maximuminak eldrds€te napj6n;
meghinsdis eset6n, amikot a kdtb6t alapjiul szo\i16 szerz6disszeg€s mi2tt a STerzljd€s
lelmondlsra kenilr vagl' e11,ib m6don megszfint;

(b)
(c)

hibis teljesit6i esit€n a hiba megillapitisa napiin, ielt6ve, hogl'a Meg'endel6 a hibis

teljesit6sivel kapcsolatos ig6ny6t a Villalkoz6nak bejelentette.

9.

Amennviben Villalkozrj kdtbdr Ezet6s6re kdteles,

et6l

Megrendel6

2

\r:illalkoz6t

a

kritbdrig6nnvel dsszefiigg6 elszimolissai egyideifleg 6rtesiti, amel-v 6rtesit6sben megielcili a ktitb6r
osszeget 6s a ktitb6t fizetase alaPjiul szolgil6 t6nreket, esemdnyeket.

10. Itegtendel5 a V6l1al1<oz6 eltal irisban elismert k6tbdr r;sszcg€t a villalkoz6i dijba iogosult
besrirrituni, azaz a Megrendel6 a k6tb€t osszegivel csijkkcntett villalkoz6i dliat iizeti meg
\rillalkozrl rdsz6te Kbt-ben meghatirozot felt6relek szerint. Er6I Mcgten<Je16 szimviteJi
bizon)'latot Alit Li. Amennl.iben a r"illalkoz6i dijba Ya16 beszimitisra nincscn jogszabilvi lehet5s6g,
vag,v a villalkoztii dij megfizetds6re a teijesit6sck alaPiin a kdtber frzet€s6re okot adlr
szJir6d6.szeg€s id6pontiit6l szimitott 30 napon beliil nem kerr.il sor, ig1 N[cgtendeJ6
\rillalkoz6nak bizorrl,latot illit ki, ami a.lapjan a kotbart 30 napon beliil koteles megfizcmi
Megrendel6 tEsz6re a Megrendel6 iltd megadott p€nzfotgalmi sz;mli(a tdrt'fl6 itutalis ttjin l
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kcitb€rrel kapcsolatos bcszimitisi jogosultsig nem ko(litoz6dik a h€sedelemmel irintctt villalLoz6i
dijra.

Ix. ViII.AIKOZ6I DiJ, FIZETESI FELT6TELEK
1. A kivitetez6si munkiiatok vonatlozisiban a Villalkoz6 lltai a jeJen szerziid6s szerint n)ujn,
szolgiltatlsok ellen6rt6kek€nt a Nlegrendel5 ilul fizetendii dij rrlgzitett, F,x-, ir^lrnydii,39 072726
Ft iAfa, azaz harminckilencmilliri heneokerezer herszaThLrsTonhrt f, 'rint + -\fr 1\S:**aatetto

nett6 3907 273 Ft azaz h:itommilli6
^z^z
(tovibbiakban:
Vlllalkoz6i dij).

beruhizisi ktilnig) valamint 10!.4 tattal6kketet,
kilencsziizh6tezer k€tszizhetvenhitom

forint

2. A Megrendel5 kije)enti, hogy a villalkoz6i dij megfizet6sire megfelel6 P6nziilfi fedezcttel
rendelkezik, illet6leg a jelen szerz6d6s hatill.ba l6p6sekor rendelkezni fog

3. A Viillalkoz6 kijelenri, hogv a vitlalkoz6i dijat a Nlegrendel6 k6\'etelm€n)'ei, a feladar is a
hclyszini adottsigok alapos megvizsgilisa a)apiin, azok ismeret€ben, a ie.len szerziid6s szerinti
hatitid6kre hg,velemmel illapitotta meg, ennek soren fign'elemmel Yoit a jelen szcrz6d6sben nem
spcciflk6lt, de a jclen szerz6d6s titgva szetint a teljesit€shez term6szctszertleg hozzir^tr<]26
munkika (trlbbletmunk6kta), rifotditisokra, esedeges miiszaki bizonvtalanslgokra, jclr'6beli
inflici6s, deviza itfolvamvl]tozlsokra. A \r6]1a1koz6 kijelenti, hogy ajinlarinak kdszitese sotin a
helvszinr 6s a teweket megismerte 6s az azt kolet5 kiviteleziste alkalmasnak jdcnti ki, az itallnfir
terhibdra, hiinyoss6gra hivatkozissal nem ncivelhet6, a V:illalkoz6 ilyen ig6nr't a \Iegrendel6vel
szemben nen-r €n-6nvesithet.

Az adoft villalkoz6i dij magiban foglalja a vonatkoz6 munkik kivitelezds6t, belejez6s€t ds
hibajavitisit, az adott munkival dsszefiigg6 mioden el6k6szit6 6s iltalinos tdtelt, rninden
el6k6szit6, kisegit6, mell6k- €s fclvonulisi munkit 6s a Villalkoz6 :iltal jelen szerziid6s keretabefl
villalt minden egv6b kdtelezctts€g ellen6tt6k6q a teliesit6shez igEnybev6telre kerril6 Ah.,illalkozirk
dijit, efs€b kdlts6gcit. A villalkoz6i dii rovibbi magiban loglalja a szliks€ges anl'ag,
szerkezetktjlsigeket, a sziks6ges esetlcges felvonulisi l6tesitm6n]'ck k6lts6geit, a Nlegrendelti
szemdl,vzetEnek a betanitisinak a kcilts6gcit, a ftlszerel6si, berendez6si tirgyaknak a ktilts6geit. A
villalkozrli dij magiban foglalja a szavetossigi, illetve jdtrilisi kdtelezetrsagek teljesit6sinek
,1.

ellenin€k€t is.

Villalkoz6 tudomisulveszi, hog-v Nlegrendel6 a Kbl 135. $ Q bekezd6s6ben foglaltek szerint
a teljes ellcnszolglltatis 59ro-nak meglelel6 mittdki el6leget biztositja. A V:illalkoz6 iltal ig6n1'be
veft el6leg itsszege a2 eg},es r6sTteliesit6sekte es6 ellenszolgriltataris iisszeg6b6l (r6szszinniikbc;l)
kcriil ariil.osan le'.nlsra. Megtendel5 az cl6leget Villalkoz6 irisbeli k6r6s6nck k6zhezv6te16t
kcivet6 15 napon belil kifizco.
Amennviben Villalkozir el6ieget ig6nyel, az el6leg iisszege a villalkoz;si diiba bcszAmrt'
Az el6iegr6l a hatill,os jogszabi\i rendelkeziscknek meglelel6en el6legszinlit kelt kiilitani.
jelen
N{egtcndel6 jogos,.rlt ellen6vizni az el6leg felhrsznilisit. Amennliben azt Villalkoz6 nem a
5. A

szeiz6d6s teljesitds6ve) iisszefiigg6sben hasznilja fel, visszaflzet€si ki)telezetts6g terheli )

6. A p6tmunka, vagv tdbbletmunka tekintetaben a Pohari t6rv6nvkcjnlM6l s2616 2013'
tdrv€nr (tovribbiakban: Ptk.) 6:244-245 $ rendelkcz€sei szciflt keI eliirni'

t4

tvi \r'

7. Tdbbletmunka

utin dij, k6lts6g nem szimolhat6

el.

Ere tekintettel:

a.

\ri11a1koz6 kijeienti, hogx megismerte a

miszaki leirist, Ls zz

ablr?,n

loglalt munkilztok

teljes kritri megvalrisitisira tett aiinlatot;

\rrillalkoz6 kijelenti, hog} a rendelkez6sare bocsatott miiszaki leitis 6s miszaki
krivetelm6nl,ek alaPiin 2 kivitelez€st szerz6d€sszerien, teljes korten, -6.,,L; t5 pin'isegj
szempontb6l is kifog':istalan illapotban, a vonatkoz6 iogszabAlyoknak, miszaki szabilvokna.k

b.

megfele)rien k6sziti

c.

eJ;

Vlllalkoz6 kijelenti, hogy a mriszaki leirist ittanulrnAnyozta, az abban foglalt adatokat

ismeri, 6s azokat magita n6zve kritelez5nek fogadja el;

d.

Vlilalkozri kijelenti, hogy lrjinlai "t4r a fentiek nrdat6han alakitotta ki. teljes kotien

hiioytalanut r.61lalkozik e szerz5d€s

tirgllnak

a sikeres itadis itv6telt kcjvet6en, munka telies
krivet6en jogosult a szimla benl.uitAsira.
8.

6s

a me1;"-al6sitisira.

Villalkoz6

kriril beleiez€s6t

6s ennek

igazollsit

k€pez6 teljesit6sigazol6s aklot keriJhet kii.I]it isra, ha:
az iiadds-irr€teLi eljitis sikeresen lezirult, a Nlegtcndel6 2 teliesitdst elfogad6 ovilatkozatot
tett, az itadis-itv6teli eljirist lezirti jegl'z6ktin1w al6irisra keniJt;

A szlda dapji.t

a)
b)

a VA[alkoz6 az Atadis-it\'6te]i eljidst lezir6

kotelezettsdg6t tel,es korfien teljesitette 6s

a v6gleges

jeglz6krinyvben togzitett hibajavltisi

ltadis megtotint;

9.

Villalkoz6 3 db r6szszimla 6s 1 db vdgszimla benpitisira jogosult az allbbiak szerint azzal,
hogl a r6szszimllk beolditisa el6tt koteles titeles szAn:iar€szletez6t k6szitcni, amelynek
igazolia le 6s zz igt:zolis alapjin kcnil sor a
-.igf"1.15.6g6, Megtendel6 m(szaki ellen6re
telj;sit6siga;l:is kiadis6ra. R€sz teljesitdsigazolis csak menn,vis6gi igazollst jelent, nrrndsegit ncm
Min6s6gi Atvetelre a mfuzaki itadis Atv6tel 2lkalmival keriil sot
r
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1. t6szszimla

2. tiszszimla
3. r€szszAmla

V6gszinJa
(Mtszaki 6tadis lezir6sakor)

ncft6 9 768 000 Ft,
netta) 9 768 000 Ft,
nett6 9 768 000 Ft.
nett6 9 768 726 FL

Kivitelez6s 25%-os k6szrilts6gekot
Kivitelez6s 50 % os k6szults€gckor
Kivitclez6s 75 9'o os kaszults6gekor
Krvitelezds 100 %-os k€szriJts6gekor

11. A r6szszimla kiillitisioak, kifizetds6nek fclt6tele az adon t€sz vonatkozisiban 2 kivitelez6si
munk6k teLintet€ben a mftzaki k€sziilts6g, a rtgszimla esetEben pedig a Megrendcl6/mriszaki
ellen6t iltal aliitt hiba is hiinynentes itadis-itv6teli jegyz6kilnyr''
12. Villalkoz6 szimlliit a teliesit6si igazolls kiilLitisit kdvet6 8 naPofl bellil iogosult
teljesit6si igazous tartalmazza a teliesit6s6nek pontos napjit'
13.

A kiillitott szinJAt

a Megrendel6 nev6te 6s sz6khely6re kelJ

kiillitani

6s

kiillitaai A

megkiildeni'

r escten. va$'
is a
ha a szimla tartalmilag vagy fotmailag hibis, a Megrendel6 a szlmla befogadisit-megtapdja'
szin{a
szimlit visszakiildi. Il"bbci az esetben a 30 ftarminc) napos fizet6si hatitid6 a bcfogadhat6
14.

A szinJan fel kell tiintetri

a szefz6das azonosit6 szamit. Azonosit6 szem hian]

k6zhorv6tcl6t61 kezd6dik.
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teljesit6sigazolls legalibb hirom p6ldinl'ban k6szril, zmtly tart mzzza az elv6gzctt munka
felsorolisit, itadisit, valamiot NIegrefldel6i oldah6l tdft6n6 elfogadrist. A teljesit6sigazol:is
kiiilirisiita jogosult: Sindor Judit
15.

A

t6teles

16-

A szimlizis

6s a ki6zet6s6aek o€nzneme malrvar

foint.

benyijtott szimla ellen6ben

17. Nlegrendel6 a szetz6d6s jelen fejezete szerint

a

dijat a Ptk. 6:130.

$

(1)12) bekezd6sben meghetirozottak szernt fizei meg a \rilhlkoz6 dszite a V:illalkoz6 N1KB
Bank Nyrl n6l vezetett 10300002 20249290 00003285 szimri bankszirnliiita tiirtao6 baflki
itut2tissal a szimla igazolt k6zhezv6tel6t61 szimitott 30 ftarminc) napon beliil. Villalkozir a
bankszimlaszimiban bekovetkezett viltozisr6l kdteles a N{egrendel6t halad6ktalanul €rtesiteni. A
villalkoz6i dij kifizet6se akkot tekintend6 teljesitetmek, amikor az a \rilalkozri bankszimliiin

j6v:iirisra keriil.
veszi, hogy a szimlizis €s ki6zet6s sorin a Nfegrendel6 az 6pit€si
bcruhiz:isok, valamint az 6pit6si beruhizisokhoz haPcsol6d6 teflrez6i ds m6rnok szolgiltatisok
kdzbeszetzdsinek rdszletes szabilyait6l szolct 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/8.
rendclkez€seit is alkxlmazza.
18.

A Villalkoz6 tudomisul

Kbl

5. $ (2)-(4) bekezd6se szerinti ai,inlatk&6t koteles fogadni 6s
feldolgozni az olyan elekttonikus szlmJikat, amelyek megleJelnek az EN 16931 1:2017 sznmn
eut6pai szabvinl.nak €s az Eur6Pai Bizottsig 6ltai e szabvafl]'hoz az Eur6pzri Uni6 Hivxt los
Lap jiban krizz6tett szintzxislistinak.
19. trIegrendeJ6

- kiv6r'e

a

20. Amenn).iben a szabilyosan kiilJitott 6s megkiildritt szimla elien6re a hatirid6 elreltit krjvet'ien
a Nlegrcndel5 nem fizct, Villalkoz6 a Ptk. 6:155. $ (1) bekezd6se szetinti m6rt6kri k6sedelmi
kamatta jogosult.
20. $ (3) €s (5) bekezd6s€re tekintettel tanal6kkeretet
(kizirrilag feltdtelesen felhaszniihat6 dsszeget) Ltjtflek ki, mel!'nek mdrt6ke a nett6 \riilalkoz6i Dij
21. Felek a 322/2015.

6.30.) Korm. rendelet

amel,v a Vilialkoz6i dijon fe[il 6ttetd6. A tatal6kkeretb6i kifizetdsre kert]6
ellenszolgiltatista es6 mindenkori AFA a vonatkoz6 jogszabilyoknak megfelel6en tizetendlj. A
tafial6lkeret kiz:irdlag a Szerz5d6s arg16t k€pez6 €pit6si kivitelez€si tev6kenys6g teljcsit6shez, a
rendcltet6sszeti 6s biztonsilps hasznrilathoz sziiks6ges munkik, tovlbbd az esedeges P6tmunka
ellen€tt6kinek elszimolisira hasznilhat6 fel. Elen6n6t6nek mcgfizet6se annak eh'6gz6s€t 6s
teliesitisigazolis;t kovet6efl Valaftoz6 r6szar6l benpjthat6 r€szszimla benltjtisival e5ideiileg
[iillitott 6s benlmjtott szimla elzpjin tdtt€nik, a iclen Szerzird6s teljesit6s-igazol6sra 6s szimlizisre
vonatkoz6 rendelkezdseinek megfelel6 alkalmazisival.

10 %-a,

is

X. A SZERZ6DES MEGSZTNESE, MEGSZUNTETESE
1. Szerz5d6 felek rdgzitik,

hogl ielen Szerz6d6s annak hatirozott id6tartamam tekintettel rendes

leln ,,nda".al eS ik fel "ltal .em szirnrerher, ' meg.
2.

A Megrendel6 6ltali felmondds

hogl Nfegrendcl6 a jelen Szetz5d€sben ds a PtL-ban rogzitett iog2iflak
teljes korri 6rv6nycsithet6s6ge mellett, az ott rofizitcfteten tlrimcn6en - iogosult a jelen
Szerz6dist6l m6rlcgel6se szednt r6szben vagy eg6szbco, a \rilhlkoz6 r6sz6re mcgkrilddtt irisos
va!l' v;las7tasa
erre a Ptk. 6:140. S alaPiin lehet6sdg van
nlilatkozarir.al elilhi
-,
--amennvibcn
megkrildott
irisos
szerint a jelen Szetz6d6st rendkivtilj felmondissal, a Villalkoz6 rdsz6re

2.1. Fclek megilapodnak,

16

nyilatkozattal lelmondani Villalkoz6 siilyos szerz6disszeg€se eset€n felt6vc, hogr a
szerz6d6sszeg6s kikiisz6bdl€s6re el6zetesen \rillalkoz6r felsz6litorta, de az erte rizott legal,ibb 15
munkanapos p6thatarid6 etedm6nvteleniil telt el
kiil.jndsen:
amennyiben Viillalkoz6 a jelen Szerz6d6s alapjin vrillalt feladata teljesit€s6vel k6sedelembe
esik,6s a k6sedelmi kijtb6r ijsszege el6ri a k6sedelmi kdrb€r tekinret6ben meghatrirozotr

a)

-,

kritb6rmaximumot.
b) amennyiben \rilialkoz6 hibisan teljesit 6s a hibis teljesit6si kotb6t risszege el6ri a hib6s
teljesit€si k6tb€( tekifltet€ben meghetirozott kcitb6rmaximumot,
c) ha a Villalkozri neki felr6hatri oklxil a vonatkoz6 munkikat, illetve azok birmel/k r6szdt
a ielen szerz5d€sbeo, meghatrirozott hat:irid6te nem fejezi be, is azokat a Nlegtendel6 6lta1
biztositott p6that;rid6 alatt sem fejezi be, vagy
d) ha a \'illalkoz6 Megrendel5 kcivetelm6nyeit6l, jelen szerz6d6sben 6s a mriszaki leirisban
meghatitozottakt6l, lelent6s m6rt6kbeo e1t€t,6s azt a Meg'rendel6 irisbeli felhivisira 15 (tizenc;t)
fl.pon belil nem on'osolja;
e) ha a Villalkoz6 megszegi kijteiezetts€gat a jelen szez6d€sLen el6itt biztosit6kok
Megendel6 ir6sbeli felhiv;sAra 15 (tizen6t) napon beliil nem orvosolja;
szolgaljotAsata ts
^zt ^
je]en
foglalt jo$it, Ldtelezettsdgeit a Nlegrendel6 el6zetes itlsbeli
a
szerz6d6sben
$
j6vlhagyisa n€lLLiI hatmadik szem6lye ruh6zza 6t;
g) a Villalkozcinak az Alvilla.lkoz6k birmclvik6vel szemben 30 (ratminc) napot meghalad6
fizet€si kisedelme van;
h) a JlIegrendel6 felsz6litisa ellerdre flem tivolitja el, jllet1.'e cser6li le a megjel6lt dolgoz6it,
alvillalkoz6it, a felel6s miiszakr vezet6t 6s azt a Megrendel6 itisbeli lelhivisira 15 (tizeni;t) napon
beltl nem on'osolia;
i)
,elen szerz6dds 11I.2.4. pontjiben megharirozott esetLen;
j)
nem t;volitia el az adott 6pit6si teriiletr6l a Megrendel6 felsz6litisita az eltivolitand6nak
it61t anr,agokat, g6peket 6s azt a Mellrendel6nek az irisbcli felhivisira 3 @:irom) oapon belul nem
o1'rosolja;
a

k)

V lalkoz6 valamely lio1'eges va11'jelent6s munkit hib6san teliesitett 6s a hibit a jelen
szec6d6s szerinti va5' jegyz6k6n,'vben megharirozott hatitid6n belLil nem javitotta ki 6s azt a
Megrendel6 itisbeli felhir.isira 15 (tizendt) napon beliil nem on'osolja;
l)
bitme\, olyan csetben, amikor a jelen szerz6dis valamelv rendelkezdse e szerz\dis
felmondisit teszi lehet6y6, vagy valamel,v kdtelezetts€g megszeg6sdt su\'os szerz6d6sszeg6sk6flt
rnin6siti, 6s azt a Megrendel6 irisbeli felhir.isita 15 (tizeo6t) napon bellil nem orvosolja;r'agy
m) a Villalkoz6 eg1'6b szerz6dissze$se eset€n! ha azt a Nlegendel6 irisbeli felhivisita 15
(tizen6t) napon beliil nem owosolja;
n) a teliesit6si hatirid6 lejifta el6tt nyilvinlz161,i vilt, hog a Villalkoz<i csak rtlyan
szimottevii k6s6ssel tudja valamely feladatit teljesiteni, hopS a teljesitis emian a Nlegrendel6nek
mir nem ill 6tdek6ben:
o) a Villalkoz6 r.ag1 birmety, Villalkoz6 6rdekktir6be tattoz6 szem€ly megs€tti a titoktartisra
vonatkoz6 rendelkez6seket;
p) V6llalkozrl Nlegendel5neL szind6kosan kift okoz;
q) a Villalkoz6 6ital a jelen Szerz6d6s alapjin tett bitmely szavatossillvillalis nem felel meg a
valirsdgnak vagl' az egy6bk€nt vakidanni vilik;
a \rnllalkoz6 a Megtendel6 vag az 6ltala meghatalmazott szem€l,r, tuisbcli mcgkeres€s6nek
,
itvarelat kovet6 5 munkanapon beliil flem tesz eleget a Szcc6d6sben el6irt cllencirzestirisi es
ellen6rz6shez kapcsol.jd6 informlci6szolgiltatisi, tij6koztatisi kd telczetts69€nek, r'agy a Szctz6d6s
szednt kotelez5en megccnd6 nfilatkozatot ncm teszi meg,6s a McgendeJ6 ilt?rl e2r kdv'rt6cn
kittzott tov,ibbi 3 ftrirom) munkanapos p6thattuid6t is elmL asztja 6s k€sede1m6t ezen i,l6 alatt
irisban sem menti ki,
s) valameJy egy6b, ]ogszabily iltal meghatitozott esetben.

l1

2.2- Mcgtendel6 a jelen Szetz6dist6l elillhat, i1leee azt fclmondhatja a Viilalkoz6hoz intizctt
itisbeli nyilatkozatir.al, ha a Viilalkoz6 ellen joget5sen cs6deljlrist/lelszimolisi eljirrist rendelnek
e), vag,v v6gelszimolris ithzttrtozza el. Tlyen esetben a N{e!'rendel6 eMlisa/felmondisa jogszerinek
min6sril, \rillalkoz6t kirt&it6s nem illeti meg, de a felek eglmissal elszimolni tattozntk. Felek
rtjgzitik, ho$ amennyiben a lelen Szerz6dis a jelen pont alapiin szrlnik meg, irgv a megszrinisr a
\rillalkoz6flxk felr6hat6 okb61 bekdvetkezettnek kell tekinteoi.
2.3. Yitllalkozit a jelen pontban togziten leltdtelek birmeiyik6nek bekdvetkezt6r6l halad6ktalanul
kdteles artesiteni Megiendel5t.
szerz6d€sszelFsate tekintettel 2 fentiek szerint Nfegrendel5 lelmondja a jelen
szerz6dist, igy az alabbi szabilr.ok alkalmazand6k:
a Megrendel6 iogosult maga elv6gezni a vonatkoz6 munklkat vagy birkit megbizhat azok

2.4.lla eYlllalkoz6

a)

elv6gz€s6ve1;

b)

epidsi ftnileten 6s
a Villalkozir az adott 6pit6si tertiletr6l ktiteles levonulni, azon
^z
^z
teniletet
a Megrendel6
annak kcjzei6ben 16v6 eszkijzeit k6teles elsdlLittatni 6s koteles azt az €pit6si
birtokiba adni, illetve a Megrendel6 jogosuJt a2 adott 6pitdsi tetiiletet birtokba venni. A vAllalkozi,
hnladaktalanul ktiteles intdzkedni az elszillitisr6l sajit ktiltsdg6re 6s vesz6\€te.
c) a Megrendel6 kciteles bitmely, a felmondas id6pontja el6tt a szeu6d6sszerien elv6gzeft
voflatkoz6 munki€rt fizetend6 minden 6sszeget megfizetfli, azzal. hog.t a Megrendel5 frg1'elemmel a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s€ben foglalt rendelkez6sre - a Villdkozdnak iir6 dijb6l
Iwonhatia a Megtendel6n6l a felmondis miatt lelmeriilt minden kritbdr 6s kirig6ny6t €s ktiits€g6t,
illetve a jelen szerz6dds alapjin fennillo egy6b kdvetel€seit;
d) a Villalkoz6 felel6s a szerz6d€sszeges iltat okozott kirok6rt
3. A

V6llalkoz6 6ltali fetmondris

3.1. Megrendel6 szerz6desszcg€se eset6fl a Villalkoz6 az alibbi esetekbeo jogosult a jelen
szerz6d6st lelmondani:

a)

ha a Nlegtendelii elmulasztja a villalkoz6i dii kifizet€s6t a kifizet6s

esed6kess6gc

hatiridej6nek lejirat6t k.lvet6 60. (hat!'anadik) napon tril6s az ete vonatkoz6 fizet6si lelsz6litisban
meghatirozott p6thatirid6t kovet6en sem teljesit Megrendcl6;
" ha a Megrendel5 az 6pit6si terijletet 30 (hetminc) nap k€sedelemmel sem adja birtokba,
b)
n-.rrn,l,ib"r-t Megtendel6 a szerz5d€sszerri teljesit6st neki feJr6hat6 m6don akadil-vozza 6s
.j
a hivatkozott rillaPot 30 napon tul is folramatosnn feonili;
d) amenn-viben Megr;ndel6 a ]elen Szerz6d6s szemPontjib6l egy6b linveges kotelezetts6gdt

a sulyos szerz6d6sszeg6s€neL iogkovetkezm6nyeit a \rillalkoz6i ilisbeli
felsz6ljtis k6zhezv€telit6l szimitott 15 munkanapon beltil sem orvosolia;
e) amennyiben Megrendel6vel szemben a szez6d6s hatilyba I'pis6t ktjvet5en
idgk.;r1t.r,ub.t kuzzdtett;6don fe1sz6mo1isi, vdgelszimollsi, k6nyszerttirl6si, va$'oflrendez6si
cljii6s ind.rlt v^J.ty v6grehajtisi, ad6ssipgendez6si elilris van folyamatban'
,ir11osan megsz.gi 6s

jogosult:
3.2. A fent emlitett felmondasi 6ftesit6s hatilyba l6p6s6t kovet5en a Villalkoz6
besziintetni mindcn tovdbbi munkav6gz6st, kiv6\'e azon vonatkoz6 munkikat, amcl,veket a

a)

Megrendcl6 rendel el az 6let 6s vagyonv6drlme 6rdck6ben:
b) ,itadni a Megrendel6nek a miszaki ten'dokumentlci6t, eszkdzeit, an!'jg:it cs m'ri
munkikat, amely6rr a V:lllalkoz6 dijfizets6gben r6szesiilt; 6s
.1 .lia,rolit"t i az adott 6pit6si tcdileu6l minder mis lrut kiv6ve azokxt, amclvek biztonsigi
az adott
c61b61 sziiks6gesek, €s kdtelc; kiiititcni, elhagvni 6s a Megtendcl6 bjftokriba adni

'pit6si

teriiletet.

l8

3.3. Ha a szerz6das

Villalkoz6 ilta[ felmofldisira

a Megrendcl6 szerz6disszeg6se mian keriiJ sor,

alibbi szabilyok alkalmazand<5k:
a) a Megrendel6 kriteles birmely, a felmondls id6Pontia el6ft elv6gzett rclevins munka
tekintetiben fizetend6 minden diiat megfizemi (figvelembe v6ve valamenn)'i a ielen szerz6d6s
szerint a villalkoz6i dijb6l levonando 6sszeget a Kbt. 135. S (6) bekezd€sdben foglalt rendelkez6sre
az

tekintettel);
a Megrendel6 ktiteles megfizetni azon, a munkik elvigz6se c6ljib6l z Villalkoz6 Altal
megrendelt berendez€sek 6s anyagok irit, amelyek a felmondisi €ttesit6s id6pontiit megel6z6en a
Yillalkoz6 r€szdte itadisra keriiltek vagv amelleket a Villalkozri in-enni kriteles; ezen
berendez€sek €s ao'agok, v6teliruk a Megrendel6 iltali megfizetds6vel, a Megrende)5nek a
tulaidoniba kertlnek (€s a Mesendeli; k5teles viselni a ve)iik kapcsolatos kockizatokat), 6s a
a Nlegendel6 binokiba adni;
Vallalkoz6 kdteles
^zokat
c) a }legrendel6 k6teles a vonatkozo munkik f€lbeszakitisita fi5'elemmel r Yillalkoz6
€tdekktir6ben, az adott helyzetben 6sszer6en felmeriit6 6s igazolt krilts6geket 6s kiadixrkat

b)

megfizemi;
d) a Megtendel6 k<iteles a Villalkoz6 eszk6zeinek az €pit6si teriilett6l val6 eltivolitlslnak is
a Villalkoz6hoz val6 clszillitisinak isszeni €s igazolt krilts€geit megfzetni.
3.4. A felmondis nem Erinti a Feleknek a ielen szerz6d6s lelmondis el5tti teljesit€sdbdl szirmazri
va!ry azzal kapcsolatosan szerzett iogait, k6telezetts6geit €s felel6ss€g6t.

XI. KARTERiTES, KOCKIZAT iS FErcL6SS6G
1.

A Villalkoz6 a Ptt<, szabih'ai szerint Loteles megt6ritefli a Megrendel6 minden olyan kilit,

vcszres6g€t 6s kdlts6gft Gcle6rti'e a iogi k6lts6geket 6s dijakal is), amelv a Villalkoz6

ol,van szem6ly

kiro[ozisib6l ered, aki6rt a V6lla]koz6 a ielen :zerz6d6s szerint

r'ag birmcll

feleJ5ss6ggel

tartozik.
2. A \rillalkoz6 telies felel6ssigqel tanozik a munk6k, aryagok, berendez€sek 6s iruk kezel6s€6rt,
meg6rz6s6irt 6s ellen6rzis66n, valamint wiseli ^z ezekben bekSvet*ezett valamennli kirt is
vesztes6get az ipit6si tenilet 6tadisit6l mindad dtg, asig zz itadis-iw6teli eljtuis be ncm fejez6dik,
a kirok
ds amiga-munkit a Megrendel6 t€nylegesen birtokba nem veszi. A birtokba vdtelt k6vet6en
6s vesztes6gek visel6s€nek

koclizata a lvlegrendekire szill

6t.

3'Miutinafelel6ss6geMegendel6resz6)1t6t'aYillkoz6felel6ss6gefenrrmaradaze|matzdt
munkaraszekkel kapciolatosan, 6s kdteles ezen munlst6szek 6s az esedegesen kapcsol5d6 iruk
ezek tckintet6bcn bekor-etkez6
tekintet6ben a feliil5,eletet 6s az ellen6rz6st ellimi, valamint
^z
kirok 6s vesztesigei< kockizatit viselni mindaddig, amig ezcn fennmaradri munk6k elv6gz€sre oem
kcriilnek.

kir vag,r vesztes6g keletkezik a munkikban, az irukban, ol1'an ok mian, amell ieien
feiezetben nincs felsoiolva, ,r"n id<iszak alatt, amikor azok kezel€sc 6s 6rz6se a Villalkoz6
Villalkoz6 viseli, a Villalkoz<i - a jelen
kdtelezetts6ge 6s a kirok 6s vesztes6gek kockl2^6t
^
,.ndelkez6se hiinyiban - kdtclcs ezen kirt vrg/ vesztes'get saiit kocklzatira
sr"rz6d6s
"itir6
's
a
szerz5dis
k<ilts6g6n orvosohi ol,v m6don, hogl' a vonatloz6 munLa, az iruk megfelelienek ielen

4. Ha b6rmilyen

ckiirisainak.

5. A Villalkoz6 felel6s minden olvan, a vonatkoz6 munkikban, a Megrendel6
amel-v a saiit vagl rz

birtokbav6tel6t kiir'et6efl bckdvetkezett kirdrt vagl' vesztestgirt,
cselekm6n,v6b6l vagy mulaszrjsib6l eted, beledftve azoisr a kirokat 6s

I9

t6nyleges

villzlkoz6i
vesztes6geket is, amellek a

Megendel6 iltali it\.6tel utin Lcivetkeztek be, de az iw6telt mege)6z6en t6it6nt cse1ekm6nvb6l
vagv mulasztisb6l eredeztethet6ek.
6. A N{egrendel6 v-iseli a lelel6ss6get a Megteadel6, aonak k6pvisel6i vagy megbizottai vagl birmely
olyan szem6ly iltal okozott kArok€rt, akidtt:r Megtendel6 feleli:iss€ggel tartozik 2 jelen szerz6dds
vag.v

jogszabllyok szetint.

A kfu bekdvetkez6se

esetdn a \rdhkoz6nak azoonai Atesiteoie kell a Megrendel6t,6s a
Megrendel5 iltal el5irt m6tt6kben helyre kell illitania az igy keletkezett kirt va!}' vesztes6get lla a
\ril1a1koz6 k6sedelmet szenved 6s/vagy tcibbletLdlts€ge meriil fela kit va15' r'esztes€g helyreillitisa
miatt, akkor a Villalkozti iogosult birmely ilyen tdbbletk.jlts€ll t6sz6te tot€n6 megrenlesere

7.

XII. BIZTOSiTASOK
1. A Villalkoz6 kriteles a vonatkoz6 munkik tekintet€beo a Nlegrendel6 lltal j6vlhagyott
felt6telekkel biztos;tist k6tni az alibbi kdvetelm6nveknek megfelel6en:
a telies kdrn (rltisk) 6pit6si-szetel6si biztositis a jelen szez6dis alapjin eir'6gzcnd6
munkika 6s minden a jeJen szez6d6s szetinti cil eJ6r6se c€ljib6l xz 6Pitdsi teriileten talilhata)

a)

felvonulisi berendez€ste 6s seg€danyagra, 6pit6anyagra, bercndezdsre, rovibbii a
felel5ss6gbiztositis a harmadik szemdlyeknek, kiildndsen a ktim,r'ez5 6pirletekben, utakban,

jird6kban, krizte iJetekben okozott kirra, valamint a Nlegrendel6nek okozott minden val5'oni
kirra, az apit6si teriilet itv6tel6t6l a v6gs6 itadis beleiez€s6t61 szimitott + 30 napig minimum a
vilialkozcii dij osszegdnck meglelel6 biztositlsi dsszeg 6n6k6ig;
b) felel5ssdgbiztositiis a Villalkozci ilta1 a kivitelcz6s kapcsi4 azzal cisszeftgg6sben
foglalkoztatott szem6lrzet6re, az 6pit6si tedleteo ratt6zkod6 e!5'ab szemdlyek baleset 6s s6riil6sek
es;t6re a ki\.itelez6s teljes id6tartamira, ir,i minimum 100 milli6 Forint/ 6\'as minimum 50 milli6
Forint / kireseminy biztosirisi osszeg €tt6L€ben2. A Villalkoz6 nem tehet m6dositist a biztositis feltdteleiben a Mepgendel6 e)5zetes i6vfiagiisa
n6ikril. Ha va.tamellik biztosit6 m6dositja (vagy m6dositani szlnd€k.rzik) a biztositisi felt6teleket,
az els6k6nt 6rtesitett l€l azoinal 6rtesiti a misik F'elet.

XIII. AKBT. ALTAL EL6iRT K6TELEZ6 RENDELIGZ]iSEK
jelen

1. A \rillalkozir tudomessal bir a Kbt 136. $ (1) bekezdds6ben foglalt rendelkez6sekr6i, 6s
biztositisat.
szerz6d6s hatil,va alatt folyamatosan biztositja ez oft meflherirozott kotelezetts6gek
2. Fclek megillapodnak, ho15':

4

Vataft

nem Ezet, illewe szimol el a jelen szetz6d6s telicsit6sevel .osszefiillg6sben
alp"ntjri szerinti
bekezd€s k)
fon]F 't1) .6s *J).
adiik6teles
Villalkozri
-.gfelel6 titsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s mclyek a

"ramelyek a Kbt. 62. (1)
"
olpn kc;]ts€geket,
$
l"it6t.t"Lr-r.k

n.-

jcivedelm€nek csdkkent6s€re alkalmasak;
vi["lkur6 e jelen szetz6d6s teliesit6s€nek teljes id6tartama alatt tulaidonosi szerkezetit a
a
N{egrendcl6 szim6n megismerhct6v6 teszi ds a Kbt. 143 $ (3) bekczd6s szctinti tigvlctekr6l
Ntcgendet6t haladlktatanul 6rtesiti.

i;

3.AKbt.143.$(2)bekezd6sealapjinaMegrendellkotelesaszerz6d6srlelmondaniakivitelez6si

aft6l ehlloi, ha a szerz5d6s megkijt€s6t
ko\.et6en jut tudomas:ira, hop"r' a Vdlalkozir tekintet6bcn a kozbeszetz6si eljiris sotin kizit6 ok
rillt fenn, 6s ez6rt ki keltett volna zirni a kozbeszerz6si cli:irisb6l'

-onkik ,r.,natkorisaban-

r'agv

a

Ptk.-ban fogtzltak
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szednt

4. A Megtendel6 Kbt. 143. $ szekesza szednti szabilyok szcdnt iogosult, illen e adott esetben
kriteles a szetz5d6s felmondlsira.
tudomlsul veszik, ho$' az Alami Szimvev6sz6kr5l sz6l6 2011. &,i I)(VI. tdn-6fl\, 5. S (5)
bekezd6se szerint az Allami Szimvev6sz6k - az Allami Szrimvev6sz6kt6l sz6l6 2011. 6r'-i LX\IL
tdn-6n]'5. S (3)-(4) bekezd6s szerinti e1lefl6rz6si feladataival cisszeftgg6sben - ellen6tizheti az
illamhiztartis alrendszerelb6l frnanszirozott beszerz€seket €s zz llhmhi,ztattis aitendszeteihez
tatoz6 vagyont 6rint6 szez6d6seket a N1egrendet6n61, a Nlegrendel5 nev6ben ve$, k6P\,-iselet6ben
eliiir6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6\n€1, valamint azoknil a reler.ins Felekn€l, akik, illetve
amelyek a jelen szetz6d6s teljesit6s66rt felel5sek, tovibbi a jelen szerz6d€s teljesiris6ben
kozremikcid6kn6l.
5. Felek

6.

A Vitlalkoz6 szem6lye csak a Kbt. 139. $ (1) bekezd6se szerint vlitozhat meg.

7. Villalkoz6 e Kbt. 138. $ a valamint a 322/2015. Korm. rendelet 27 $-a szerint vonhat be
Alvilla]koz6t a teljesit€sbe, akiL az ott meghalirozottak szerint kdtelesek kdztemtkddni

Kbt. 138. $ (3) bekezd6se alapjin kijelenti, hogy a Szerz6d€s teljesitds6ben
alibbi Alvillalkoz6ft) vesznek r€szt Pily;zadban nem tiifltetett fel alvillalkoz6t.
8.

A Villalkoz6

a

(1) t&l

fsz6khelv,

az

lak6hel/

Ln)ilviotattisba \,6tel szan, Geg)eyekszam); kamani n)'ilvintarlisi szim; szem. ig. szdm

,tb.l
[p6nzfogalmi jetz6szim]

(2)

[n6vl
[sz6k]rely, lak6helyl

szim; szem.
lflyi]ventartasba v6tel szam (ceg)eglzakszim); kamarai n]'ilvintartisi

ig

szam

stb.l

lp€nzfoqalmi jelz5sziml
A Villalkoz6 kijelenti, hogy a fenti felsorolt Alvillalkoz6k nem illnak a Kbt ben meghatirozott
kizir6 okok hatjlya alatt.
9.

a kivitelez6si muokik
inegsziintet6s6re (2
ennek
sotin foglalkoztatott szem6lyek a szes6d6s teljesit€s6t veszal]'eztetih
munkafel5,elem megjavitisira, a fokozott min5s6gi ellen6rz6sre, egyes dolgoz6k kitiltisira, stb ) a

10. Ha a Megtendel6 alapos ifldokkal

igy it6li

meg, hogy a

Villalkoz6 iltzl

Velhlkoz6t kiitelezheti.
igenl,bev6tele semmil,ven esetben sem cs6kkentr a Villalkoz6nak a ielen
szez5d6s szednti felel6ss6g€t. A Villalkozti koteles gondoskodni arr6l, hogl az Alw'illalkoz6k
felelijs az
reljesitdse ilsszhangban lep"t-en a ielen szerz6d6s tendelkez6seivel. valamint a villalkoz6
kcjtcitt
Alviillalkoztival
az
A
Yrillalkoz6
ezen ktltclezetts6g-megszeg6s6b6l ered6 valamennli klr6rt.
kapcsolatos
szerziidisekben az Alv;ltalkoz6 teljcsit6s6nek cl'naradasiYal vagy hibis teljesit6s6vel
11.

Az AMllalkoz6k

ig6n},einckbiztositdkak6ntiegfe}jebba322/201.5.Kotm.rendelcr27.$(2)bekezdEseszerinti
biztosit6kot kothet ki.

l2.Villalkoz6tudom:isulveszi,hogl'aKbt.138.$(3)bekezdlse€rtelm6benaszcrz6d6sid6tattama
alatt krjtcles mindcr tovibbi - a teljesitisbe bevoruri kivint - .{lvilla.lkoz6t el6zctcsen bejeicnteni
a Megtendcl6, tovibbi nlilatkozni kell ar61, hogl az ig6n1'bc venni Liviint Alvillalkoz6(k) ncm
ill(naL) a Kbl ben meghatirozott kizir6 okok harll]'a alatt.
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13. Felek meg:illapodnak abban, hogv a Megrendel6 jogosult 6s kdteles a szerz6d6st azonnali
hatillyal - a \rillalkoz6hoz int6zett egyoldali, irisos nyilatkozatival felmondani (ra sztks6ges olyan
hatirid6vel, amely lehet6vi teszi, hogy a szerz6d6ssel Etintett feladata eilitlsir6l gondoskodni
tudjon):
a) amennyiben a Vilialkoz6ban kdzvetetten vagr kdzvedeniil 25t'lo-ot meghalad6 hrlajdonj
r€szesed6st szetez valamely ol1an ,ogi szem6lv vagy szem6lyes joga szetint iogk6pes szen ezet,
amely tekintet€ben fennill a Kbt. 62. $ (1) bekezd€s k) pont kb) alpontjiban meghatarozoft felt€tel;
b) amennyiben a Villalkozti ki;zvetetten vagv kiizvedeniil 25'lo-ot me,thalad6 tulaidori
i€szesed6st szerez valamely olyan jogi szemiiyben vagv szem€lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fennill a KbL62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjiban
megharirozott felt6tel.

14. A Villalkoz6 kijelenti, hogl a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tanama alan tr:lajdonosi
szerkezet6t a Megrendel6 szAmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezdase szeinti
irglerek16l a Megrende16r halatldkralanul ine.iti.

Villalkoz6 bitmely kcirelezettsigit megszegi, a Nlegrendel5 jogosult
a szerz6desr rzonnal haralllal felmondani.
15. Amennviben a

6s k<iteles

xIV. EGYUI*TMtJKODESI K6TELEZETTSEG, IGP\,.ISEI-ET
rlton (6nivev6nyes alinlott
lev6l form;jiban) vag, visszaigazolt e-mail ttjin kell megkriJdeai a misik 161 cimdte. -r\z Enesit6sek
6s iizenetet tanalmaz5 irott jeglz€k akkor tekinthet6 ,tadottoak, amikor azolqt az adott cimre
k6zbesitert6k, 6s az ezt igazolo t6nivev6nyt a kiild5 f€l visszakaPta, vagv e mail eset6n annak
elolvasisir6l visszaigazolis a misik f6lhez meg6rkeziL
1. Felek megillapodnak abban, hogy mindeo 6nesit€st fuisban, postai

ajinlott postai kiildem6fl]'r a k6zbesit€s megkis6rl6s6nek napjin k6zbesitetmek
kell tekinteni, ha a cimzett az itv6telt megtagadta. Ha a k62besit6s az6rt volt eredm6fl\,1elen, men
2.

A

tdrtir.evEnyes

it (az a felad6hoz nem kereste ielz6ssel €rkezett vissza), az irattrr az
- a postai k6zbesit6s misodik megkisdrl6s€nek napiit kc;vet6 dtijdik

a cimzett az iratot nem vette

ellenkez6 bizonvitisiig

munkanapon kell k6zbesitettnek teLinteli.
3. A kapcsolattattlsra az al6bbi szemilyek iogosultak;
Vdllalkoz6 r6sz€t6l:
N&: Garai Tamis
Cim: 1033 Sz6l6kert u. 9.

Telefon: +36 30 552 9952
c-mail cim: inti,fa ture n.hu

Megrendel6 rdszer6l:
N6v: Sindot Judit
Cim: 1014 Budapest, Szenr G)drgy t6r 2.
'felefor: +36 20 340 5966
e mail cim: stn do r. iudit(it.]lu:.bq
N€v: Maller Gy6z6 mriszaki ellen6r, Atrox Kft.
Cim: 2092 B.odakeszi, Pity it 92
Telefon: +36 30 283 2468
e-mail cim: nrll.r-rn oz.no.rtr, 'x.hLr
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Felek megillapodnak, holX e fenti szem€lyekben 6s/vagy adataikban val6 vlltozrist nem tekintik
szerz6d6rm6dositisnak 6s a vittozisr6l halad6ktalanul irisban 6rtesitik elX-mast.

4. felek a szetz5d6s teljesitdse 6rdek6ben egyiittmfkddnek, melynek keret6ben minden ollnn
informici6t, rizieti titkot, \.agy adatot, amell.et jelen szerz6d6s teljesit6se sotin a Felek eg,vmist6l
kapnak, v2$' amelyet nevtkben birki a jelen szerz5d€ssel vagy ebben foglaltxkkal kapcsolatbao
k6zi;1t, vag) amelyekhez a Felek a szetziid€s teljes;t€se soran hozzijutottak, iizleti titokk6nt
kcitelesek meg6rizni.Jelen szer6d€s tartalmirril eg.ik f6l sem nyilatkozhata misik fdlbeleegyez6se
n6lkiil azzal, hogl eg-vik fdl sem akadilyozhatia mega misikat olvaniflfotmici6 kiadisiban, amelyet
valamell' hat6sigi vagy bir6sigi eljinis vagy tcirvinyi el5iris tesz sziiks6gess6.
XV. A SZERZ6D6S

HATAIYA

l.Jelen szetz6d6s mindk6t f6l aliirrisit krlvet6eo l6p hatilt'ba 6s a Villalkozir feladatainak miiszaki
leirisban meghatirozottak szerinti mataddktalan elv6g26sdig i6n l€tre. Amennliben az aliiris oem
egv id6ben tott6nik, a hatalyba l6p6s tekintetaben a kdsiibbi a.lliris ditr'rma ir:in1ad6
\rillalkozci k6pvisel5je, z 36812011 6II.31.) Korm tendelet 50 $ (1a) bekezd6sdre tekintettel, a
nemzeti vagyonr6l sz6lo 2011' 6vi
ielen szerz6dds aliirisival nyilatkozik ar6l, hogv a Vilialkoz6, a
id6that6
szervezetnek min6siil.
CXCVI. tc;rv€ny 3. $ (1) bekezd€s 1. pontjiban definiilt

2.

X\,'II. EGYEB RENDELKEZfSEK
A szerz6d6s l6nveges felt6teleit 6rint6 k6td6sekben - ide6rtve a Felck iJtal linl'egcsn ek min6sitert
ktzi't61ag a Felek k6pvisel6i iogosultak 6rdemben nfilatkozoi,
szerz6d6ses felt6teleket is
esetlegesen a szerz6d6st m6dositaoi, 2mel,v kizit6lag itisbao tehet6 meg drv€nyescn.
1.

2. A ielen szerz6d6st csak a Megtendcl6 €s a Villalkozd tdw6n!'es, vagy erre meghatalmazott
k6pvisel6i mridosithatjAk, kiztuolag ttisban, e Kbt 141. $;ban fogl,ltak alapiin'
Szerz6d(t felek tudomisui veszik, hogy az Alami Szlmv.',6szekr6l s2616 2011 6r'j LXVL
ton'6ny 5. $ (5) bekezd6se szennt az r{lhmi Szimvev6sz6k, a Kotminlzati Ellen6rz6si Hivatalr6l

3.

szan6 355f2011. (xI]. 30.) Korm. rendclet sTerirlt a Kotminyzatt Ellen6rz6si Hivatal az
illamhiztar-tis alrendszereib6l finanszirozott beszerzisek is az i1)amhiztatt|s alrendszereinek
vagyonir 6riot5 s7eE6d6sek, i1let6leg a gazdilkod6 szervezetek szrimira a kajzPonti kdltsdgvet€sb6l
jogosultsig;gal bir'
iuiiaton p6ozeszk<;z6k felhasznilisa tekintet€ben ellen6rz6si
4. Amennviben a jelen Szerz6d€s birmely pontja €n'6nytelennek min6siil, az nem befol,vlsolja a
Szerz6d6s fennmatad6 t€szineh 6r'6nyess€git, az 6rv6fl\teleflsdg jogkdvetkezm6nyeit a
Szez6d6snek erre a tisz6re kell alkalmazni. Amennfiben a jelen Szerz6d6s birmell pontja
6rv€n,vtelen volna, r.ag,v azza vihq a Felek kijtclezik magukat, hogy az €rr'-€nytelen pontot e;5'olyan
kivint gazdasigi
irw6ry-'es szerz5d€seslendelkez6ssel hellettesitik, amely a jelen szerz6d€ssei e1€rni
eg6sz sTerTiid6s xkkor
c61t lcglobbao megkOzcliti. A szerz6d6s t6szbeni 6rv6nltelcns6ge eset'o az
d6l mig, ha fcltehit6, hog,v a Feiek azt az 6w€nytelen r6sz n61klil nem kdtdtt'k volna mcg

5. A Fclek meg'.l1lapodnaL abban, hogv a ielen szerz6d6sb61 ered6 r-itls k6tdisek rendcz€sdt
cls6rJlegcsen f,eta Lt"", .irgl'alisok sorifl kis6r[k meg rendczni, 6s csak ennek sikettelens'ge
eset6n iorduknk a hatiskdrrel 6s illet6kessiggel rendelkez5 bit6sighoz'
6. A lelcn Szerz6d6sben oem szabilyozott k6rd6sek tekintet6ben a magvar iog szabilyai, kLildnoscn
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els6sorban a v6ll koz|si szerz6d6ste vonatkoz6
tendelkez€sek az irinyad6ak. A ielen Szerz6d6s szerinti minden kommudkici6nak magyar n1'elven
kell t6rt6nnie.

a Kbt. 6s a PtL szabityai, azon beliil is

7. A Felek a jelen szetz6d6st elolvastik, meg6nett€k, maid, mint ekaratukk'l mindenben
megegyez6t
irtAk ali.

-

5 p€ldinyban, mel1.b6l Megbiz6t 3, Megbizottat 2

p6ldiny illeti meg

-

i6vihagl'rilag

Mellekletek:

1.
2.
3.

Mriszaki leitis

yd)dkoz6 ailidata
Adithat6segin,.ilatkozat

P\.

Budepest, 202-Lu

Budapest, 2021s

l.,t1 LG
I
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o
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o?

#
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I EPiT6

u9
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f6igzgat6

6pessv
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Tiirt6neti Mfzeum
eglzem a NlegrendeJ6 16szdr6l:
naPtan:
h6

A)

Iku !4

gazdasigi igaz,gatrl

Joglag ellenjegrzem
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t\

Nlegrendel6

ftszit6l:
h6
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Jogtanicsos
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Ndv: Aquincum Mfueum tomdnakttu kialakir{s
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I
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Kelt: 2021. februir t0.

:

I Budepest

Szentendrei

tt

133-ll9

A munka leinisa:
tdmdnaktdri polcrendszer ki€pltdse, vil6gltAs fiepitdse

Kdltsdgvet6s ld6sszesitd

l.

kdzvetlen

Nen6 bcn i62rsi

33 028 200

kdltdg

6 044 s26
39 07212(r

{fs

l0

Bruttd b€ruh{z{si kdltsdS

49 622 362

TartllCkkcret neo6 (beruhrizdsi koltsdg I oplo-€)

t0%

549 636

3 901 273
I 054 964
4 962 236

6fa

Tanrlilteret brutt6

Aj{ohti tu (trrt Lkkerrfl.l, n.tt6 Ft)

42 979 999

rBlolvas6llrne
dla

I I 604 600
54 584 598

TartalCkkeretel ndvelt b.utt6 kttltsos

A-

L

ARosr EPiT6 zR-.]

I

Budapesl Szdl6ke( u
06398-2,11
l(6.Ossegi ed6lzi n: HU1070639E

H1

Munkrtrcm 6sszcsit6

rakLir sz{imy
Klimatiz6lt t6miirraktdr kialakitis
Tiimdrral(tltu gdEszet
Kllmatizrilt raktir, gdpdszet,

22 422 419

3 46',1

I 751 895
I 460 006
7 393 880

I

tt5

364 901
338 198
874 3t2

s26

Munkrnem itsszesitd

Mutrkrtrem megrevezdse
Polcrendszer rakt6rszdmy

Vil6gitds raktdrszdmy
Ossz€scn:

1!y4g

tisszege
21 301 854

|

120 s6s

22 422 419

Dij

tisszege

2 532 383
934 732
3 467

1r5

tptktg6p&?rti

ca6vezet6k szereldse

M€nny.

Ssz. T6tcl szdveg€

E&ysdg Atry.g
egw6gir

600 mE m6ly gdrddd polcrendsz€r kdpltds€
dobozos illctvE dasbos t{rolAsft, dllithatd

tn

16

781 2021

;(' fin

29

u4

1200

Atryrg

Dfj

egYseqae

D0

&.ze!cr

6$zosen

20137

312

2425105

542

107 2-t8

polcm.gassAsokkal, min. 5 bels6 t{rol6si
szinttel, horgsnlzott, festett (RAL 7035)
kivitelboD, meglavo padl6ra szErel!
bott6sgrtl6val ellitott slnekkcl, ziral ellttotl
hajtdsz€rkezetrcl. A megrdott polchossz a
minimalis elv6n. Az alkallnazolt technol6gia
szerinti leghosszabb polchosszt biztoslt6
kiosrtut karj0k m€gadni a mcll6kletb€n
sz.repl6 alparsjzi adatok sz€rint. Kioszt s
Megr€ndeldv.l eS/eztetend6l

2

Raklapos tdrolfura alkalmas polcrendszer
kidpitdse horganyzott,
meglevtj padl6ra szerell.
kivitelben,

2

6a2

I

164

fix

Kiosriis
Megrcndeliivel e&veaetcndd.

Isszase :

21 301 854

2 s32 383

fpubtg6posreti cadvezEtdk szeret{re

Sse

T6tel szlvege

I

Foly6sdkban anmhiras vilAgiiolestek

Mentry. Egys6g

Aryag

Anyrg Dli &szes€n

DIJ

6ssrcratr

t86946 224113

ldb

224113

rdb

448

226

313

893 448226

373 893

rdb

u8

226

373

893 448226

373 893

t86 946

s?akaszos kapcsoldsi lehet6sdggel.

Polcfoly6s6ban megvildS{t s 200 lux.

Kiosa6st6l ff ias6 darabszdmban.
2

Poldendszer foly6s6in elekrromos (dugatj)
csatlakozdsi lehetdsdgek kialakJtd$, oly6n
m6doq hogy minden foly6s6kirzben el6rtet6
leryen 2-2 db. Kioszt st6l tuss6
darabszAmbaD.

3

Manipul6ci6s tefllleten elektromos (dugalj)
csatlakozisi lehet6s6gekkialaklt6s4 olyan
hddon, ho$, minden folyds6kdzben elCrhetd
legyen 2-2 db. Kioszt{st6l fllggd

I

934

I

MunkaDem ttsszesit6

Polcrendszer

rakt6r

1486525

26s370

t

145486
219415

tpohtgapdrz.ti cs6v€zrt6k lrrrela.c

Ssz T6lrl srnvag.

I

Menny.

f,gy!6g

Dlj

Anysg

Any.g Dfl

eqYsdgre

500 mm maly g0rdul6 polcrcndszei
ki4pitdso, nyitofl , r{aos kialalitisssl.

35 fin

872

2

50t

9221

t

56t l3t354

234t4

t14

2

6t2

34 329

21

975 5

I

7

asszcsen
81

't4t

dobozos illetvc derebos drol{sra, 4llldlat6

polcmsgrssdgoklal, min. 5 bels6 rirolesi
s2inttel, horganyzon, fe$et (RAL 7035)
kiviclbcn, magldvo psdl66 szcrclt,

bothrgdtldval ellebt sin.kkcl, z{rt.l efliton
hrjt6szrrkczettcl. A meaadott polchossz a
minimdlis alv{n. Az slkalrnazos technol6gia
sz.rinti lcghosszabb polchossd bia6lt6
ki6a{sr k&j0k mrgadni a Inelldklerberl
szerQld alp njzi adsiok szerint. Kiosa{s
Magrendel6vel c8/eaeteDdo!
Fix kidaktisd polcmndszer kidpitAse, nyitott
ricso3 kial*ilissal, dobozos illetve darabos

15 fin

tercl6sr4 {llithat6 polcm.gLldgokkal, mih.
5 belsd t&ol6si 3zinnal, horganlzott, festfi
(RAL 7035) kivitelbcn
3

Raklapos ftroiasra alkalmas polcrcndszer
kidpitdse horganyzotr.

kivitelhcn,

llr

t-t

\

for

29

312

654

meglCvd padlora szerclr,

Kiosaris
Megrondel6vel e$/eZelendt .

Munkrmm

I

525

t{5,186

Ep0ktg6tsszeti csdvczctak szt.el6se

$2.

T6ael szdvege

Merny.

Erysag Atry.g

DIi
crvlal'a
53 074 43 883

ccvtardr
Foly6sdkban arEatliLrrs vileglt6testek
szakaszos kapcsoldsi leh€t&dg.kkel.

rdb

Polcfoly6s6ban megvil6gltis 200 lux.
Kioszdst6l ff Isq6 darabszimban.

Anyrg DIj &szgctr
o!.re!cn
53

074

43 883

2

Polcreddszt r foly6s6in €l€ktromos (dugau)
csatlokozisi leh.tosegek kialaklt6sa, olyan
m6don, ho$/ minden foly6s6kdzb€n eldrhet6
leryer 2-2 db. Kiosddstdl fflgg6

ldb

106

148

l',t

766

t06

148

81 766

3

Manipul6ci6steruleten elektromos(dueali)
csatlakodsi lehet6s6gekkialakftdsa, olyan
m6doq hory mind€n foly6s6kdzben eldrheto

ldb

106
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