Epit6si (v6llalkoz6si)szerz6d6s
Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye:3359 Tenk, F6 rit 58.;
ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdbenSzopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6 - a
tov6bbiakban:MegrendeM -,
m6sr6szr6l
szilvfsi 6pit6 Kft. (sz6khelye:
3400Mez6k6vesd,
Eperrit 51.; c6gjegyz6ksz6ma:
cg. 0509-018416;ad6sz6ma:14927393-2-05)
kepviseletdben
SzilvdsiAndrds gnezet6,mint v6llalkoz6-a
tov6bbiakban:Vdllnlkoai, Megrendel66sa V6llalkoz6 egyiittesena tov bbiakban:Felek kdzdtt alulirott helyen6snaponaz al6bbifelt6telekkel:
I. El6zm6nyek:a szolsdltatdstireva:
1.) Megrendel6a kdzbeszerzf,sek6l
s26162003. 6vi CXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban:Kbt.)
rendelkez6seinek
megfelel<lendltaldnosegyszenik6zbeszerz6sieljrlLr6st
inditott az ajhnlatt€teli
felhiv6s 3 ajrlnlattev6r6szdretdrt6n6 kdzvetlenmegkiildds6vela tulajdon6tk6pez6ingatlanon
megval6sitand6
,.Tenk-rit- 6si6rda6pft6s-2011"munkiikravonatkoz6art.
2.) Megrendel6 a kd,zbeszerz6si
eljrlr6s nyertesdt6l,V6llalkoz6t61megrendeli,V6llalkoz6
elv6llaljaaz 1.)pontbanmeStatirozott6pit6simunkakivitelez6s6t.
II. A szerz6d6smiiszakitartalma:
1.) A szerz6d6smtiszakitartalm6tFelek az alitbbidokumentumokava16hivatkoz6ssalhatrlrozzrlk
meg,mely dokumentumokegybenjelen vallalkozrisiszerz6d6selv6laszthatatlan
mell6kleteit-a
Vasp6lya'97 Bt. (3356 Kompolt, Alkotm6ny u 13.; tel: 361489-123;
e-mail: vaspalya@tonline.hu) 6ltal k6szitett tervdokumentici6(k), amely a kdzbeszerzlsi elj6r6s ajrinlatt6teli
szakasz6ban
rendelkez6sre
bocs6tottpi.lyiuati dokument6ci6r6sz6t-k6pezt6k;
a.
a V6llalkoz6 61ta1ajinlatfhozbenyrijtott,Villalkoz6 ltalbeitrazott tlteles k61ts6gvet6s;
b.
EM/KA/NS/A/13'/7/9I 2010 6sEN{iKAINS/A/1380I9 12010sz6mri6pit6sienged6lyek;
c.
kiviteli terv.
2.) Az ajhnlatt6teli felhivrisban, a rdszletes pAlyiaali kiir6sban, a Y lllalkozo Megrendel6nek
benlujtott ajdalatribanfoglaltak a v6llalkozrisiszerzbdlsrdszltk6pezik.
3.) Megrendel6 a klzbeszerzdsielj6r6s nyertesdtril,Vrillalkoz6t6l megrendeli,Vrillalkoz6
elv5,llalja
az 1.)pontbanmeghatarozott
6pit6simunkakivitelez6s6t.
III. A szolefltat6sellen6rt6ke.fizet6siiitemez6s.Iizet6sifelt6telek:
1.) V6llalkoz6taz I-II. pontokbanmeghatilrozott
6pit6simunkaellen6rt6kek6nt
az aldbbidsszegii
6ta16ny6ras
v6llalkoz6idij illeti meg:
munk6i:
Tenktt- 6sj6rdaepit6si
Osszesen:
^- ^. a2> "/oArA'.
Minddsszesen:

nett6 14.354.142,Ft
nett6 14.354.142-Ft
3.599.536,Ft
brutt617.942.678,-Ft,

azazbruttf tizenh6tmilli6-kilencsziznegyvenk6tezer-hatszhzhetvennyolc
forint.
2.) A Yillalkoz6 altaljelen szerz6d6s
IV.3. pontjaszerintbenyrijtott6sleigazoltsziimlakifizetdse
az al6bbiakszerintt6rt6nik:
,A

t(

a.) a trlmogatlsi szerz6d6sbenfigzitett dnkorm6nyzati 6ner6nek megfelel6 %o- 6t az

el6inisoknakmegfelel6enki6llitott r6sz- 6s v6gsz6mlak6zheztt6tel6tkdvet6en60 napon
beltil 6tutal6ssalteljesiti Megrendel6(trimogat6sintenzitrisa:94,999997%);
b.) az el6ir6soknakmegfelel6enkirillitott v6gsz6rnlatiimogat6sraes6 r6szekdzvetleni.ilkeriil
kifizet6sre az EMOP keret6bent6rnogatott projektek ,,P6nztigyi elsz6molasr6szletes
szab6lyai"- ban meghatiirozott sz6llit6i finansziroz6ssaloly m6don, hogy az el6irt
dokumentumokata Megrendel630 munkanaponbeliil a kifizet6steljesit6s6hezbenyfjtja a
Kiizremrikiid6 Szervezetnek.
3.) A v6llalkoz6i dijat a felek egydsszegti6tal6ny6ron,tartal6kkeretbiztositasan61kti1hat6roztak
meg.A v6llalkoz6i dij maghbanfoglalja kiildniisen,de nemkizar6lagosan:
- a Vrillalkoz6 dltal be6pit6sreker016valamennyianyagar6t;
- a V6l1alkoz6ruilfelmeriil6 munkab6reket6sj6rul6kait;
- az anyagszllit6si 6scsomagolasik6lts6geket;
- a teljesit6shez sztiks6gesideiglenes mell6kldtesifrnenyek,illetve a vizszintes 6s
ftigg6legesanyagmozgat6s
k6lts6geit;
- az elv6gzettmunkrikmeg6v6sik6lts6geit;
- a v6llalkoz6 aj6nlatlban megieldlt Inert Hulladdkkezel6betdrtdn6 hullad6ksz6llit6s
valamennf kd1ts6g6t;
- valamint az ,Sil,6simunkiikhozkapcsol6d6-V6llalkoz6t terhel<i-helyre6llit6simunkrik
kiilts6geit;
- a munkaszervez6si
k6lts6geket(organiz6ci6sk6lts6geket,stb.);
- a munkateriiletretdrt6n6felvonulis 6saz onnantiirt6n6 levonul6sk6lts6geit;
- az orszdgos figazati 6s egy6b szabvrinyokban,miiszaki el6ir6sokban, stb. el6irt
mintav6telivizsg6lati6smdr6si,valamintmin6sit6sikdltsdgeket;
- az ajanlatadis6s az 6tad6skdzdtti invhkoz6sb6l6sinfl6ci6s hat6sb6lered6k6lts6geket;
- a garancidlisdsszavatoss6gi
kdrbenv6gzend6munkrlkfedezet6t;
- tov6bb6 valamennyi egy6b kiilts6get is, amely a Vdllalkoz6 szerz6d6sszerii
telj esitds6hezsziiks6ges.
4.) A v6,llalkoz6i dij tartalmazzaa szerz6d6salapjrl'nelk6sziil6 l6tesitrn6nyhaszniilatbav6teli
enged6lyez6sieljri,lisdval felmertil6 valameruryi k6lts6get (amennyiben hasznrilatbav6teli
engeddlyez6sieljar6s lefolytat6sa sziiksdges).A V6llalkoz6 feladata a miiszaki itadris
dokumentumainak 6s a haszn6latbav6teli eljrir6s dokumentumainak, szakhat6s6gi
hozz6j6rul6soknak a beszerz,lse 6s 6ssze61lit6sa.A v6l1alkoz6si dij Iartalmazza a
hasznrflatbav6telienged6lykiad6sanakjogszab6lybanfeltdteliil szabott valamennl fe1t6te1
elj6rds-amennyiben
V6llalkoz6 r6sz6r6lttirtdn6binosititsitt. A haszniilatbav6telienged6lyez6si
az sziiks6ges-lefolytat6saa Megrendel6feladata.
5.) V6llalkoz6 a szerz6d6s
IV/3.) pontj6banfoglaltaknakmegfelel6ennytjthatja be sziml6(i)t
a Megrendel6mriszaki ellen6rei dital
Megrendel6fel6. A sz6mlabenlujtisanak e16felt6te1e
teljesitdsr6lsz6l6igazoldsmegl6te.
kiadott,hiany6shibamentes
6.) Megrendel6kijelenti, hogy a vrillalkozbidijat dner6b6l6s pilyilzati forr6sb61fizeti meg. A
28112006.(XIL 23.) szdmriKorm. rendeletbenfoglalt felt6telekfenn6ll6saeset6nk6sedelmes
fizet6s eset6nMegrendel6a Ptk. 301/4. $- riban meghatd.tozott
m6rt6kii k6sedelmikamatot
k6telesV6lla1koz6nakmegt€riteni.
7.) Megrendel6-az ad6z6srendj6r6l s26162003. XCII. tdrv6ny 36l,{. $- a 6rtelm6ben-abbanaz
III. 1.) 6sIII. 2.) pontj6banfoglaltkdtelezetts6g6t,
amennfben
esetben
teljesitijelen szerz6d6s
a viillalkoz6:
a) bemutat, irtad vagy megktild a t6nylegeskifizet6s id6pontj6t6l sziimitott 30 napnril nem
rdgebbinemlegesnekmin6siil6 egytittesad6igazol6st,vagy
b) a kifizet6s id6pontjribanszerepela kdztartoz6smentes
ad6z6iadatbtizisban.
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szAmribanksz6mlijara
jelen szerz6d6s
id6belihatri'lyaalatt,a 62000088-10000197
8.) Megrendel6
a Megrendel6
V6llalkoz6
a
amennyiben
hogy
vonatkoz6anfelhatalmazzaa V6llalkoz6t arra,
teljesit 6s a Megrendel6a IV.3. pont szerinti hatirid6ben
trltal igazoltan szerz6d6sszenien
fizet6si kdtelezetts6gdneknem tesz eleget, tov6bb6 a V6llalkoz6 61ta1i fizet6si felsz6lit6s
megkiild6s6tk6v etoenaz abbanfoglalt hat6rid6eredmdnleleniil telik el, rigy- a Kbt' 305. $ (6)
bekezd6seszerint-a megieliilt bankszrirnl6tbeszed6simegbizassalmegterhelje.
Amennyibena Vrfllalkoz6 egyiittes ad6igazollsakdzltartozst mutat, rigy Megrendel6a ki^artozits
erej6iga kifizet6stvisszatartja.
9.) Megrendel6kijelenti, hory az riltalinos forgalmi ad6r6l sz6l62007' 6vi CXXVII. tiirv6ny
(tovribbiakbanAfa w.) rendelkez6sei
alapjdn ad6alanynakmindsiil. Felek megfllapitjih
a) 6s b) pontjainak
iog u Afa w. t0. $ d) pontja, valamint a 142. $ (1) bekezd6s6nek
rendelkez6seialapj6n a nett6 villalkoz6i dij ut6n szimitott tiirv6nyes 6ltal6nos forgalmi
ad6 megfizet6s6ie a Megrendel6 kiiteles, amely alapj6n Villalkoz6_ _a szitml6t a
Megrendel6nek a nett6 v6ilalkoz6i dijr6l dllitja ki. Megrendel6a V6l1alkoz66ltal a
szeiz6d6sIV.3. pontj6banirt pdnziigyi iitemez6s6s a szerz6d6sIII.5. pontja szerintbenyfjtott,
a Megrendel6rntiszakiellen6re/kapcsolattart6/teljesit6sigazolasrirafeljogositott szem6lyrlltal
leigazolt szrirn|iinak ellen6rt6ke a szerzbdls III.2. pontj6ban meghatlrozottak szerint
6tutal6ssalkeriil kiegyenlit6srea V61lalkoz6 CITIBANK Rt.pdnzintdzetndlvezetett10800007'
dra.
I I 937004szdmilbanl<sztimldj
30000000-

hatdrid6k:
IV, A szerz6d6s
1.)' Megrendel6 a munkateriiletet munkav6gz6srealkalmas illlapotban a szerz6d6s aliiris6t
kiildn jegyz6kdnlvet vesmek fel,
kiivet6en adja 6t. Felek a munkateriilet6tad6s-6tv6tel6r61
melybenr6gzit6srekertilnek:
i. A -unkut rtilet V6llalkoz6 r6sz6r6l munkav6gz6srealkalmas rillapotban tdrt6n6
6tv6tele;
a megkdzelit6siftvonal;
kdzutak611apota,
b. A munkateni,letmegkdzelit6setszo1g616
hat6s6gfel6 bejelent6si
epit6si
hogy
az
vonatkoz6an,
c. Megrendel6nyilatkozataarra
elegettett.
kdtelezetts6g6nek
kiildn felvett jegyz6kdnyv V6llalkoz6 altali aliirasa a
A munkateriilet 6tad6s-6tv6tel6r61
V6llalkoz6 arra iranyul6 nyilatkozat6nakis min6siil, hogy a szeruod6sszeniteljesit6shez
sziiks6gesvalamennyi miiszaki (terv) dokumentaci6t,6s enged6ly(eke)t6tvette 6s azok
tartalm6tmegismerte,tov6bbidokument6ci6(k)ranincs sziiksdge.
A munkatertlet6tv6tel6tkdvet6ena felvonul6siteriilet 6s a teljesit6shezsziiks6gesvalamennyi
mell6kl6tesitm6ny6s berendez6sbiztosit6sa a Vtflla1koz6 feladata. Vallalkoz6 kdteles a
kdvet6enlegk6s6bbhalad6ktalanul megkezdeni.
kivitelez6sta munkateriilet6tadas-6W6tel6t
2.) Szerz6d6felek a kiitb6rterhesteljesit6siv6ghatfrid6t jelen szerz6d6sallhiri.shtkiivet6 60
napban hatfuozzik meg a,zal, hogy amennyibenjelen szerz6ddstingyht kdpezo munkik
t6rt6n6 elsz6molis
elilgzds6heza Megrendel6nekt6mogatastnyrijt6 szervezeta t6mogatrissal
a
trirnogat6stnyirjt6
meg,
irgy
lslvagy a teljesit6s hatriridejet m6s hat6rid6ben rillapitja
szewizet irris6eli t6j6koaat6s6banfoglalt hatririd6 az irinyad6 a V6llalkoz6ra. A timogatrist
nyirjt6 szervezetfenti hatririd6krevonatkoz6t6j6koztatrisrinak(6rtesit6s6nek)Megrendel6h6z

ttirt6n6 megkiildds6tkdvet6ena Megrendel6halad6ktalanuldrtesiti irasban6s e- mailben a
Vrillalkoz6t. V6llalkoz6 a jelen szerzrid6sbenrdgzitett p6nz0gyi iitemez6smellett jogosult
el6teljesit6sre.Megrendel6 a fizet6si hatirid6k (szrimla kibocs6t6sid6pontja 6s felt6telei,
sz6mla 6sszege)tekintet6bena szerz6d6sbenkiktittittekt6l elt6mi nem tud. Megrendel6 a
szerz6dds
kapcs6nel6legetnembiztosit.
3.) Szerz6d6felek a teljesit6siv6ghatarid66s a miiszaki iitemez6sfigyelembev6tel6ve1a
6llapodnakmeg azzal,hogy az ellenszolg6ltatas
v6llalkoz6i dij a16bbip6nziigyriitemez6s6ben
(3)
bekezd6se
szerintj6mak el:
teljesit6se
sor6na Feleka Kbt. 305.$
I. R6szszimla:
- Miiszaki iitemezdsszerinti al6bbi mriszakiteljesit6ssel:a kiviteli tewek szerinti 6pit6si
munkak50 %- os k6sziiltsdgifoka.
- R6szsz6mlakibocs6tasa:a kiviteli tervek szerinti 6pit6simunkak 50 %- os k6szilts6gi
napja.
fokrfurakMegrendel6mriszakiellen6re6ltali leigazol6sanak
- R6szszrirnla
6sszege:
a nett6vallalkoz6sidij 50 %- a, azaznet167.177.07|,- Ft.
Fizet6si hatririd6: a kiviteli tervek szerinti 6pit6si munkak 50 %- os k6sziilts6gi fok6nak
Megrendel6mriszaki ellen6re 6ltali leigazol6saalapjrin benyirjtott, a mriszaki ellen6r 6ltal
igazolt, szabfilyszeriienki6llitott sz6mlanakaz lnkorminyzati dner6 rdszdt a be6rkezdst
kdvet6 60 napon beliil 6tutaliLssalegyenliti ki a Megrendel6.A szrimla trimogatott r6sze
jelen vdllalkozisiszerz6d6s
IIL2.b.)pontjaazininyad6.
vonatkoz6s6ban

II. V6sszimla:
- Miiszakiiitemez6sszerintial6bbimriszakiteljesit6ssel:
100Voosk6sziilts6ggel.
- Teljesit6sid6pontja:jelen szerz6d6s
ali,ir6s6tkdvet660 nap.
- A v6gszrirnla
dsszege:
nett67.1'17
.071,-Ft, azazhffrnilli6-szazhewenh6tezer-hetvenegy
forint.
- Fizet6si hatririd6: a mriszaki tervdokument6ci6(k)szerinti 6pit6si munk6k 100 %- os
k6sziilts6geutiin benyfjtott, a mriszaki ellen6r 6ltal igazolt, szab6lyszenienki6llitott
szdmlanak az lnkorm{nyzati iiner6 rdszft a be6rkez6stktivet6 60 napon beliil
jelen
6tutalissalegyenliti ki a Megrendel6.A szrirnlatiimogatottr6szevonatkoz6s6ban
v6llalkoz6siszeu6d6sIII.2.b.)pondaaz iranyad6.
4.) Felek megriLllapodnak,hogy a fenti iitem teljesit6si id6pontja (illetve a v|gszitrnla
id6pontja)jelen szeniddsIV.2. pontj6banfoglalt kdriilm6nybekdvetkez6sdre
kibocsrit6srinak
tekintettelm6dosulhat,mel1,r6la Megrendel6ir6sban6se- mailbent6j6kortatja aY611a1koz6t.
a szerz6d6sben
5.) Megrendel6el6legetnem fizet 6s el6legszrimliitnem fogadel. A megrendel6
rdgzitett tartalom teljesit6s6t 6s a v6gsz6mla teljesit6si hatiridej6ben foglalt felt6telek
teljesiil6s6t kdvet6en, az igazolt teljesit6s alapj6n benlujtott sz6m16tfogadja be. A dij
foglaltfelt6telek
teljesit6st,a v6gsz6m1a
teljesitdsihat6ddej6ben
megfizet6se
a v6llalkoz661ta1i
teljesiil6se, 6s a megrendel6 dltal ennek elismer6sek6ntki6llitott teljesit6sigazol6s
tiirt6nik a III. 1. 6s a IlI.2.
ellen6ben6tuta16ssal
k'zhezvatelatk6vet6enki6llitott sz6Lrnla
pontbanfoglaltaknakmegfelel6en.
hasznlatifi,nz sziiks6ges,a Megrendel6 altal iresban
6.) A l6tesitm6ny rendeltetdsszent
megrendelt p6tmunk6kat Felek t6telesen, erre ir6nyu16 kiildn szerz6d6sbena p6nziigyi
megadottegys6g6rakonszrimoljik
iitemez6shezigazodva,a V61la1koz6fltal k6lts6gvet6s6ben
el. Amennlben a p6finunk6k elv6gz6sea Kbt. rendelkez6seiszerint k6zbeszerz6sieljriras
a felt6teleit a Megrendel6az
rigy a p6tmunk6'kelvdgz6sdnek
lefolytat6s6tteszik sziiks6gess6,
arra vonatkoz6 kdzbeszerz6sielj6r6sbanhatirozza meg, 6s a kdzbeszerz6sieljar6s alapj6n
megkdtend6vrillalkozdsiszerz6d6salapjin vdgzi el a p6tmunkakata V6l1alkoz6.

h
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V. Szeru6d6felek k6nviseletea szerz6d6s
teliesit6sesorin:
jognyilatkozatmegt6tel6re
jogosultk6pvisel6je:
Megrendel6
- N6v:
Szopk6Tam6s
- Beoszt6s:
polg6rmester
- Levelezdsicime:
3359Tenk,F6 tt 58.
- Telefonsz6ma:
36/470-033
- E-mailcime:
tenkpohi@tenkpohi.t-online.hu
jogosultak:
Megrendel<i
mtiszakiellen6re6sazepit6sinapl6bejegyz6sre
- N6v:
Juh6szSri,ndor
- Levelez6sicime:
Miskolc,Zsigrnondiu. 2.
- Telefonsz6ma:
301678-3780
- Telefax-sz6ma:
...
- E- mail cime:
berterra@grnail.com
jogosultkdpvisel6je:
V6llalkoz6jognyilatkozatmegtdtel6re
- N6v:
Szilv6siAndris
- Beosztis:
iigyvezet6,FMV
- Levelez6sicime:
Eperu. 51.
3400Mezrikdvesd,
- Telefonsz6ma:
30/466-4713
- Telefax-sz6ma:
49/416-188
- E-mail cime:
info@szilvasigroup.hu

Vrfllalkoz6helyszinik6pvisel6je:
-

N6v:
Beoszt6s:

Balogh S6ndor
6pit6svezet6

-

Levelez6sicime:
Telefonsz6ma:
Telefax-sz6ma:
E-mailcime:

3400Mez6kdvesd.
Eoeru. 51.

30/836-4637
49/416-r88
group.hu
info@szilvasi

VI. A Mesrendel6ioeai 6skiitelezetts6eei:
1.) A szerz6d6skdt6ssel
egyidejiilegMegrendel61 pld. tervdokumentdci6t
biztosit Vtillalkoz6
r{sz6re.

2.) Megrendel6 mriszaki ellen6re jogosult az elvdgzelt munkdt rendszeresenellen6rimi. A
Megrendel6 mriszaki ellen6re munk6j6t az ipitoipari kivitelez6si tevdkenys6gr6l sz6l6
191/2009.(fX. 15.)Korm. rendeletben
foglaltaknakmegfelel6en
v6gzi,melynekkeret6benaz
6pit6sinapl6tkdteleslegal6bbhetenteellen6rizni6sa V6llalkoz6valegyeztetni.

3 . )A V6llalkoz6 k6szrejelent6sealapjin a Megrendel6feladatakitiizni a miiszaki 6tad6s6tv6tel
id6pontj6ta k6szrejelent6sk6zhezvdtel6t6lszrimitott15napt6rinaponbeltil. Az iltadhs-fitv6teli
eljdr6s lefolytatdsiihoz sziiksdgesdrintett hat6s6gok 6s szemdlyek sziiksdgeshatririd6ben
ttirt6n6meghiv6sa6saz eljiir6slefolltatrisa a Megrendel6feladata.
4.) Megrendel6 el6irj4 egyben hozzhjird ahhoz, hogy V61la1koz6a munkateriilet iltadhshtol
szdmitottlegk6s6bb10.napt6lkezdveaz 6pitdsteljes id6tartamaalatt I db 6pit6sihirdetftilblat
helyezzenel a felek itltal egyezteteltszdveg 6s ebr6k felttintet6s6vel,mely kerd6seketa

jegyz6kdnlvbenrdgzitenek.Az
helyszinmeglel616s6vel
felek a munkateriilet6tades-6tvdteli
ezzel kapcsolatos
esetlegesel6zetesenged6lyez6si
eljar6st,elhelyez6st6s azok kdlts6geita
V6llalkoz6viseli.
- jogosult abenthin|sbilLrmely
5.) Megrendel6- a Kbt. Rendelkez6seinek
megtart6sdval
r6sz6nek
megv6ltoztat6sira,ennekkeretdben:
. ndvelni, vagy csdkkentenib6rmelymunkamennyis6g6t;
. b6rmelymunkar6sztelhagyni;
. megviltonatni brirmelymunkajelleg6t, min6s6g6t;
' megv6ltoztatni a beruhrlz6sb6rmely rdsz6nekszind6t, vonalvezet*slt, helyzet6t, 6s
m6reteit;
' elrendelnia beruh6z6sbefejez6s6hez
sziiks6gesb6rmilyen fajt6jf tdbbletmunka (azaza
tervbenszerepl6,
de a k6ltsdgvet6sb<il
hirinyz6munka)elv6gz6s6t;
' megv6ltozlatnia beruhaz6sbri'rmelyrdsz6nekbrirmilyen technol6giai vagy id6rendi
sorrendbenikivitelez6s6t.
V6llalkoz6 Megrendel6utasit6savagy hozzij|ruldsa n6lkiil semmilyenviiltozatAst nem tehet.
Megrendel6i utasit6sra a V6llalkoz6nak a valtoztat6ssal 6rintett pdnziigyi 6s hatririd6
egyeztet6sek
utiin a valtoztat6sokat
el kell v6geznie.Megrendel66ltalmegfelel6id6benkdzdlt,
de k6lts6gtdbbletetnem okoz6 kisebb mriszaki tartalomm6dositrlsokat
a Viillalkoz6 kdteles
viltozatlaniiron6startalommalbefogadni6steljesiteni.
6.) Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azorurali hatrllyri felmondiis6ra, ha a V6lla1koz6
fizet6sk6ptelenn6
vri'lik, ellene cs6d-,vagy felsz6mol6sieljar6sindul. Ebbenaz esetbena
Vrillalkoz6 csak a szerz6d6sszeriien
elv6gzettmunkak ellen6rt6k6retarthat ig6nyt, amelyeta
felek az elk6sziilt munkar6szekk6zds - min6sdgi 6s mennyis6gi* fe1m6r6se6s az ennek
alapjrinkiitend6megrillapod6suk
sordnhat6roznakmeg.
VII. A Villalkoz6 ioeai 6skiitelezetts6eei:
1.) V611a1koz6
kdteles a munkav6gz6srealkalmas munkateniletet htvenni, az 6tvetel teny6t,
valamint a szerz6ddsben
el6irt egydbnyilatkozatokat6s tdnyeketjegyz6kdnyvbentogzileni, a
kdtelezetts6g6be
tartoz6hat6s6gibejelent6seket
megtenni.V6llalkoz6 a munkatertilet6tv6te16t
nem tagadhatjameg olyan kisebbhiriLnyoss6gok
miatt, amely a kivitelez6shatririd6bentdrtdn6,
jogszab6lyokban6s egy6b mriszaki ekiir6sokbanel6futaknakmegfelel6 megkezdds6t
szilmottev6ennem akadAlyozza.
Felek a hi6nyossrigokat,azok kikiiszdbdl6s6nekhatSridej6vel
a munkatertilet 6tad6s-6tv6tel6r6lfelvett jegyz6k6nlwben rdgzitik. A kivitelez6si munk6k
megkezddsdtmegel<iz6enV6llalkoz6 a Megrendel6 jelenl6tdben kdteles helyszini
6llapotrcigzit6st
vdgemi,an6ljegyz6k<inyvet
felvenni.
2.) Yil1a1koz6kdteles a kivitelez6si munk6latokmegkezd6s6ta hat6s6gokn61
bejelenteni,
valamint gondoskodni a munkatenilet biztonsAgoslekerit6sdr6l, lezdtfls|r6l. V6llalkoz6
feladata 6s felel6ssdgesajrit k6lts6g6re az lpitkezds teljes id6tartama alatt biztositani a
munkatertileten,valamint a kivitelez6shez kapcsol6d6 tev6kenys6geisor6n a vonatkoz6
vagyon-, munka 6s ttizv6delmi rendszabrllyok,el6ir6sok betartris6t,betartatds6t,kdteles az
ehhezsziiksdges
felt6teleket
megteremteni,
6sa sziiks6ges
biztosit6siszerz6d6seket
megkdtd.
3.) A v6llalkoz6az 6pit6si6sbont6sihullad6kokkezel6s6nek
r6szletes
szab6lyair6lsz6l64512004.
(VII. 26.)sz.BM-KvVM egyuttesrendelet6ben
foglaltakbetartdsera
kdteles.
4.) Y6llalkoz6 kdteles a munkateriiletet 6s a munkatertiletre vezet6 rtakat M 6ltala, vagy
alviillalkoz6i altal okozott szennyez6d6sekt6lfolyamatosan letakaritani, az utakban 6s
tartoz6kaiban,kdzmiil6tesihn6nyekbenokozott kdrokat 6s meghib6sod6sokat
helyreillitani,
kijavitani, vagy a jogosultnakmegt6riteni.V6llalkoz6nakminden dsszenieszkda fel kell
hasznrilniaa terflletrevezet6utak 6s a kdzmrivekrillaganakmeg6v6sa6rdek6ben.
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5.) V61la1koz6
kdtelesa munk6tels6oszt6lyrimin6s6gben
elv6gezni,a kivitelezdssor6na hatdlyos
szabvii.nyokban6s jogszab6lyokbanel6irt min6sit6sselrendelkez6anyagokat felhaszn6lni,
melyeket a min6sit6sek,miibizonylatok iltadftsival Megrendel6 fel6 igazol. A kivitelez6s
min6s6g6revonatkoz6 vita esetdnV6lla1koz6kdteles a sziiks6gesfelt6r6sokatelvlgeznt, a
szak6rt6ivizsgdlatoklehet6s6g6tbiztositani,6s felel6ss6gemeg6llapit6saesetdna hib6t
kijavitani, valamint Megrendel6felmeriilt kdltsdgeit megl6riteni. Vrillalkoz6 felel6ss6g6nek
meg6llapitrisaeset6na fentiek miatti k6sedelemnemlehetalapjahatririd6m6dositrlsnak.
6.) V6llalkoz6 kdteles az 6pit6si munkriLkmegkezd6s6t6l(a munkateriilet6tv6tet6t6l)a mriszaki
6tad6s-6tv6te1
befejez6sdiga helyszinentartott 6pit6si nap16tvezetni a vonatkoz6 191/2009.
(IX. 15.)Korm. rendeletel6ir6sainak
megfelel6en.
A tewezobejegyz6seit
Vrillalkoz6csaka
j6vrihagyrisa
Megrendel6ir6sos
utrln veheti figyelembe. Vrillalkoz6 helyszini kdpvisel6je a
V6llalkoz6 kdlts6g6re biztosit minden sziiks6gesfeliigyeletet 6s irrinyittist a szerz6d6ses
munk6kv6gz6sesoliLn.
7.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett ftglszeti leletr6l Vrillalkoz6nak
haladdktalanul6rtesitenie kell a Megrendel6t. A V6llalkoz6nak gondoskodniakell azok
meg6v6sri.Lr6l,
6s meg kell akad lyoznia az illet6ktelen eltulajdonit6st.Amennyiben fentiek
miatt a V6llalkoz6 k6sedelembeesik, vagy igazolt t6bbletk6lts6gemeriil fel, rigy szerzodo
felek ezeketkiildn meg6llapodasban
rendezik.
8.) V6Lllalkoz6az ajirnlatAban
rdgzitetteknekmegfelel6m6rt6kbenvehetigdnybealv6llalkoz6t.Az
ig6nybe vett alv61la1koz6k6l,az illtafuk v6gzett munk6kr6l 6s azok v6llalkoz6i dijhoz
viszonyitott NinyAr6l a V6llalkoz6 a Megrendel6t folyamatosan t jdkozlatni k6teles. A
V6lla1koz6a jogosan ig6nybevett a1v6lla1koz66rt
irgy feiel, mintha a munk6t maga v6gezte
volna; alv6llalkoz6jogosulatlanig6nybev6tele
esetdnpedig felel6smindenolyan kar6rt is,
amelyandlkiil nernkdvetkezettvolna be.
9.) V6llalkoz6 kdteles egy teljes sorozat dokument6ci6t a munkateriileten tartani, 6s azt
Megrendeltinek hozzifflrhet1vd tenni, folyamatosan vezetni tov6bb6 a megval6sitlsi
tervdokumentrici6na kivitelez6sfoiyamin t6rt6n6m6dosulisokat.
10.)V6llalkoz6a r6sz 6s v6ghatririd6re
vonatkoz6m6dositdsijavaslatotMegrendel6fel6 csak
abbanaz esetbentehet,ha a Vrillalkoz6 teljesitds6takad6lyoz6,vagy a hatririd6krevonatkoz6
k6sedelmdteredm6nyez6elharithatatlan,Villalkoz6nak fel nem r6hat6 (vis maior) akad6lyr6l
sz6l6 kdzl6s6taz ok felmeriil6s6t6lsz6mitott24 6rhn beliil a Megendel6 fel6 megteszi.
V6llalkoz6kdtelesegyebekben
Megrendel6tmindenolyan kdriilm6nyr6l6rtesiteni,amely a
v6llalkoz6seredm6nyess6g6t
kell6 id6re tdrt6n6 elv6gz6s6tvesz6lyezteti.Az 6rtesites
elmulasztiisiib6lered6kr1,r6rt
a V6llalkoz6 felel.
11.) V6llalkoz6kdtelesa j6t6llisi, valaminta szavatoss6gi
id6 alatt felmertil66s a Megrendel6
6ltaljelzett hibak, hianyoss6gokkijavitfis|ra, e1h6rit6sfua
a szi.iks6ges
int6zked6seket
megtenni.
A j6t61l6sb6l, szavatossdgb6lered6 helltrill6si kdtelezettsdgeteredmdnyez6 okra
visszavezethet6,6letvesz6l1t,i.izemeltet6stakadiiyoz6, anyagi krirt okoz6 hibrik kijavit6srit
Vdllalkoz6 kdtelesazonnalmegkezdeni.Az egy6b,rendeltetdsszeni
hasznrilatot,Uzemeltet6st
akadilyoz6 hibrlk kijavitlsdt V6llalkoz6 az 6rtesit6sk1lrrezv&erctil halad6ktalanulkdteles
megkezdeni.V6llalkoz6 mindk6t esetbenkdtelesa he1yre5llit6st,kijavit6st vagy kicser6l6sta
jogszabrilyokban
e16irt,egy6bk6nt
pedigaz elvarhat6,dsszeriihat6rid6nbeliil befejezni.
12.)Y6llalkoz6a szerz6d6s
teljesit6sesorenzajostev6kenysdget
munkanapokon
20 6sm6snap07
6ra kdzdtti id6ben nem v9gezheqh6tv6g6n 6s pihen6naponilyen tev6kenys6getcsak a
Megrendel6hozz j itruJhshv
al v6gezhet.
13.) Vallalkoz6 hozzhjitrul ahhoz, hogy amennyiben a munkatenileten megval6sitand6m6s
feladatok e1v6gz6se
v6lik sztiks6gess6,
rigy a munkateriiletrea Megrendel6iiltal megbizott
tovdbbiv6llalkoz6tis bebocsetja,
vele 6s Megrendel6vel
a munkaikdsszehangol6sa
6rdek€ben
egyUttmtitddik.Ezen v6llalkoz6k 6ltal v6gzetttev6kenys6greVrillalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa
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tt

-.V6llalkoz6nak fel nern r6hat6 okb6l - a
kapcsan
e
tev6kenys6g
az
tov6bb6
ki,
nem terjed
a hatarid6km6dosit6s6tvonja magaut6n'
hat6rid6kvonatkor6r6b* ti66li;-#;d;Gm
tapasztaltvezet6t 6s
ell6tasasor6n elegend6szdmrik6pzett 6s
Vrillalkoz6 tev6kenys6ge
14.)
''''i.#niil?Jtta-ti.tiep"",i,
hogva
biztositani'
kdteles

i"*rt"n et"ye3$,,munkaer6t
teljeliteni
6sidoben
kiitelezJtt?eeit"eilr"ro""
szerinti
Pdj":,Y:tt"]::11"utt"tjn
szerz6d6s
aiatt a folyamatosmunkav6gz6sr6l
jogviszony fenn6ll6s6nakid6tartama
hosy a szerz6d6ses

;ailtdffi;i

is gondoskodik'
eset6n
tti-"tl'rt akaialvoztat6sa

15.)Megrendel6utasitasaraV6llalkoz6kdtelesfelfliggeszteniakivitelez6st.Amerrnyibe
miati kell 6wenyesiteni,fgy a felfiiggeszt6s
felfliggeszt6stVaffaftorOnJ i"jrJfruto okok
a helyszinenl6v6'
munkar6szek'
idej6reV6llalkoro su.iatfoteglt" e""g"trcafft, T ."Ik:"'ult meg6vasar6l,ellenkeztlesetben
biaosit6sar6l,
be nem 6pitett any"gon e, "i-"-r.i* riunkaterulet
visel6se.
kdltsegeinek
ru.nr""oao, r..rr.liezen kotelezetts6gek
VIII. A teliesit6smin6s6ee.minds6ebiztositis:
1')V6llalkoz6folyamatoslehet6s6getbiaosit.Megrendel<inek(k6pvisel6inek,miiszaki
a munkak
lebonyolit6nak)
''
ellen6reinek, n"prou":.gv"i"l"-":"*"J'
\:pv,isei6inek' fe16is 6rv6nyesiti'
esegyebkdzremiikitd6i
valu.int
e1len6rz6s6re,
"rttuatutkoz"oi
2.)V6llalkoz6azajftiatibanszerepl6anfaegkaleszktiztiketkdtelesbe6piteni'melyeknekmeg
szabv6nyokban,hat6s6gi 6s mriszaki
felelniiik a vonatkoz6 orsz6gos €s {4gazati
kell
^i."wa".IU"t
et el6irasokbanfoglalt kdvetelmdnyeknek'

3')Vallalkoz6kdtelesbizonylatolniazdsszes6|ta]a'e1a1v611alkoz6i6ltalfelhaszn61t,be6p
bizonyitvannyal6s azokat az Atad{si
anyag 6s term6k t. "rlai*"^t6rigZi--irO."gi
reszereatadnr'
Megrendelo
dolr.irenuici6 r6szekdnt

azt megel6zo15
eljar6sid6pontj6ta, Megrendel6a Vallalkoz6
1.) A miiszaki 6tadas-6tv6teti
tuzl Kl'
alap1an
nappaleloretdrtdnokdszrejelent6se
a szeruodds6s annak t6sz6t k5pezo
u
2.1 Az eljirds sorfura VilLllalkoz6 igazolia',hogy tlfu
tovetelm6nyeknek6s a vonatkoz6hat6sigi
dokumentumokb*, -"n6id;d-";m"ghutiiorott
sor6nelrendeltmeglendel6i
6s miiszaki
elk6sziilt'
"roi.aromur.,lr"util;;i;f,.,-;;h-rnia.kivitelez6s
I' osztalyumin6s6gben
megfelel6en
modositasoknak
3')V6llalkoz6ateljesit6sid6pontjaraaMegrendel6rendelkez6s6rebocs6tjaakapcsol6d6m
dokumentumait,alkalmass6gib izonylatait'
a
jegyz6kdnyvetvesznekfel Nem tagadhat6megaz fltvdtel
4.) Felek az 6tadis-6t't6tetieljar6sr6l'ili'ai'
hianvokkal
rtia"vul miatt' amelvek m6s hib6kkal'
szolg6ltat6sorv* j"r.nt;f,tli*
a
pOifa."*al jr'r6 mun1akfolytan sern akad'lvozzik
iff.tu, u'lijffir"i.l"i,
6sszefiigg6sben,
haszn6latot'
rendeltet6sszerfi
5.)Aszerz6d6st^rgy^tktpezo6pitm6nyektekintet6benakarvesz6lyasikeresritadas.6
a Megrendel6re'
napjanszellet V6l1atkoz6r6l

6.)V611a1koz66|taIaz^tad^s.^ty6telieljalassor6nritadand6alapvet6dokumentumokkiilii
- kivitelez6inYilatkozatok;
utasit6sok;
haszndlati
garanciajegyei'
- eszk6z6k,
berendez6sek
- sziiksegesmin6sdgvizsgdlatijegyz6ktnyvel:
.
b"ttndezesmin6s6gibizonyitv6nya;' '
- valamennyib"epii"tt utiyag,
""k6"'
-jogszab6lyokb*";[il;;ittr6szletez6srenemkeriiltvalamennyidokumentum'
igazol6s;
- megval6sul6sitervdokument6ci6

X. Szerz6d6si
biztosit6kok:
A. K6sedelmik6tber:
1.) Felek a V6llalkoz6 felel6ss6gikdr6be tartoz6 okb6l ered6, a teljesitdsi v6ghatriLrid<ire
vonatkoz6, a V6llalkoz6 k6sedelmesteljesit6se eset6rek6sedelmi kdtbert k6tnek ki. A
naponk6nt.Megrendel6a k6sedelmikdtb6r
k6sedelmikdtberm6rt6ke70.000,-Ft k6sedelmes
jogosultaz esed6kess6
v61tv6llalkoz6idijb6l visszatartani.
6sszegdt
2.) Y 6l1a1koz6hatririd6ben teljesit, ha az fltadis-itvlteli eljrir6s jelen szerz6d6sa16inls6t6l
szrlmitott60. napon befejez6dik,6s Megrendel6a szolg6ltat6st6tvette.Kdsedelmik<itb6r
sz1mithat6fel, ha a mennyis6giteljesit6sselegy0tt a rendeltet6sszeniiizembe helyez6snem
tortenhet meg a min6s6gi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az 6tadris-6tv6telkor
megrillapitott 6s a jegyz6kiinlvben r6gzitett kisebb hibdk marad6ktalan kijavitdsa,
kikiiszdbdl6sea felek riltal azok teljesit6sdremegszabott,jegyz6kdnyvbenriigzitett, de
legk6s6bbaz 6tad6s-6v6telieljar6s napj6t6l sz6mitott 15 napon beliil nern tdrt6nik meg.
eljrinisnapj6t61kezd6dik.
Ut6bbi esetbena k6sedelmikdtb6r sz|rnitdsaaz 6tad6s-6tv6teli

B. Hibis teljesitdsikritb6r:
jogosulta vallalkoz6idijb6l a nett6vrillalkoz6i
abban,hogyMegrendel6
1.) Felekmeg6llapodnak
dij 3 %- armk megfelel6 dsszegti: 430.624,- Ft-ol azaz n6gyszfzharmincezerhatszrizhuszonn6gyforintot az |tadbs-itvdteli eljdr6s sikeres lezar6s6tkdvet6 12 h6napig
visszatartani.A hib6s teljesit6si
hib6s teljesit6sifedezetk6nta V6llalkoz6 v6gsz6ml6j6b6l
biztosit6si
egy6bform6jar6l(bankgarancia,
fedezetV6llalkoz6 6ltahkdtelez6biztosit6sdmak
tartalmaz6-kdtelezv6ny,stb.) a Felek
szerz6d6salapj6nki6llitott - kdszfizetokezess6gv6llal6st
(amennyiben
61tali
visszatartiisa p6lyiaat keretdben
a Megrendel<i
kiildn meg6llapodhatnak
tdrt6n6elsz6molist akadtiyozza,neheziti,rigy a Felekneka hibdsteljesit6sifedezetV6l1alkoz6
egydbform6jar6lkdtelesekmeg6llapodni).
Altalikdtelez6biaosftrisri.nak
2.) Megrendel6jogosult 6rvdnyesitenia k6sedelmikdtb6rt,valamint a hibristeljesit6sikdtbdr
kar6tis.
6sszeg6t
meghalad6
3.) Felek az iltadhs-iltvdtelieljar6stkdvet6 egy 6venbeliil ut6feliilvizsg6lati eljtu6st fol,tatnak le,
melyeta Megtendel6kdszitel6 6sana a Viillalkoz6tmeghivja.
is a biztosit6ka,valaminta
ig6nyek6rv6nyesitds6nek
4.) A hib6steljesit6sikdtbera szavatoss6gi
nemszerz6ddsszerfi
teljesit6seset6n6rv6nyesithet6.
megfelel6en.
id6tartama:15h6napa Ptk. szab6lyainak
C. J6t6l16s

XI. Zir6 rendelkez6sek:
valamennyikdzl6s,k6r6svagybeleegyez6s
kapcsolatos
1.) Felekkdzdtt a szerzodlsteljesit6s6vel
int6zett 1ev61,vagy telefax ftj6n a
masik
filhez
irasban
epit6si
napl6bejegyz6s,
csak
6rv6nyes 6s hatiflyos. A vrlllalkoz6si szerzod6stfelek csak az afta iranyul6 kdz6s
ir6sbanm6dosithatj6k.
megegyez6siikkel,
abban,hogy egyik fdl sem felel6s, illetve vdtkes a jelen
2.) Szerzod6felek meg6llapodnak
amelyetvis maior okozott.Vis
k6sedelmes
teljesit6s66rt,
szerz6d6sben
foglalt kdtelezetts6gek
maior alatt 6rtend6mindenolyan do1og,illetve esem6ny,amelynekoka a felek rendelkez6si
jogrln 6s rendelkez6s6nkivtil esik, el6re nem i6that6, elkertilhetetlen, 6s amelynek
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megakadrflyoz6sa
figgetlen az 6rdekeltfelek akarat6t6l.Vis maior bek6vetkez6se
est6naz erre
hivatkoz6 fel kdtelesa mrisik felet halad6ktalanul6rtesiteni6s egyidejtilegjavaslatottenni az
e'nnekfolyt6n bekdvetkezettk6sedelemkikiisz6b6l6sere.Felek nem tekintik vis maiomak
valamelyik fel etahkul6s6t,felszri.rnolas6t,
illetve fizetdskeptelens6g6t,
arnak tekintik viszont a
technol6giai-szerel6siel6ir6sokbanmegfogalmazottakhozk6pest kedvez6tlen,5 napon trili
id6jar6st.
3.) Szerz6d6felek k6pviselet6beneljrir6 szem6lyekkijelentik, hogy jelen v6llalkozrisi szerz6d6s
aliitisiltoz
a szi.iks6ges felhatalmaz6ssal rendelkeznek, valamint a szerzijd6s
hatalybalep6s6hez
tovdbbijogcselekrn6nyresztiks6gnincs.
4.) Szerz6d6felek a szerz6ddskapcsiinfelmeriil6 viteisiigyeiket k6telesekels6sorbantrirgyal6s
itjrin rendezni.Arra az esetre,ha a triLrgyalasok
felek kdzdtt nem vezetnekeredm6nyre,rigy
felek a vrfllalkoz6si szerz6d6sb
6l szflrmaz6,illetve a teljesit6skapcsiin l6tre.lOttvalamennyi
jogviszonyukra6rt6khatrirt6lftigg6enkikdtik az Egri Vrirosi Bir6s6g,illetve a HevesMegyei
Bir6s6gkizar6lagosillet6kess6g6t.
Melldkletek:
Jelen vrillalkozdsi szerz6d6s csak annak elv6laszthatatlanftszdt kepezb - al6bb felsorolt mell6kletekkelegyiitt erv6nyes:
- l. sz6mf me116k1et:
Ajrinlatt6teli felhiv6s6sR6szletesp6lyazatikiir6s;
- 2. szitmi mel16klet:Tervdokument6ci6;
- 3. szrimf melldklet:Vallalkoz6 6lta1benyfjtott rirazottt6teleskdlts6gvet6s.
Szelz6dbfelek a 10 szrimozottoldalb6l 6s 1- 3. sz.mell6kletekb6lri1166pit6si(vrillalkozrisi)szerz6d6st
6tolvas6s6s 6rtelmez6sutrln, mint akaratukkalmindenbenmaraddktalanulmegegyez6tj6vrihagy6lag
c6gszeriienaliirtiik.
Tenk,2011. augusztus
15.
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