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Amely l6trejott egyreszrol a

Mritrai'Gy6gyint6zet

Cime: 3233 Mttrahdza,Tl5l. hrsz.
Kdpviseli: Dr. Urb6n Lilszlo forgazgato
Ad6sz6m: 15309824-2-10
Szirmlav ezeto p6nzi nt ezet: Magyar A I I amki nc st6r
Szdmlaszdm: I 003 5 003 - 0l 490002-00000000
Elkiilrinitett szimlaszitm TIOP-2.2.510911-2010-0004 : 10035003 -01490002-30005400
Azonosit6 szftm: 309820 (Tdrzskcinyvi nyt.)
Telefon: 06 371574-505
Fax: 06 371374-091
E-mai I : foi sazsato@,masy.eu
Mint Megrendelo,
m6sr6szrol a

Dryvit Profi Bt.

Cfme: 4033 Debrecen, Krimtives u. 36.
K6pvi sel i : Bana Liszl6 i.igyvezeto
C 6gj e gyz6k szftm: 09 -0 6 -0 | 3 652
Ad6sz6m: 22130301 -2-09
Sz6mlasziim: 606001 7 0-1102351 7-00000000
Telefon: 06 521782-994
Fax: 06 521782-091
E-mail : info@dr),vitprofi .hu

mint v6llalkoz6 (tov6bbiakban: Vrillalkozri) kdz6tt, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendelo es a V6llalkoz6 a tovdbbiakban: Felek.

PREAMBULUM

A Megrendelo a Kbt. 1221A. $ szerinti hirdetmdny kozzdtetele ndlkiili elj6r6st folytatott le
,,Epit6si beruhrizris a Mritrai Gyrigyint6zet lIl. emelet6n 5+l 6gyas intenziv osztrily
kialakitfsa thrgyiban az ,,,Eszak - magyarorszitgi r6gi6 onkol6giai elL{t6rendszer6nek
fejfeszt6se" cimii, TIOP-2.2.5-09/l-2010-0004 azonosit6szfmfi projekt megval6sftrisa
sor{n" tdrgyitban, mely elj6r6s eredm6nyek6nt a V6llalkoz6, mint nyertes ajdnlattevo es a
Megrendelo kcizott v6llalkoz6si szerzodds jcitt letre.

Megrendel(i tfjilkoztatja Vrillalkoz6t, hogy az,,Eszak - magyaro rszigi r6gi6 onkokigiai
ellritr6rendszer6nek fejleszt6se" cimii, TIOP-2.2.5-0911-2010-0004 azonosit6szimld
projekt keret6ben a jelen kdzbeszerz6si eljirris megvakfsftisithoz a kiizremiikiid6
szew ezettiil b ruttri I I 5. 643.586,- Ft tii bbletfi nanszf rozf st ig6nyelt.

Megrendelfl tij6koztatja Vrillalkozilt,, hogy jelen villalkozisi szerz6d6s abban 
^zesetben l6p hatrilyba, amennyiben a projekt a tiibbletfinanszirozist megkapja.

Amennyiben az ESZA Nonprofit Kft. a tiibbletfinanszfrozfs ig6nyl6st frisban
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elutasftja, illetve alacsonyabb iisszegben biztositja, a Polgfri Tiirv6nykiinyvr6l sz6l6
1959. 6vi IV. tiirv6ny (Ptk.) 228. $ (1) bekezd6se alapjfn kikiit6sre keriil, hogy jelen
vdllalkozisi szerz6d6s nem l6p hatrilyba.

l. Szerz6d6s tirgya, hatfrid6k

1.1 Vdllalkoz6 elv6llalja a 2013. szeptember ll-dn kcjzvetlentil megkiilddtt aj6nlatteteli
felhiviis, ds a rendelkezesre bocsiitott aj6nlati dokument6ci6, valamint az ajinlat
benyrijt6s6ig k6sziilt iriisos inform6ci6k alapj6n a dokumentdci6 mriszaki leir6s6ban
r6szletezett feladatokat: a kiviteli terv es a telepitdsi ritmutat6 alapj6n a kivitelezds
elvegz6sdt, valamint a kapcsol6d6 szolgriltat6sok ell6t6sdt. A feladatok tdteles 6s
rdszletes leiriisdt az aj6nlatt6teli dokument6ci6 tartalmazza (szerz6des l. sz6mri
melleklete).

1.2 A kapcsolattart6 szem6lyek:

Megrendel6 rdsz6r6l:
Ndv: Dr. Urb6n Ldszlo Phd foigazgat6
Telefon: 06 371574-505
Fax:06 371374-091
E-mail : foieazeato@maqy. eu

Vrillalkozri resz6rol.
N6v:
Tel.:
Fax: ..................1
E-mail:

1.3 A V6llalkozo a tervdokument6ci6t 6s a munkatertiletet megismerte, azt a feladat
meghatfirozirsithoz sziiks6ges m6rtdkben es az elvdrhat6 gondoss6ggal tanulmiinyozta es
ajdnlatit ennek alapjrin tette meg. A mriszaki tervek, mriszaki leir6s, illetve a kiir6s
szdveges r6sz6nek egyiittes tartalma kepezi a szerzodes tfirgyitt.

2. A teljesit6s helye, ideje

2.1 A szerzoddses munk6k kivitelezdsdnek teljesitdsi hat6rideje, az 6pites tervezett
titemezdse:

A jelen szerz6d6s Preambulumriban rilgzitett felfiiggeszt6 felt6tel szerint jelen
szerz6d6s Megrendel6 tiibbletfinanszfrozisrfil szril6 irrisbeli trij6koztatisrlval l6p
hat:ilyba.

1. Munkateriilet 6tad6s: a szerzodes hat6lyba l6p6sdtol sz6mitott 3 napon beli.il

2. A munkav6gzes mriszaki 6tad6s-6tvetellel tOrtdno befejez6sdnek az idopontja: a

szerzodes hat6lyba lepds6tol sz6mitott 90. nap

2.2 Az epitdsi munkateriilet adatai:
Mritrai Gyrigyint6zet
3233 Mttrahdza, 7 15 I . hrsz.
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3.

3.1

Szerz6d6se s 6r, fuetflsi felt6telek

V6llalkoz6 a jelen szerz6d6sben foglalt munk6kat egy<isszegri fitalfnyfuron, ajinlata
alapjan: nett6 149.842.814r- Ft, mindcisszesen, azaz Szizneglvenkilencmilli6-
nyolcsz{znegyvenkettfiezer-nyolcsziztnenn6gy forint cisszeg ellendben elvegzi.

A Vrlllalkoz6 tudomrissal bir an6l, hogy a szerzisdls tirgyat kepezo beruhaz6s
enged6lykciteles 6pitdsi tev6kenyseg, ezdrt a szitmldntrs a sziimviteli-, illetve adozitsi
jogszab6lyoknak megfeleloen, a,,fordftott AFA" szabillyai szerint tcirtdnik. Az Alta|lnos
Forgalmi Ad6r6l sz6l6 trtrv6nynek - 2007. 6vi CXXVII. tv., tovribbiakban: AFA tv. -
142. $-a szerint a szlnla 6ltal6nos forgalmi ad6jht Megrendelo frzeti, fgy V6llalkoz6
szfimliljit nett6 m6don rillitja ki, a.zon rlltalinos forgalmi ad6t nem szerepeltethet. A
szitmlfin fel kell tiintetni, hogy az ApA trirv6ny 142. g-a alapj6n az adot a 

-Megrendeki

frzeti.

3.2 A szerzild6s finanszirozhsa az EurSpai Uni6, a Magyar Allami Krilts6gvet6s ds az
ajanlatk6r6 fonSsaib6l trirt6nik, a Tiirsadalmi Infrastruktrira Operativ Program (TIOP)
keretdn beliil a TIOP-2.2.5-0911-2010-0004 projekt megval6sitdsa sor6n, sz6llit6i
frnanszir oz6s form6j 6ban.

A t6mogat6s m6rt6ke: a Projekt elszrimolhat6 <isszkrilts6g6nek 90%o-a,

3.2. A Megrendel6 - tekintettel a Kbt. l3l. $ (1) 6s (2) bekezddsben, valamint a4l20ll.
(I.28) Kormiinyrendelet 571A. $-ban foglaltakra - szSllitli el6leg igdnybevdtel6t
biztositja a V6llalkoz6 rdsz6re, amelynek felt6tele szabfiyszeriien ki6llitott elolegbek6r<i
6s megfelel6 tartalmri eloleg-visszafrzetesi biztositdk rendelkez6sre bocs6t6sa. A
sziilit6i el6l e g rissze ge a szerziidls elsz6molhat6 cisszeg6n ek 3 0o/o- a.
Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szallitli el<ileget nem a Megrendelo,
hanem k<izvetlentil a Tiimogat6 Szervezet utalja itt aYallalkoz6nak, a 412011. (I.28)
Kormiinyrendelet 571A. $-ban foglaltakkal risszhangban. A szallit6i eloleget
(elSlegbek6ro dokumentumon kereszti.il) a V6llalkoz6 k<izvetleniil a T6mogat6
Szewezettol ig6nyelheti, a Megrendelci egyidejri 6rtesit6se mellett, azzal, hogy a
Megrendelo az lrtesftdstril szrimftott 5 napon beliil jelezheti a szallit6i el6leggel
kapcsolatos fenntartdsdt. Az el6leg kifizet6s6re - a 30612011. (XII. 23.)
Korm6nyrendelet 12. $. (2) bekezddse alapjrin - legk6s<ibb az lpitdsi munkateriilet
fltadilsilt krivetri l5 napon beltil keriil sor.
Megrendelo felhivja a Yiilalkoz6 figyelmdt arra is, hogy a 4l20ll. (I.28)
Korm6nyrendelet 571A. $ (2) bekezddse 6rtelm6ben a Tiimogat6 Szervezet a sz6llit6i
eltileg kifizetds6t ftiggetlen, a Trimogato Szervezet iltal megbizott mriszaki ellen6r
ellenorz6sdhez kritheti.

Az dpft6si beruhiiz6sok krizbeszerz6s6nek r6szletes szabSlyairol sz6l6 30612011. (XII.
23.) Korm. rendelet 12. $ (l) bekezd6se alapj6n a kifizet6sre k<iteles szervezet az
el<ileget legk6s6bb az epitesi munkatertilet ritadrls6t kdveto 15 napon beltil kdteles
kifizetni.

3.3 Azitalinyitrat a Megrendelo illetve a kifizet6sre kriteles szervezet a jelen szerzod6s 8.5.
pontja szerinti sikeres mriszaki 6tad6s-6tv6telt kcivetoen, teljesft6si igazolils alapjin, a

benyrijtott szhmla kezhezvetel6t kcivet6en 6tutal6ssal frzeti meg a V6llalkoz6 Hajdf
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3.5

Takardk Takar6kszdvetkezetndl vezetett 60600170-11023517-00000000 szdmu
banksz6ml|jdra a Kbt. 130. g (3) 6s (4) bekezddse, valamint a 30612011. (xII.23.)
Korm. rendelet 14. $ szerint.

Teljesitds igazolistrajogosult: Dr. Urb6n Lilszlo phd foigazgat6

Megrendelo, amennyiben V6llalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6sdre (kdszre jelent6s) a
szerzod6sben az fitadis-itveteli elj6rds megkezd6s6re meghatitrozott hat6ridot kdveto
tizencit napon beliil nem kezdi meg az fitadis-fitv6teli elj6r6st, vagy megkezdi, de a
szerzodesben - a Ptk.405. $ (l) bekezdesdre figyelemmel - meghatinozott hat6ridoben
nem fejezi be, V6llalkoz6 kdr6sdre, a teljesitdsigazol6st koteles kiadni.

3.4 A szerzoddses 6r a befejezdsi hat6ridore prognosztizdlt egyosszegi 6r, amely a
munkahelyi adotts6gok, az ajfnlatteteli dokument6ci6 6s a mell6kletben felsorolt
dokumentumok 6s inform6ci6k alapj6n, a V6llalkoz6 feliilvizssillatiinak
figyelembevdtel6vel keriilt meghat6roz6sra.

A szerzod€ses 6r tartalmazza a mriszaki tartalom megval6sft6siinak teljes k<ilts6edt, a
kivitelezdsi munkdkat, a tevdkenys6ggel kapcsolatban fizetend6 minden dijat (idedrtve
kiilcincisen az epitkez1si tev6kenys6g soriin jelentkez6 kciztizemi dijakat is), azaktivrlkisi
eljrir6s ktilts6geit, az ifiaddsi tervdokument6ci6 k6szit6s6nek krilts6g6t, az ilgazati 6s
egy6b szabvilnyoknak megfelel6 min6sit6si vizsgrilati 6s m6rdsi kcilts6get, brirmifele
dijat (rakt6rak stb.), a vagyonv6delmi krilts6geket, a garanciitlis 6s szavatoss{gi
ktjtelezetts6gek k<ilts6geit, a szerzildds thrgyinak rendeltet6sszeni hasznilatii biztosft6
megval6sit6shoz sztiksdges munka ellen6rt6k6t, az esetlegesen felmeriil6 krirok
megt6rit6s6nek k<ilts6geit.

A V6llalkozo fenti riron feliil semmifele cimen tribbletk<ilts6get nem 6rv6nyesithet.
Ut6lag az irkepzisben tapasztalt hibrik, vagy egydb t6ved6sek nem szolg6lhatnak'alapot
az fitalfny 6r me gemel 6 s6re.

A V6llalkoz6 nem fizet, illetve sziimol el a szerziSd6s teljesit6s6vel risszefiigg6sben
olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6kdteles
j tivedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak.

A Vtlllalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatl tulajdonosi szerkezetlt a
Megrendelil szdrnina megismerhet6v6 teszi 6s az Kbl 125. $ (5) bekezd6se szerinti
iigyleteknil a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

A Vrlllalkozf - az esetleges el6legszrlmlin trilmen6en - I db v6gsz6mla benyrijtrls6ra
jogosult. Vrillalkoz6 szinri6j6t a teljesitdsi igazol5s klzhezvdtel6t kdvet6en jogosult
ki6llitani.

4. A megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A Megrendelo jogosult ds k<iteles:

4.1 B6rmely munka anyagifi, technol6gi6j6t, min6s6g6t, a folyamatban l6vo 6s az elvegzett
munk6t ellenorizni.

3.6

3.7

3.8

3.9
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4.2 A V6llalkoz6val mindenkor
kifizetni, a be6pit6sre keriilo
szin6t kiv6lasztani.

egyiittmtikridni, a teljesitett 6s igazolt munka ellendrt6k6t
anyagok, rendszerek, feli.iletek, berendez6sek, anyag6t 6s

4.3 M6s v6llalkoz6val elv6geztetni a kifog6solt, vagy hidnyolt munk6kat, a v6llalkoz6
krilts6gdre, ha felsz6litisttra a Vrillalkoz6 a kifog6solt, vagy hi6nyolt cselekmenyeket
nem javida, illetve nem p6tolja a felsz6lit6sban meghatinozott hat6ridore.

4.4 Ha a Megrendelo fentiekben deklar6lt jog6n6l fogva a szerzodds tartalm6ban
viiltoz6sokat rendel el, 6s ha a viiltoz6sok olyan jellegriek, hogy jelen szerzodes
m6dosit6s6t is megkcivetelik, ugy azt a szerzod6 felek az elrendelt m6dosit6soknak
megfeleloen r<igzftik, es a szerzoddsben es az ajinlatban foglaltak szerint j6mak el a
Kbt-ben me ghatttr ozott fel tdtel ek betartdsa mel I ett.

5. A vfllalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A V6llalkoz6 jogosult 6s kciteles:

5.1 Minden anyagnak, el6re gy6rtott elemnek, berendez6snek, felszerel6snek, egydb
eszkciznek, kesz- es felkesztermdknek, alkatrdsznek 6s elvdgzett munkdnak, amelyet a
V6llalkoz6nak kell beszereznie vagy elk6szitenie:

aMagyar Szabvdnyokban eloirt I. o. minosdgrinek, tovribb6 atervezo ds Megrendelo
utasit6saival iisszhangban kell lennie;
a min6sitdshez sziiks6ges minos6gi tanrisitv6nyokkal kell rendelk eznie.

5.2 V6llalkoz6 feladata az italakititssal 6rintett helysdgekben l6vo eszkdz<ik - az atalakitits
idejere torteno leszereldse , az iittelepitdshez szi.ikseges gepek, segedeszkcizcik
biztosit6sa, az 6piiletb6l tcirtdno kiszdllit6shoz sziiksdges 6llagmeg6v6 tev6kenysdgek
kivitelezdse (padl6borit6s, stb.), a berendezdsek megfelelo raktrir6ba tcirtdno ittszilllitdsa
saj6t fuvareszkdzzel 6s a kivitelez6s idejdn szakszerti t6rol6sa, biztons6gos orzdse a
Megrendel o 6ltal biztositott teri.ileten.

5.3 Valamennyi l6tesitm6nyt, felszereldst 6s anyagot rigy kell szolg6ltatni, ds a munkdt rigy
kell kivitelezni 6s megvizsgiilni, hogy megfeleljen a kiviteli terveknek, valamint a
Magyar Szabv6nyok, Szab6lyzatok ds Mtiszaki Ir6nyelvek, Mtiszaki Utasit6sok riltal
elofrl kdvetelm6nyeknek.

5.4 A ldtesftmdny megval6sit5sa sor6n a kivitelez6s idoszak6ban drvdnyes szabv6nyokat ds
szabiiy zatokat kel I alkalmazni.

5.5 A V6llalkoz6 kdteles szigonian alkalmazkodni 6s ragaszkodni a Megrendelo
utasitds6hoz minden olyan iigyben, akrir emliti a szerz6des, akiir nem, amely a
kivitelezest erinti, vagy arra vonatkozik.

5.6 Az dpitdsi munkdk kivitelezdsi kcirtilm6nyeire vonatkozo, ktilso szervek 6ltal eloirt
kdvetelm6nyeket a V6llalkoz6 kdteles megfeleloen vdgrehajtani.

5.7 V6llalkoz6 az altala vagy alv6llalkoz6i iital alkalmazott b6rmely szemelyzet
vonatkoz6sriban kciteles betartani 6s v6grehajtani a mindenkor drvenyes munkajogi,

t (\/ s



munkav6delmi, balesetelh6rft6si, ttizvddelmi, eg6szs6giigyi szab6,lyokat. Be kell tartania
minden ttirv6nyt, illetve 6ltalinos 6rv6nyri jogszab6lyt, szabvinyt, helyi rendeletet 6s
egydb szabillyzatot, megrendel6i bels6 szabilyzatot, amely a kivitelez6ssel, a hibrik
kijavftrlsrlval, a teljesitend6 adatszolgilltat6sokkal 6s a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

5.8 V6llalkoz6 ktiteles krlrtalanitani a Megrendel6t minden biintet6s vagy felel6ss6g al6l,
b6rmely rendelkez6s megszeg6s66rt.

5.9 A V6llalkoz6 teljes felel6ss6ggel tartozik a szerzodls szerinti munkrik 6s az ezzel
kapcsolatos munkatertilet 6s egy6b dolgok v6delm66rt a kezddsi id<ipontt6l a megrendelt
feladat 6tadis- 6tv etel6nek napj 6i g.

5.10 A V6llalkoz6nak 6s alvilllalkoz6inak az anyagok 6s eszkdzdk mozgatris6t rigy kell
v6grehajtania, hogy a sziillit6s soriin felhaszn6lt utak 6s azok miitirgyai kiirosod6st 6s
s6rtil6st ne szenvedjenek. A sz6llitiisi, mozgatiisi tev6kenys6g soriin el<iid6zett
ktirnyezetkrirosodrisdrt vagy szennyezesert a V6llalkoz6t terheli minden felel6ss6g 6s
k<ivetkezmdny.

5.ll A kivitelez6s sor6n a Vdllalkoz6 kriteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sztiks6gtelen akad6lyt6l, 6s minden viillalkoz6i eszkdzt, tcibbletanyagot, amely m6r nem
szi.iks6ges, tov6bbri minden ttirmel6ket, hullad6k anyagot el kell tisztftania, illetve
trlvolitania a munkateriiletr6l.

5,12 A kivitelez6s sor6n keletkezri mindennemti hullad6kok - bele6rtve a veszdlyes
hullad6kokat is - engeddllyel rendelkez6 kezel6hciztdrteno elsz6llit6sa (elsz6llittat6sa) a
V6llalkoz6 feladata.

5.13 A Vrlllalkoz6 felel6s a munkateriileti rend6rt alvrillalkoz6i tekintet6ben is. A
munkateriilet 6rzdsdr6l 6s ttizv6delm6r6l a munkateriilet 6tv6tel6t krivet<ien a V6llalkoz6
gondoskodik.

5.14 A V6llalkoz6 a saj6t k<iltsdg6n kdteles a kivitelezds folyamdn:
Biztositani 6s fenntartani az dsszes viklgitrlst, kerit6st, figyelmeztet6 jelz6st, amelyek
aberuhfnds v6delm6re vagy m6sok biztons6ga 6s k6nyelme 6rdek6ben sziiks6gesek;
Megtenni az cisszes 6sszerii ldpdst a kdmyezet v6delmdre a munkatertileten 6s azon
kivtil a beruhSz6ssal kapcsolatos tev6kenysdgek vonatkozdsdban, valamint elkeriilni
a szem6lyek, k<izvagyon vagy mdsok kAret 6s sdrtil6s6t, amelyet a l6gszennyezds, zaj
vagy egy6b ok eredm6nyez,6s az o tev6kenys6g6nek k<ivetkezm6nye;
Ha a beruhinhssal kapcsolatban brirmely olyan esemdny k<ivetkezik be, amely k6rt
vagy s6riil6st okoz, a Vrillalkoz6 kriteles drtesiteni a Megrendekit, illetve annak
k6pvisel<ij6t, valamint megtenni a szi.iks6ges l6pdseket 6s int6zked6seket.
A V6llalkoz6 kriteles Slland6 helyszini k6pvisel6je 6ltal biztositani a sziiksdges
feli.igyeletet 6s irrlnyitrlst, ellen6rz6st a kivitelezd s folyam6n.
A Vrlllalkoz6 kdteles a munkateriilet rltad6s-6tvdtele napj6t6l kezdve 6pit6si napl6t
vezetni, a 7. pontban foglaltaknak megfelel6en.
A V6llalkoz6 sajtt kciltsdg6n kriteles a szerzodds alapjrin kivitelezett munkrik rltadrisi
dokument6ci6jrit hiirom p6ldrlnyban elk6sziteni, 6s azt a mriszaki 6tadrls-6tv6teli
jegyzrikrinyv lezinSsSval egyidejtileg Megrendeki reszere iitadni, a beruhrlz6s
minris6gi bizonylataival egyi.itt. Ezen dokument6ci6k 6tad6srinak hiinyitban az
6tadis- 6tv 6teli elj 6r6s me ghirisul.
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5.15 A V6llalkoz6 felelossdggel tartozik a szerzod6sben v6llalt munk66rt, a munka
megkezdds6tol a mriszaki ifiadils-tfiveteli igazolits kibocs6t6siinak napj6ig. V6llalkoz6
koteles biztositani a Megrendelot minden olyan vesztesdggel 6s kcivetelessel szemben,
amely harmadik szem6lynek okozott szemdlyi s6ri.il6sek 6s dologi k6rok, valamint az
ezekre visszavezethet6 vagyoni k6rok kovetkeztdben jelentkeznek.

5.16 A V6llalkoz6 fital az 6pit6si cdlra felhaszniit anyagoknak, 6pito 6s szereloipari
termdkeknek, szerkezeteknek es az alkalmazott technol6giSknak meg kell felelnitik a
vonatkoz6 eloir6soknak. Ezeken feliil a Vrillalkoz6nak az 6rv6nyes magyar 6pitdstigyi,
munkavedelmi, ttizrenddszeti 6s k<irnyezetv6delmi hat6s6gi elofr6sokat is be kell
tartania.

5.17 A sztiks6ges min6sdgtanrisit6ssal kapcsolatos vizsg6latok, szakvelem6nyek 6s
engeddlyek beszerz6s6nek kolts6gei teljes eg6szdben a V6llalkoz6t terhelik. Ide
drtendok a pr6baterheldsek k<ilts6gei is, a Megrendelo 6ltal szolg6ltatott Mriszaki
Specifik6ci6ban egydrtelmrien meg van hatdrozva althoz, hogy a Yftllalkozo
6r aj finlatitban szerepeltetn i tudj a.

5.18 Amennyiben erre nem megfelel6s, vagy min6s6gi hiba gyanfja miatt van sziiksd g, 6s ez
avizsgiiat sor6n beigazol6dik, ennek kolts6gei is a V6llalkoz6t terhelik.

5.19 A V6llalkoz6 kciteles a vizsgtiathoz szi.iksdges kriri.ilmdnyeket biztositani, es az
elv6rhat6 egyiittmtikdddst, segfts6get megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendelo a
kdrddses termdk, szerkezet ritv6tel6t megtagadhad a.

6. Felek egyiittmtikiid6se

6.1 A Megrendelo kepviseloje 6s aYtilalkoz6 rigy mtikcidnek egytitt, hogy a szerzod6snek
megfelelo teljesit6st (hat6ridok betart6sa stb.) a m6sik fdl rdsz6re lehetov6 tegydk.

6,2 A V6llalkozonak 6tadott cisszes tervek, dokumentdci6k stb. a Megrendelo kifejezett
hozzflttrulitsa n6lktil sem tov6bb nem adhat6k, sem a szerzod6sen kiviil fel nem
hasznrilhat6k, tov6bb6 tilos a Megrendel o hozzilirul6sa nelkiil az elvfilalt, illetve a mir
folyamatban l6vo munk6kr6l adatokat kiszolg6ltatni, el6ad6sokat tartani, kinyomtatott
vagy digit6lisan rogzitett anyagot kozzetenni.

6.3 A Vrillalkozo szemelyzet6nek az 6pitkez6s teriilet6n tartania kell magiit az ervenyes
szabiilyokhoz, eloir6sol<hoz, tov6bb6 teljesiteni kell a Megrendelo helyszfni vezetdsdnek
utasft6sait. Az el6ir6sok durva vagy kismdrtdkri, de ism6tlodo megsertdse esetdn a

Vrillalkoz6 kdteles a Megrendelo felsz6litisttra az erintett szem6lyeket az epitkezes
tertileterol elt6volitani, ds mds, alkalmas szem6lyekkel p6tolni.

6.4. Felmond6s:
A Megrendel6t megilleti a rendkivtili felmond6s joga, amennyiben a V6llalkozoval
szemben cs6d-, vagy a felszSmol6si elj6r6s indult, v6llalkoz6s6t teljesen vagy
Stmeneti leg elide genf ti, v agy azt telj esen me gszi.inteti.

Rendkiviili felmond6s:
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A Megrendelo a V6llalkozo srilyos szerzoddsszego magatartdsa esetdn jogosult azonnali
hat6llyal felmondani a szerzod6st, ha a V6llalkozo ir6sbeli felsz6lit6s ellendre sem
teljesiti szerzoddses kdtelezettsdgdt, a Megrendelo 6ltal meghattrozott p6that6ridon
beltil sem. Megrendelo jogosult azonnali hat6llyal felmondani a szerzod6st kiilonosen
akkor, ha a jelen szerzod6s szerinti kdsedelmi kcitber illetve hib6s teliesft6si kcitbdr
eldrte a maximum m6rtdket.

Megrendelo jogosult jelen szerzoddst azonnali hat6llyal felmondani abban az esetben is,
amennyiben V6llalkoz6 a Kbt. 125. $ (5) bekezd6sdben foglalt magatartfsok
valamelyik6t megval6sitj a.

Ilyenkor a Megrendelo jogosult a V6llalkozoval szemben 6rvdnyesfteni a
szerzodesszeg6sbol eredo - kdtbdrt meghalad6 - k6r6t is.

6.5. El6ll6s:
Megrendelo el6llhat a szerzodestol, ha Vrillalkoz6 a Megrendelo felsz6litiisa ellendre, a
felsz6lft6s Atvdteldtol szdmitott 15 (tizencit) napon beltil sem szolgilltatja a
felelo ssd gbiztosit6s6t.
El6ll6s eset6n a Megrendel6 b6natp6,nzt ewenyesithet, amelynek mert6ke azonos a
meghirisul6si kdtber m6rtdkdvel.
Fenti esetekben V6llalkoz6 semmilyen igenyt nem tdmaszthat k6rtdrftdsre,
kdrtal anitds r a. v agy kcilts6gtdrit6sre.

6.6. A Szerzodds bek<ivetkezett felmond6sa ut6n a V6llalkoz6 tartozik a Megrendelo rdsz6re
minden a tervez6si 6s 6pitesi munk6k folytatds6hoz sztiksdges munkadokumentdci6t
ktiltsegmentesen kiszolg6ltatni. Ktilcincisen ilyenek pl.: a kifriisok, szerzoddsek, hat6sdgi
engeddlyek 6s j6v6hagydsok, mindenfele tervek, stb. Ezen kiszolg6ltat6si ig6nnyel
szemben a Vdllalkoz6t nem illeti meg a visszatart6s joga.

6.7. V6llalkoz6 tev6kenys6gdnek befejezdsekor - Szerzodds felmond6sa esetdn - a Felek
iillapot-felveteli jegyzokcinyvben rogzitik a mtiszaki 6llapotot, kdsziiltsdget, 6s ennek
alapjdn hatinozzftk meg az elv6gzett munka 6rtdkdt, a m6dositott viilalkozrisi dijat.

6.8. Amennyiben a felmondds a V6llalkoz6 reszerol. vagy egy a V6llalkozonak felr6hat6
okb6l kcivetkezik be, rigy a jelen szerzoddsben rcigzitett meghirisul6si kcitb6ren tril
koteles Megrendelonek a felmertilt k6rait megtdriteni.

7. Epft6si napl6

7.1 A Vdllalkoz6 a munkateriilet 6tad6s-6tvdtel6tol kezdve dpit6si napl6t kdteles
folyamatosan vezetni 6s 6lland6an az epitkezes helyszin6n tartani. A 2013. okt6ber 1-j6t
kcjvetoen kezdodo beruh6z6sok eset6ben V6llalkoz6 elektronikus dpitdsi napl6t k<iteles
vezetni a 19112009 (X.5) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezesei figyelembev6tel6vel.
Elektronikus dpit6si napl6vezet6se eset6n a 7.2.-7 .8. pontokban foglalt rendelkez6sek a

megfelelo eltdrdsekkel alkalmazand6k.

7.2 A szerzodo felek a napl6bejegyzesre meghatalmazott szemdlyeket k<itelesek a napl6ban
felttintetni. Az 6pitdsi napl6ban me96llapitiisok, megjegyz6sek, kifog6sok, stb.

bej e gyz6 sd r e kiztr olag a me gnev ezetl szemelyek j o go s u ltak.
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7.3 A tervez6 napl6bejegyzeseit a Megrendel<i hivatalos k6pviseldjdnek ellenjegyezni
sziiks6ges. A Vrillalkoz6 a bejegyz6sekre rit munkanapon beltil a napl6ban k<iteles
v6laszolni.

7.4 A kivitelezds soriin elrendelt m6dositrisokat, vagy a Vrillalkozo ttltal kezdem6nyezett
viltoztatisokat a Megrendel6 k6pviseloj6vel minden esetben egyeztetni kell.

7.5 Az 6pitdsi napl6ban az dpftdssel 6s szerel6ssel, az ellenorz6ssel 6s vizsgiiatokkal, az
itadis-tfivetellel kapcsolatos krirtilmdnyeket, az egyes munk6k vdgrehajtris6nak kezdet6t
6s befejez6sdt, az ellen6rzdsek 6s vizsg6latok eredmenyeit, a m6r6seket stb. rdgzitik.

7.6 A Megrendelo kepviseloje az utasit6sait elsosorban az dpit6si napl6ba tcirtdno
bejegyz6ssel k<jzli a V6llalkoz6val.

7.7 Az epit6si napl6t a Megrendelo kdpviseloje hetente legal6bb egy alkalommal ellenorizni
kciteles. Az 6pftdsi napl6t a munka befejezdsdt kcivetoen le kell zhmi es a zin6
bejegyz6st a feleknek al6 kell imi.

7.8 Az dpit6si napl6 helye a V6llalkoz6 helyszini irod6ja. Az 6pit6si napl6 eredeti pdld6ny6t
6s melldkleteit a V6llalkoz6nak az irtad|s-ittvdteltol sz6mitott 10 6vig meg kell oriznie.

8. Atadris-ritv6teli eljrirfs

8.1 A mtiszaki 6tad6s-6tvdteli elj6r6s mag6ban foglalja a:

- megtekintest,

- szeml6t,

- bej6r6st.

8.2 Az eljdrils sor6n a Vrillalkoz6nak igazolnia kell, hogy
a munka a szerzodes 6s annak mellekleteiben meghatfuozott kcivetelmdnyeknek es a
hat6s6gi el6iriisoknak, valamint - esetleges menetkcjzben elrendelt - a megrendeloi
m6dosft6soknak megfeleloen hi6ny- 6s hibamentesen elkdsztilt;
rendelkezdsre 6llnak az eljttrist megelozii alkalmass6gi ds minos6gi vizsg6latok
bizonyftv6nyai 6s azon hat6s6gi nyilatkozatok, amelyek igazoljik, hogy a
haszniilatbavdteli es tizembehelyez6si enged6ly kiadiisdban 6rdekelt szakhat6s6gok
nem l6tnak okot az enged6ly megtagad6siira.

8.3 A V6llalkozo az iltadds-6tv6teli jegyz0konyv alfiirtsiryal egyidejtileg koteles iitadni
Megrendelonek 3 p6ld6ny 6tad6si dokument6ci6t.

8.4 Az 5;tadtsi dokument6ci6 tartalmazza az atad6si tervet, valamint az alitbbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

m6r6si j e gyzokcinyvek,
sztiksdges minosegvizsg6lati jegyzokdnyvek,
nem szabvdnyositott beepitett anyagok mribizonylatai.

A sikertelen ttadfls-irtv6teli elj6r6sok kcilts6gei a V6llalkoz6t terhelik.

8.5 A jelen szerzodds akkor tekintheto teljesitettnek, ha:

a V6llalkoz6 a jelen szerzodes l. pontjSban meghat6rozott munk6t a jelen
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szerzod6sben foglaltaknak, a j6v6hagyott kiviteli tervdokumentdci6nak, az drvdnyes
hat6s6gi, jogszabrilyi, szabvinyi 6s egydb mriszaki eloir6soknak megfeleloen elso
oszt6lyri minosdgben kivitelezte a rendeltet6sszeni hasznillathoz, mrikcid6shez
sziiks6ges feltdtelek biztosit6s6val,
V6llalkoz6 a sikeres vdgso mriszaki tttadils-fitvetel6i elj6r6s lefolytat6s6hoz sztiksdges
dokumentumokat frtadta,
A szerzodesben foglalt munka befejezdsdt aYiillalkoz6 ir6sban keszre jelentette 6s a
Megrendelo a munkdt a kitizott mtiszaki 6tadiis-6tvdtel idopond6ban hi6ny ds hiba
mentesen, maraddktalanu I elfo gadva, kifej ezetten dtvette.

9. J6trill6s, szavatoss{g

A Villalko zo garantiija:
valamennyi, jelen szerzoddsben ds annak melldkleteiben meghatdrozott parameter ds
mriszaki adat el6rds6t,
az iitala ldtrehozott ldtesitmdny minosege mind a felhaszn6lt anyagok, mind a
l6tesitmdny szerkezet 6s kivitel szempontj6b6l 6rvenyes magyar szabviinyoknak ds
eloir6soknak megfelel, 6,s a szerzoddses c6l eldrdsdt marad6ktalanul biztositja;
az epitesi munk6k szakszerti es hibritlan elvdgzdsdt, a vonatkozo szabvinyoknak ds
eloir6soknak betartiis6t.

A V6llalkozonak az elvegzett munkiira a mriszaki fitadds-fitveteltol sz6mftva 3 6v teljes kiirti
jt6tdll6st kell vrillalnia.

10. A szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

10.1 V6llalkoz6 a bizonyitottan a terh6re felr6hat6 kdsedelmes teliesftdse esetdn a
Megrendelonek kcjtberfi zetesi kdtelezetts6ggel tartozik.

10.2 Kdsedelmi kcitber: mdrt6ke a nett6 ajhnlati 6r (v6llalkozasi dij) 0,2 Yo-a I nap,legfeljebb
30 napt6ri napig. Ezt kcivetoen Megrendelo meghiirsul6si k<itbdne jogosult.

10.3 Hibris teljesit6s: az elvegzett munka nem felel meg az elofrt mriszaki kovetelm6nyeknek,
a szerzodesben foglalt felt6teleknek. Amennyiben a hib6s teljesit6s az 6tv6telkor
kittinik, a Megrendelo a munk6t nem veszi ffi - ezen esetre is a hib6s teljesft6s
jogktivetkezmenyei vonatkoznak. A hib6s teljesit6si kdtb6rt az aj6nlatk6ro maximum 30
napra ervdnyesiti.

10.4 V6llalkozo a hibris teljesitds eseten teljes kcini k6rtdrit6si felel6sseggel tartozik. Hib6s
teljesites eset6n a hib6s teljesit6si kcitbdr 500.000 Ft, a hiba kijavit6s6nak idoszak6ra,
napt6ri naponkdnt, de legfeljebb 30 naptiri napig. Ezt kovetoen Megrendelo
meghirisul6si kdtb6rre j ogosult.

10.5 Meghirisul6si kdtber: mdrt6ke a nett6 v6llalkoziisi dij 20%-a.

10.6 V6llalkoz6 a k<itb6rt - Megrendelo felsz6lit6s6t6l szdmitott - 10 banki napon beliil
tcirtdno iitutal6ssal koteles rendezni.

10.7 Eloleg-visszafizetdsi biztosit6k
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A V6llalkoz6nak a nyrijtott sz6llit6i el6legre - a szerzild6s teljesit6s6nek elmaradiisa
eset6re, a nyfjtott el6leg visszafizetds6nek biaosit6kak6nt - az ellleg risszeg6nek a
szerzildf,s elsz6molhat6 cisszegdnek l0Yo-6t meghalad6 6sszeg6vel megegyezl m6rt6kti
biztosit6kot kell rendelkezdsre bocs6tania, a Kbt. 126. $ (6) a) pontban, a 4l20ll. (I.28)
Kormdnyrendelet 571A. $-ban 6s a36812011. (Xil. 31.) Korm. rendelet 77. g (1a)
bekezdds6ben meghatiirozottak szerint. Bankgarancia villasztfusa eset6n a
bankgaranci6nak Magyarorszilgon bejegyzett bankt6l kell sziirmmnia, illetve felt6tel
n6lkiilinek 6s visszavonhatatlannak kell lennie.
A V6llalkoz6nak az eliSleg-visszafizet6si biztosit6kot az elolegbek6r6 benyrijt6srlnak
id6pontjSban kell rendelkez6sre bocsiitania. Az el6leg-visszafizetlsi biztositdknak az
el6leg elszrimolAsiinak id6pontj6ig kell 6rv6nyben maradnia. A biztosft6k
kedvezmdnyezettjek6nt kiziir6lagosan a Nemzeti Fejlesadsi Ugyndksdget kell
megjel6lni.

10.8. Feleloss6gbiztosit6s
A Vrlllalkozonak rendelkeznie kell a30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. $ szerinti, a
mtiszaki-ritad6s 6tv6tel idopontj6ig terjed6 id6tartamra sz6l6, cisszesen lega|lbb
20.000.000,- Ft/kilresem6ny illetve legal6bb 50.000.000,- Ft/6v kiircisszegre sz6l6,
6pit6si-szerel6si felel<iss6gbiztosit6ssal. A felel6sslgbinositilsnak ki kell terjednie
VSllalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvSllalkoz6k 6s a Ptk. szerinti valamennyi
teljesitdsi seg6d iital okozott krirdrt val6 felel6ssdgre is. A felel6ssdgbiztosit6si
szerzildfst illetve ktitv6nyt Vrillalkoz6 kciteles legk6s6bb a jelen Szerz6dds alfuirhsa
napj6ig a Megrendelo r6sz6re ritadni.

11. Ery6b rendelkez6sek

ll.l A Szerzildil Felek meg6llapodnak abban, hogy teljesit6stik sor6n a Kbt. 6s a Ptk.
el6ir6saival dsszhangban mindegyikiik ig6nybe veheti harmadik szem6ly
kdzremrikrid6sdt, akinek magatartiisri6rt saj 6tjak6nt felel.

11.2 Jelen szer26dds azad6zls rendj6r6l s26162003. 6vi XCII. t<irv6ny 361A. g-6nak hatillya
al6tartozik, ez6rt abban foglaltak betartiisa a szerzild6 felekre ndzve kdtelez6.

11.3 A Szerzodo Felek nigzitik, hogy mindennemri joglemond6 nyilatkozat csak inisban
6rv6nyes. Egyetlen, egy alkalommal ekifordul6 dologgal, esem6nnyel kapcsolatos
joglemond6 nyilatkozat sem drt6kelhetri akk6nt, hogy ez a jriv6ben el<ifordul6 hasonl6
dolog, illetve esem6ny tekintet6ben is joglemondiist jelentene.

ll.4 Alulfrottak nyilatkozunk, hogy
belftilddn nyilvilntartilsba vett ad6alanyok vagyunk,
egyiktinknek sincs olyan, M AfA-triruenyben szabiiyozott jog6ll6sa, amelynek
alapjln az ado fizetdse ne lenne kd,vetelhetci.

amennyiben a jogSll6sunkban brirmilyen viltozirs krivetkezik be, kritelezetts6get
vdllalunk a mdsik fel azonnali 6rtesit6sdre.

ll.5 Amennyiben a jelen szerzodds b6rmely r6sze 6rv6nytelen vagy vdgrehajthatatlan, illetve
ut6bb azzS v6lik, a szerzodls tov6bbi rendelkez6sei vdltozatlanul 6rv6nyben maradnak,
6s az fwlnytelen vagy v6grehajthatatlan szerztid6si rdszt a felek olyan rendelkez6sekkel
p6tolj 6k, amelyek eredeti szand6kaikh oz legkozelebb 6llnak.
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ll.6 Amennyiben az efte irrinyul6 t6rgyal6sok nem vezetnek eredmdnyre, b6rmelyik fdl
k6rheti a bir6s6gt6l az ervenytelen vagy vdgrehajthatatlan r6sz tekintetdben a szerzodds
tartalm6nak meg6llapitiis6t. 

.

ll.7 A szerzodds csak a Szerzitdii Felek k<izcis megegyezesdvel, ir6sban, a kozbeszerz6sekrol
szol6 2071. 6vi CVIII. t<irveny 132. $-ban meghat6rozott esetekben m6dosithat6.
Minden, a jelen szerzitdls keretdben a felek 6ltal egym6snak ktilddtt 6rtesftdsnek irott
form6ban (ajdnlott levdl, fax) kell t<irt6nnie. A faxon kiilddtt si.irgos drtesit6seket aj6nlott
levelben is meg kell ismdtelni. Ezen 6rtesit6sek hatitlya a cimzett 6ltali 6tvdtelkor
(kezhezv etelkor) 6ll be.

11.8 A Szerziidii Felek kotelezettsdget vdllalnak arra, hogy a jelen szerzod6ssel szabiiyozott
kapcsolatok folyt6n tudom6sukra jutott tizleti inform6ci6kat, adatokat, t6nyeket a mrisik
fel elozetes hozzilftrulilsa ndlkiil nem hozzirk harmadik termdszetes vagy jogi szemdly
tudomSs6ra, nem teszik harmadik szem6ly szitmtna hozzifdrhetov6, 6s abb6l ad6d6an
ki.il<in tizleti elony szerzesere nem tcjrekednek. Szerzodo felek tudom6sul veszik, hogy
jelen szerzodds a Kbt. alapj6n nyilv6nos adatnak minosiil, s ezert Megrendelo honlapj6n
kozzeteszi.

11.9 A Szerzodo Felek a jelen szerzoddssel szabillyozott kapcsolatokban mindv6gig egym6s
tizleti 6s erk<ilcsi el6nydnek ko lcsdnds maximaliz iittsitr a tcirekednek.

11.104 szerzod6sbol eredd jogvitdkat a felek b6k6s riton t6rgyal6s keretdben kiv6nj6k
rendezni. A t6rgyal6s alapja az ajitnlati felhiv6s 6s dokument6ci6, az ajdnlat, valamint a
szerzod6s. Amennyiben a vit6s k6rd6s a fenti dokumentumok alapj6n nem rendezhet6,
felek kcizcjs megegyezessel pr6b6lnak egyezsdgre jutni. Ezek eredm6nytelens6ge eset6re
6rt6khatrirt6l ftiggoen Megrendelo szdkhelye szerinti bir6srig kiz6r6lagos illet6kess6g6t
k6tik ki.

11.11Ezen szerzod6sben nem, vagy nem kimeritoen szab6lyozott kdrd6sek tekintetdben a
Polg6ri Tdrv6nykcinyv, a Kbt., tovilbb| az ajhnlati felhivds, a dokument6ci6 es az ajdnlat
rendelkez6sei, feltdtelei az iritnyad6ak. A szerzodes elv6laszthatatlan reszet kdpezik a

lent felsorolt mell6kletek.

Jelen szerzod6s n6gy, egym6ssal sz6 szerint megegyezo, eredeti p6ld6nyban k6sztilt, amelybol
h6rom p6ld6ny a Megrendel6t, egy p6ld6ny a V6llalkoz6t illet.

A Felek a jelen szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra ndzve
kcitelezonek ismerik el, kijelentik, hogy annak aliirtshrajogosultak 6s azt helyben hagy6lag
cdgszenien alairtt'k.

Szerz 6d6s alapj 6t k6pez6 dokumentumok (m ell6kletek) :

Aj 6nlatt6teli dokument6ci6 (melynek resze a kivitelezesi dokument6ci6)
Aj 6nlattdteli felhiv6s
Az ajttnlattevo k6rd6seire adott v6laszok, es minden egy6b - az ajirnlat benyrijt6s6ig
keletkezett - ir6sos inform6ci6

l.
2.
aJ.

f ru- L12



4.
5.

6.

A nyertes ilfnlat
Krilts6gvetes
V6llalkoz6 feleloss6gbiztosit6sa (biztosit6si kotv6ny, biztosit6si szerzod6s)

Kelt: Mdtrahfza,20l3.6v december. h6 23. napjfn

Dr. Urbrin LiszlS fbi
Megrendelo

Pdnziigyileg ellenj egyezte :

Vallalkozci
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