
vALLALKozAsr szERz6DES

A Szerz6d6s t6rgya.' P6cs J6kai t6r burkolat el6k6szit6- al6pitrn6nyi- 6s fel6pitm6nyi munkiinak
kivitelez6se 6s a t6rk6 burkolat lerakisa II. iitem

anct ht/riitt egniq,6l
Szerz6d6sk6t6s 6s teliesit6se sorin eliat6 szewezet
Levelez6si cime:
Szimlavezet5 p6nzint(zete:
Szitnlaszitaa:
Ad6szima:
Kepvisel6:
mint Megrendel6 (ovibbiakban: MegrendelQ, misr6szt

ntun"s46L
Sz6khelye:

Sz6rnlavezet6 p6nzint&e te :

Szinthszima:
SzirnlAzisi cim:
Ad6szima:
Statisztikai ielz6szim:
C€gqyz&szimzl.
Aliirisra iogosult kepvisel6:
mint Villalkoz6 (a tovibbiakban Villalkoz6)

a tovibbiakban egyiitc Szerz6d6 Felek k6zittt, alulirott helyen 6s napon, az alibbi fdt6telek szerint:

I,

PREAMBULUM

1. A Megtendel6, mint airinfatk&6 2077. februir h6 21. nc,plla ,,P,ia Jdkai th hrkolat elikct4t6
aLpitn,irrli- u fclQitniryi nmhiiruk kiriteb4itc it a tir6 bukolat hrahira II. iiten" a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6
2075. Ai CXLIII. torv6ny (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 115. $ szerinti, kijzveden ajinlatt6teli
felhivis megkiild6sevel inditott tirgyalis n6lkiiLli k6zbeszerz6si eljritist (a tov6bbiakban: k<izbeszerz6si

elirit{s) inditott.

2. Megrendel6 a beruhizissal szemben limasztott alaPvet6 mriszaki, mennyisegi 6s szakmai

kovetelm6nyeket a kcizbeszerz6si eljidsban V6llalkoz6 rendelkez6s6te bocsitott ki5zbeszetztsi
dokumentumban (a tovibbiakban: k6zbeszerz6si dokumentum) r6szletesen meghatAtozta. Y6llalkoz6 ezen
felt6teleket a kozbeszerz6si eljirisban benyujton ajinlat6ban (a tovibbiakban: aj6nlat) elfogada.

3. Megrendel6 az ajinlatok mindere kiterjed5 6s r6szletes vizsgilatit kovet6en a kozbeszerz6si
dokumentumban meghatlrozott, valamint a kapcsol6d6 jogszab6lyokban is rogziten felt6teleket is

figyelembe vtye 2077 - mfucius h6 l- orrpj6n ir6sban eredm6nyt hirdetett. Megrendel6 kiizbeszerz6si
eli6risban hozott dont6se szerint a nyertes alinlattev6 - vagy amennyiben a Kbt. 131. $ (4) bekezd6s6ben
megadott koriilm6ny zz osszegzis megkiild6s6t kovet6en el6illt, a nyertes aiinlatot kiivetkez6
legkedvez6bb aiinlatot tev6nek min6sitett szervezet - V6llalkoz6 letr
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4. A Szerz6d6s c6lja, hogy mqltatatozza mindazon felt6teleket, amelyek alapjin a Szerz5d6 Felek az
egyes iogokat 6rv6nyesiti\ a kcilcscincisen megillapitott szolgdltatisokat, illewe kcitelezetts6geket teljesitik.

5. A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deUat iik azon megillapodisukat:

5. 1 . Szerz6d6 Felek a litesitm6ny megnevez6s alatt a J 6kai t6r teriilet6t 6rtik.

?2 :r_a\'aJk??6 
ki;relezetts6gct willal a Megrendel5 fel6, hogy a Szerz6d6sben meghatirozott 6pit6si

benrhiz6st kivitelezi 6s befeiezi, az esetleges felmeriil6 hibrikai kijavitja, sziiks6ges kiJg6szit6 gyiLrtm;.ny
terveket elk6sziti a Szerz6d6s tendelkez6sehek megfelel6en; 6s azt mrikod5kdpes illapo tian;a{ii.
5.3. Megtendel6 ezriton kotelezetts6get v6llal, hogy a Szerz6d6sben el6irt id6pontokban 6s m6don a
Szerz6d6sben t6szletesen megharirozott dijakat - az ott megh atArozott fotmriban 6s iitemez6s szerint - a
V{llalkoz6 r6sz6re meghzeti.

5.4. Yiilalkoz6 k<iteles a szez6d6s 6rtelm6ben a I Ftesitrn6nyt szerz6desszerien, teljes k<inien mriszakilag
6s- min6segileg kifogistalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irisokoalq mfiszaki szabvinyoknak,
valamint a technika mai illisinak megfelet6en a villali- hat6rid6ben a szakvii)zfat gondossrigival
elk6_sziteni, 

1z_1hhez sziiks6ges hat6s6gi enged6lyek beszerezes6n6l k<izremfiktidni, illetv"e vahmJnnf
egy6b- szerz6deses k<itelezetts6g6t szerz6d6sszerfien teljesiteni. A V6llalkoz6 az el6bbi, a I-etesitm6nv
szerz6d6sszeni megval6sit6sira villalt- k<itelezetts6ge mellett kifejezett k6telezetts6get ,riilal 

".rr, 
hogy I

j6nillisi/szavatossrigi k6telezettsegeinek mand6ktalanul eleget tesz.

5.5. villalkoz6 a Szerz6d6ses Megrillapodis aliirisinal akk6nt nyilatkozi\ hogy a Szerz5d6s
elvila52i1r"o,1^r, r6szit k€pez,6 kcizbeszerz6si dokumentumokat 6s a Megrendel6 iltdl rendelkez6s6re
bocsitott eg5r6b dokumentum"Yl---i"j szakvillalat sajit felel6ss6g6re illen6rizte, az azokban foghh
t6nyekeq el6irlsokat ismeri. Y6llalkoz6 a titesitrn6ny Egy6sszegri Ajiobn ArAt ezen informici6k
figrelembe v6televel kell6en nagy szakmai tapasztala tin i^pozri 6s az 6pit6si helyszin ismeret6ben
illapitotta meg. Yillalkoz6 a Iitesiun6ny funkci6j6nalq ia!"i""t -.gr"t.ta 6s rendeltet6sszetri
h17\hti\oz a megfelel6 megjelen6.sri 6s min6segi megv al6sitishoz, za:vattziiLnui hasznilhat6 illaporihoz
sziks6ges kivitelez6si munkikat katkulnri tudta, 6s a miszaki 6s ig6nyszintbeli bizonytalansiiokat is
fig)relembe vette.

5.6. Vrillalkoz6 nyilatkozik tovibb6, a kozbeszerz6si dokumentum itfog6an 6s kell6 alapossiggal tartaln,.z
T-jT: " ki-r'itelez6ssel kapcsolatos elvirist 6s el6irist. Ennek ittlkirrt6se, megismer6s? 6s tartalmi
elsajitifll-a.tili1_elez6 felel6ssege. A szerz6d6s aliirisival Villalkoz6 kijelenti, iogyL Ei,nlat k dolgozi,sa
sor6n kell6 kdrii,ltekint6ssel iit e\ ez€tt a k6zbeszen6si dokumentum esetlegel' hirinyossrig{n tErt6n6
utal6ssal semmif6le t6bblet ellenszolgiltatisi igenp a kivitelez6s folyamin a! ajinlatk6r6i-ek nem ill
m6diiban elfogadni. Vdllalkoz6 kiielenti, hogy a tervdokumentici6 

'kivitelez6sre 
alkalmas, tovibbi a

Villalkoz6 alfunztAban szerepl6 nett6 46nnzi 6Lr a dokumentici5ban szerepl6 munkikat teljes k<ir6en
tattzlmazza 6s vaTamennyi kockizatot az aj{nlat megadisa sorin figyelembe veit-

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szen6d6s 6taliny6ns ielleg6re figyelemmet V6llalkoz6 kijelenti,
hogl,

' megismerte a k6zbeszerz6si dokumeatum t6szek6nt rendelkez6s&e bocsitott mfiszaki
dokumentici6 6s k6ltsegvet6s tartalm 69 6s az abbat foglalt munkilatok teljes kciri megval6sirisira
vonatkoz6an tette meg aiinJatit;

r a rendelkez6s6re bocsitott,tervdokumentici6, joger6s epit6si enged6ly, 6s kcils6gvet6s, valamint a

Y.g.:o9ffi k6vetelm6nyek aL piiri, az lpitlsi bemhizist szerz5i6sszerfien, teljeJkorfien, mriszaki
6r -9"9"6q szempontb6l 

_is _ 
kifogistalan illapotban, a vonatkoz6 jogszab,ilyoknak,' mfiszaki

szabilyoknak megfelel6en k6sziti el;. a kdzbeszerz6si dokumentumot ittanulrndnyozta, az abban foglalt a&tokat ismeri.

6' -nyen el6zm6nyek utin a szerz6d6 Felek a kozbeszerz6si dokunentum ftszlt k6pez6
tervdokumen-t'ici6nalq ioger6s 6nrtjli 9"s9{cty".( Megrender6i k6vetelm6nyeknek 6s kortsegvet6inek
valamint a Villalkoz6 kozbeszerz6si eli6tisban benyuitott aiidatAnak -.gf.Ll6.r, az alibbiik szerint
illapodnal< meg



II.
A SZERZ6DES TARGYA

1. A Prsambulumban leirtak alapidn a Megtendel6 megrendeli, a Villalkoz6 pedig elvrillalja ,,Phs Jdkai xr
furkolat el,ihir?t6- alepitairyi- it Jebpitniryi nuthiiruk kiaitcb4isc is a tirki burkolat lerakira IL inn" tirgyi
beruhizis kivitelez6s6t a mfiszaki dokumentici6ban meghatirozott mriszaki taralommal 6s

r6szletezetts6gel.

2. A mriszaki tartahr,at a szerz 6s r6sz6t k6pez6
a) Miszaki (feladat) leiris
b) Villalkoz6 ajinlaa;
c) Villalkoz6 6ltal adott irazott kiilts6gvet6s;

egytittesen hatirozzik meg oly m6don, hogy elt6r6s eset6n a teljess6g 6rdek6ben mindig a r6szletesebb
terjedelrnrl el6irisokat kell irinyad6nak tekinteni, ellentrnondis eset6n az alibbi sorrend 6rv6nyesiil azzal,

hogy a sorrendben el6r6bb rill6 dokumentum rendelkez6sei megel6zik a sorban k6s6bb ill6 dokumentum
rendelkez6seit (1. utin 2.,2. utin 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz6d6ses meglllapodls II.6. pontjiban meghatirozott
dokumentumok sorrendis6get nem 6rintik.

3. A Kivitelez6s sorin a kiviteli tervekben, valamint a kiils6gvet6si kiirisban megjelolt esetekben - az

egyes speci6lis teljesit6si r6szekkel kapcsolatban, illewe a md6v6 tervekhez tovibbi r6szletez6st ig6nyl5en

- sziiks6gess6 vil6 r6szletes gy6rtrn6ny elk6szit6se is Villalkoz6 felad*t.

4. A Kivitelez6s a Szerz6d6sben r6gziten 6pit6si munkilatokon til - tobbek kozott - ^z 
alibbiakat

foglalla magriba:

- a szerz6d6skcit6st kiivet6en illapotfelm6r6st koteles v6gezni, melyet fot6- vagy vide6
dokumentici6val kell alitimasztani,

- a munkateriilet sziiks6ges 5rz6se;

- valamennyi iddenes 6pit6si vizellitishoz 6s 6pit6si elektromos ellit shoz 6s v6telez6sekhez

sziiks6ges m6rhet6 ki6pit6sek elk6szit6se,

- a kivitelez6s megvd6sit6sihoz sziiks6ges valamennyi 6pit6si 6s szerel6si munka elv6gz6se,

- iizempr6biklefolytatisa;
- -;rr6gn ig""gatisi, techoikai vag;r egy6b feladat ell6tisa, amely ahhoz sziks6ges, hogy a kivitelez6st

a tervekben megharirozott illapotban Megendel6nek itadja;
- az elk6sziiLlt l6tesitrn6ny szerz6d6snek, jogszabilynak, enged6lynek tort6n6 megfelel6seg6nek

igP"olisa'

- mindeo olyan dokumennm elk6szit6se, atr,ely a benthAzissal <isszefiig6sben ielen szerz6d6s
keretein belii! a Iltesiun6ny kivitelez6s6hez, a biztons6gos mfk6des6hez/ hasztalathoz
sziiks6ges;

- az ltzdis-irtylteli eljirris sorin a szerkezetek, berendez6sek megfelel6segi igazoLisrit k<;teles 6adni,
- itadAsi 6s megval6sulisi terv elk6szit6se, a bzszni)ztba v6teli eaged6ly benyuldsihoz sziiks6ges

dokumenrici6 elk6szit6se 6s itadisa a Megrendel6nek, a Megtendel6i kiivetelrn6nyekben t<igzitett
fotm6ban 6s p6ldinyszimban,

- valamennyi kivitelez6si munldval kapcsolatban kepz6d6 bontisi t6rmel6k 6s 6pit6si hullad6k
gldjt6se 6s elszillitisa, illetve a jogszabilyoknak megfelel6 6rtalmadanitisa, rijrahasznosit6sa;

- a munkav6gz6sek befejez6se utin a kivitelez6ssel 6rintett felvooulisi teriiletek kivitelez6s

megkezd6se el6tti illapomak megfelel6 helyre{lfirisa;
- a komyezetben, k6myez6 6pitrn6nyekben okozott s6niLl6sek, kirok helyreillitisa, a szavatoss6gi 6s

i6till6si k<itelezetts6gek ellit6sa,
- tendelkez6sre 6ll6s a hasznilatba v6teli elj6r6s sorin.

r Kivitelez6s alatt tehit Szen6d6 Felek a munkik teljesseg6t 6rtik azzal a c6llal hogy Vrillalkoz6
mindenfaita munklt a Szerz6d6s keret6ben k<iteles elv6gezni - figyelemmel ana, hogy a

tervdokumentici6t, 6pit6si enged6lyt, az irazatfan kolts6gvet6s 6s a Megrendel6i kovetelrn6nyeket



ittanobni.nyoza, azokat megval6sithat6nak tartja 6s az esedeges abban nem szerepl6 t6telekkel a villalis6t
mfu kiegdszitette - azaz tiibbletmunka vagy egy6b kriltsegszimohsra nem keriilhet sor.

5. Jelen Szerz6des r€sz6t az al|bbi dokumentumok k6pezik 6s azok jelen Szetz6d6ssel egyiittesen
Ertelmezend6k:

a) V6llalkoz6siszerz6d6s
b) Megrendel6ik6vetelm6nyek
c) Tervdokumentdci6,joget6senged6ly(ek)

O A kdzbeszerz6si eljiris sorin tett nyilathozatok
e) Kozbeszerzlsi dokumentum 6s aYiilalkoz6 Ljinlata
I Brirmely egy6b dokumentum, amelyben a Szetz6d6 Felek megegyeztek

6, V6llalkoz6 szerz6d6ses kdtelezetts€get v{llal a Megtendel6 fel6, hogy a Iitesitm6nyt kivitelezze 6s

befejezze, mik<id6k6pes illapotban 6s el6irt hatirid6ben 6tadja, valamint az abban rcil6 hibikat kijavitsa a

Szerz6d6s rendelkez6seinek megfelel6en.

7. Megrendel6 ez6torr szerz6d6ses kotelezetts6get villal, hogy a Szerz6d6sben el6irt id6pontokban 6s

m6don a Szerz6d6ses Arat lciEzeti.

III.
Tr$EKozTATAsr KOTELEZET"T sEG

l. Szen6d6 Felek k<ilcs6n<isen sziiks6gesnek tartiik egymis irisban tdrtlr'i tijlkoztat^sit minden olyan
k,iiriilrn6nyr6l amely a szerz6d6s szerinti teliesit6st vesz6lyezteti vagy lehetedenn6 teszi. Az a f6l, aki ezt
elmulasztja, vagy k6s6bbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizoryithat6art tudornisira iutott, elegend6
okot szolgilat arra, hogy az egynttmik<id6si j6szind6kot a misik f6l k6ts6gbe vonja 6s az esetet fgy
min6sitse, hogy az vitathatadanul kimeiti a. szerz6d6sszeg6s fogalmit.

2. Yillalkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megrendel6t minden olyan koriilm6nyr6l, amely jelen szerz6d6s
teljesit6s6t, eredm6ny6q illewe a teljesit6si hatirid6ket 6rdemben 6rinti vagr befolyisolja. Az 6rtesit6sben
rogziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megoldisra.

3. A Villalkoz6 6s a Megtendel6 a szerz6d6s teliesit6se 6rdek6bea a fentieken tul, iltaliban is
egyiittmikcidnelc Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s tendelkez6s6rc bocsitjik a sziiks6ges adatokat
6s eszkiizoket, valamint gondoskodaak a teljesit6s tovibbi felt6teleinek megteremt6s6r6l. A teljesit6st
6rint6 minden l6nyeges k6riiknenyr6l halad6ktalanul tij6kozatjik egSrmrist.

4. Amennlben a kivitelez6s enged6lykciteles, Villalkoz6 koteles tij6kozami Megrendel6t abban az
esetben, ha 6szlel.i, hogy a betuhizisra kiadott epit6si enged6ly m6dosiri.sa, illetve a kivitelez6ssel
kapcsolatban rij enged6ln hozzijirulAs megszerz6se, vagy a tervdokumentzci6 tiszit k6p€t k6pez6
egyeztet6si jegp6k6nyvek lelirati figyelemmel azok megriiitisa vilik sziiks6gess6. A m6dositis az ii
enged6ly megszerz6se valamint az egyeztet6si ,eglz6k6n)'vek megrijitisa Megtendel6 kdtelezetts6ge.

ry.

MEGRENDEL6 JOGAI, KoTELEZETTSEGEI

Allaootfclmc16s

1. Villalkoz6 a munkateriilet i.tadisit megel6zSen 6llapotfelm6r6st k6teles v6gezni, melyet fot6- vagy
vide6 dokumenrici6val kell alitimaszan\ mely dokumentici6 z616 dokumentici6nak min6siil. Az
illapotfelrn6t6st6l k&ziilt dokumentumok a z6t6 dokument6ci6 r6sz6t k6peziL

Munkaterii,let itadisa

2. A munkit a Megrendel6 ilal a kijeldlt helyen kell elvegezni.

3. Megrendel6 k6teles Villalkoz6nak a helyszin hozzifirhet6s€g jogrit a ielen szen6dis zlikiLsit
kcivet6en a megrendel6i kovetelrn6nyben irtak szerint mega dnt azzd,, bogy Yillakoz6 munkav6gz6sre csak



a iogszabrlyi el6irisokban meghatirozott munkakezd6sre vonatkoz6 bejelent6si k<itelezetts6get kovet6en
az ott itt hatjrid6 betartisival jogosult, ezen id6pontig Y.,tzir6lag a munkakezd6shez sziiks6ges
el6k6sziiletek vegezhet6ek. Megrendel6 a munkahelyet alkalmas 6lapotban k,titeles a Villalkoz6
rendelkez6s6re bocs6tani. A hozzifirhet6s6g joga 6s a birtoklis nem lehet kizir6lagosan a Villalkoz66.

A munkakezd6s tervezett id6pontifu6l a Villalkoz6oak 5 nappal koribban tijlkoztamia sziiks6ges a

Megrendel6t 6s a Mriszaki ellen6rt. A munka csak a Mriszaki ellen6t itisos enged6lywel kezdhet6 meg.

4. Megendel6 koteles minden birtok6ban l&6 6s a teljesit6sre vonatloz6 adatot a munkateriilet
itaddsdval egyidejileg V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs{tani.

5. Munkateriilet iadisinak felt6tele: z616 dokumentici6 Mriszaki ellen6r iltali elfogadisa 6s a

munkakezd6si enged6ly kiad6sa.

A Megrendel6 jogai

6. Megtendel6 jogosult a Villalkoz6 tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6rz6s a Villalkoz6
szea6dbsszetit teliesites6t nem hitr6ltathatja. Villalkoz6 nem mentesiiLl a felel6ss6g al6l, ha Megrendel6 az

ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el.

7. Yilla,lkoz6 a lefolytatott kozbeszerz6si elj:ir{s alapjin megk<itritt szerz6d6s, illewe a Megrendel6
uasitisai szeint k<iteles eliimi. Megrendel6 utasidsa nem tetjedhet ki a munka megszervez6s6re, nem
tehetj a teliesitest terhesebb6.

8. A Megrendel6 csak a k<izbeszerz6si dokumentum risz6t k6pez6 teridokumentici6ban, feladat
leirisban 6s a k6lsegvet6sben megharirozott, a mindenkor 6rv6oyes magyar szabvinyoknak 6s miszaki
irinyelveknek, technol6giai leirisoknak megfelel6 teljesitest fogad el. Amennyiben a villalt muoka
min6s6ge a vonatkoz6 el6irisoknak nem, vagy nem teljes m6rt6kben felel meg, rigy Megrendel6
kizfu6lagos ioga d6oteai ar6l hogy ragaszkodik a szerz6d6s szerinti min6seg tellesit6s6hez, vagr a munMt
a teljesitett min6s6gben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkoz6nak jelerr szerz6d6sben, valamint annak mell6kleteiben nem szetepl6, a

teljesit6shez sziikseges egy6b informici6ra van sziiks6ge, az nforrrlio.6 ig6ny6r6l a Megrendel6t
halad6ktalanul 6rtesitenie kell. A Megrendel6 villalja hogy a Villalkoz6 iltal 6sszeden k6rt, a

szerz6d6sszeri teliesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6! adatot, nyilatlozatot, hozzii6rulist a lehet6
legr6videbb 6sszeri ha ';d6n beliiLl - k6sedelem n6lkiil - a V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocsitja.

10. Megrendel6 a vzllakoz6i dij meg6zet6s6vel a jelen villalkozisi szerz6d6s teljesit6se sorin keletkez6,

szez6i iog v6delrne ali es6 alkotisokon teriileti korhtozis n6lkiili, kizrit6lagos 6s harmadik szem6ly

szimfua 6tadhat6 felhasznil6i iogot szerez, valamint ,ogot szerq, az alkotisok itdo\ozirsira is, melyr6l
V6llalkoz6 az alvallzlkoz6it 6s harmadik szem6lyeket is k6teles t6j6koztatni, valamint szerz6d6seiben ezen

szerz6d6ses felt6telt szerepeltetni.

Merendel6 szem6lvzete

11. Megrendel6 felel6s az6rt, hogy szem6lyzete 6s a tobbi villalkoz6ia a helyszinen egynftnfik6dion a

Villalkoz6val.

Memendel6 o6nziiqvi intezked6sei

12, Megrendel6 Villalkoz6 k6relm6nek k6zhezv6tel6t ktivet6 8 napon beliil kiiteles igazolni, hogy a

Villalkoz6 ktivetel6s6aek kiegyenlit6se tfugyAban a p€witgli int6zked6sek elkezd6dtek 6s folyamatban
vannak.

Meerendel6 kovetel6sei

13. Ha a Megtendel6nek Villalkoz6val szemben k6vetel6se keletkezik a jelen Szerz6d6s dapirin, rigy art6l
koteles a Villalkoz6t, valamint a Miszaki ellen6rt halad6ktalanul a k,iivetel6s6t alAtArrnszt6 adatokkal
egyiitt 6rtesiteni.
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v.

vArurrozo ;ocAr, KOTELEzettsEcer
V6llalkoz6 iltalinos kritelez c t tsrloei

l. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 koteles a Megrendel6vel kotott szerz6d6sben foglalt
munkikat a megjelolt hat{rid6ig a kozbeszerzisi dokumentumnak, az ajinlatok kidolgozisira adott id6
alatt feltett k6rd6sckre megadott vdlaszoknak, valamint mindenkor 6rv6nyes magyar szabvinyoknak 6s

mriszaki irinyelveknel technol6giai el6irisoknak megfelel6en elv6gezni. A Villalkoz6 tudomisul vcszi,
hogy ezen felt6tel marad6ktahn betattasihoz a Megrendel5nek kiemelt 6rdeke ffz6dik.

2. A L6tesitm6nyen el kell v6geznie minden olyan munkit, amely a Megrendel6i kovetelm6nyekben
szerepl6 felt6teleknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6d6s magiban foglal tovibbi minden olyan munkit
amely - bfu a szez6d6sben nem szerepel - a Iitesitm6ny stabilitisihoz, befejez6s6hez, biztonsigos 6s

helyes iizemeltet6s6hez sziiks6ges.

3. A V6llalkoz6 a Iitesitrn6ny szetz6dlsszeri megval6sitisira villalt kotelezetts6ge mellett kifejezett
kotelezetts6get villal arra, hogy j6till6sr/ szavatossigi k<itelezetts6geinek marad6ktalanul eleget tesz,
figyelemmel jelen szerz6d6s XII. 1. pontjriban foglaltakra.

4. Villalkoz6 kotelezetts6get vlJlal arca., hogy a bizonftottan Villalkoz6 hibijib6l keletkezett
meghib{sodist, ill. mfikod6si rendelleness6g eset6n a Megrendel6 irisbeli 6rtesit6s6t6l szimitott 24 6rin
beliil megkezdi a hiba elhiurtisitt.

5. A Villalkoz6 felel6s minden helyszinen zajl6 tev6kenys6g szakszenis6g66t, ill6konysrigi6n 6s

biztorsirgil4 tovibb6 minden 6pit6si m6dszer6rt 6s a teljes Iitesitm6ny6rt.

6. A Yillalkoz6 koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot 6s megtenni minden sziiks6ges int6zked6st
annak biztositisia, hogy a Megrendel6 szimara megval6sult felirjitott L6tesitrn6ny rendeltet6sszerien
hasznilhat6 legyen, valamint k6teles megszerezni valamennyi k6ztgazgatisi vagy harmadik szem6lyt6l
szirmaz6 hozzijarulist. enged6lyt.

7. Amennyiben V6llalkoz6 a munkav6gz6s sorin a tervdokumentici6t6l, feladat leir6st6l vagy
kiilts6gvet6st6l el kivin t6mi, .69,1 az alkalmazn kivint technol6giit kdteles a Megrendel6 iltal megbizott
Mfszaki ellen6rrel, Tervez6vel 6s a Megrendel6vel el6zetesen i6vrihagyatni. A Mriszaki ellen6t a Teri,ez6
6s a Megrendel6 j6vihagyisit fuisban adja meg, azonban ez Yillalkoz6 teljes korri felel6ss6g6t nem
cs<ikkenti.
A Kbl 141. $ (4) bekezd6s a) pontja alapiin Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerz6d6sben rr.agL,atarozott
el6ir6sok Villalkoz6 iltali teljesit6se eset6n a megval6siris sot6n a kozbeszerz6si aiinlat6bat megrievezett
term6kkel egyen6rt6ki tetm6ket is elfogad
Egyen6rt6ki term6k, tipus, technol6gia megajin.lisa eset6n az egyen6rt6kfis6get Villalkoz6 kiikin
dokumentnmokkal al|tamLsztott^i megfelel6 m6don, b6rmely megfelel6 eszkizzel kciteles bizonftani,
hog;r a szabvinynak megfelel6 term6\ szolg'iltatis vagy 6pit6si beruh6z{s megfelel az alinlatkix6 6ltal
meghatirozott teljesitm6ny, illetve funkcion6lis k6vetelm6nyeknek.

Az egyen&t6his6g megillapitisa vona&ozisiban M Ajadattey6t vita eset6n bizonftisi kotelezetts6g
tetheli.
Az ajinlatk66 egyen6t6kfi teljesit6snek tekinti azon megoldisokat, amelyek a tervdokumenrici6ban
rogzitett funkci6kat biztositjrilq 6s mikod6siik sot6n azonos biztons6got nyujtanak 6s azonos hat6sfokkal
mrikodnek- Az alkalmazott megoldisoknak a hatdlyos jogszabilyoknak meg kell felelniiik.
Az Ajinlattev6 az egyen6rt6ldnek elfogadott mfiszaki megold6sok vonatkozisiban - sziiks6g eset6n - sajit
koltseg6n koteles a kapcsol6d6 enged|lyek hozzi46ni6sok beszez6s6re.

8. Vrillalkoz6 kotelezetts6get villa| aua, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomsz6dos
l6tesitm6nyekben a kivitelez6s megval6sitisa sor6n kirt nem okoz. A V6llalkoz6 a kotelezetts6gek
megsze#s&el akfu Megtendel6nek, akir harmadik szem6lynek okozott kirok6rt telies kori anyagi
felel6ss6ggel tatozik. A Ptk 6:1,42. $-ban foglaltakkal <isszhangban V6llalkoz6 mentesiil a felel6ss6g al6l,
ha bizonytga, hog;r szerz6d6sszeg6st ellen6rz6si kor6n kiviil es6, a szerz6d6skot6s id6pontj6ban el6re nem
16that6 koriilrn6ny okozta, 6s nem volt elv6rhat6, hogy a kodilm6np elkeriilje, vagy a kirt elhiritsa. A



Villalkoz6 kiiteles a kivitelez6s megval6sitisa sor6n a szomsz6dos ingxdanok haszn6l6inak sziiks6gtelen
zavarisa n6lkiil eliimi.

9. Yillalkoz6 6rdekkor6ben felmetiilt okb6l bekovetkezett olyan kirok tekintet6ben, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek 6rv6nyesit6sre, 6s Megendel6 ez alapiin birmilyen jogcimen 6s

6sszegben marasztalisra keriil, vagy megt6rit6sre k<iteles, rigy ezen kolts6gek megfzet6se al6l Villalkoz6
k<iteles a Megrendel5t mentesiteni, 6s a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

10. Megrendel6 kirt6rit6s jogcim6n jogosult Villalkoz6t6[ a szerz6d6sszeg6s ktivetkezm6nyek6nt, a

szerz6d1s nem teljesit6se, wagy nem megfelel6 teljesit6se miatt mis V6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a ielen
szerz6d6sben meghatirozott v6llzlkoz6i dij 6s az rij V6llalkozisi szerz6d6s alapjin Megrendel6t terhel6
villalkoz6i dij kiilonb<izet6t Villalkoz6val szemben 6rv6nyesiteni. Megrendel6 jogosult tovibbi a

kivitelez6si munka nem vagy flern megfelel5 teljesit6se miatt el66ll6 lakossigi panaszokb6l ered6 negativ
Megendel5i megit6l6ssel iisszefiigg6 nem vagyoni kfu6t is Villalkoz6t6l kovetelni.

11. V6llalkoz6 a lefolytatott k6zbeszerz6si el'1iris alapjin megkotott szea6d6s, illetve a Megrendel6
utasitisai szednt k<iteles eli6rni. Ha Megrendel5 c6lszer6den vagy szakszeriden utasit6st ad, erre a

V6llalkoz6 kriteles 6t figyelrneztetni. A figyelrneztet6s elmulaszt6sib6l ered6 lsir6rt a Vilalkoz6 felel6s. Ha
a Megtendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasitisit fenntartja, a Villalkoz6 a szerz6d6st6l elillhat. Ha nem 6ll
el a Megrendel6 uasitisa szerint a Megrendel6 kockizatira kijteles a munkit elv6gezni.

12. A munkavegz6s sorin be6pitend6 anyagokat, 6.s az alkalmaznt kivint technol6giit V6llalkoz6 koteles
a Megrendel6 Miszaki ellen6t6vel j6v6hagyatni, 6s ehhez az utasitistervezeteket a munka megkezd6se
el6tt t6sz&e itadni. Megendel6 Mriszaki ellen6r6nek j6vihagyitsitt irisban adja meg, azonban ez

Villalkoz6 teljes k6tfi felel6ss6g6t nem csokkenti.

lil. A Villalkoz6 kiiteles gondoskodni az akal^ v6gzett mtrnkival <isszeftiggesben sziiksfues a kivitelez6s
sorin a munkav6delmi" biztoosigtechnikai, tizrend6szeti, balesetv6delmi, 6rint6sv6delrni 6s

kdmyezetv6delmi ftullad6kkezel6s, zaiv6delem) el6itisok betartisir6l. Yill koz6 felel6s minden olyan
kir6t 6s k6ls6g6rt, amely a jelen pontban meghatirozott k6telezetts6geinek megszeg6s6b6[ vagy a fent
hivatkozott el6irisoknak nem megfelel6 teljesit6s6b6l szzrmazlk.

14. A Villalkoz6 felel6ss6ge a Megrendel6vel szemben kiteled
- az 6lala alii,rt k6telezets6g villallsokra;
- az &v6oyben l&6 szabilyokra;
- a szakma szabilyaira.

15. A Vrillalkoz6 felel6s a munkatetiileten 6pitett dolgok meg6rz6s66n, ide 6rtve az ilto,la, megel6z6en
l6tehozottakat vagy a mis villalkoz6k 6ltal k6szitettekeg eg6szen azok 6tv6tel6ig.

16. A Vrillalkoz6 kiielenti, hogy az iltala felhasznilt, szabadalmi oltalom, licencia, ipai minta vagy mode[
v6diegy 6ltal v6dett anyagok, szerszimolq gyirt6si eljit6sok nrlajdonit vagy haszn6lati jog6t iogszerfien
szerezte 6s gyakotolia. Ennek hi6ny6ban kotelezetts6ge t vil)al a maga, alvillalkoz6i 6s besz6llit6i nev6ben a

Megtendel6 fel6, hogy a sziiks6ges felhasznilisi enged6lyeket sajit hatisk<itben 6s kiilts6g6n beszerzi.

17. Yiilalkoz6 kciteles kirtalaoitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben birki birmi nemri
k6vetel6st 6m sztan , vagr virissi vrilna iparjogv6delem iltal v6dett anyago( szerszimok, gfirtrsi
elj6r{sok tulaidona, felhasznilhat6siga, vagy b6tki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy mode[
v€diegy vagy mirkan6v iltali v6detts6g kapcs6n birminemi ig6nnyel 6lne.

18, A Villalkoz6 - az alv|llalkoz6ka is kiterjed6en - kdtelezetts6get villzl arz, hogy a munkilatokban,
csak olyan munkav6llal6k vegyenek t6szt, akinek az oJ*almazisa a hat{lyos jogszabilyokban mindenben
megfelel. A Villalkoz6 tudornisul veszi, hogy ezen felt6tel matad6ktaian betzrtAs hoz a Megrendel6nek
kiemelt &deke friz6dik.

19. A Villalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szimi 6s szaktud6si szem6lyzet biztosirisi6rr
Villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatattisi6rt a teljesit6s hely6n.

20. A Szea6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyes munkat6szek eltakarisira csak a Miszaki ellen6t
enged6ly6vel keriilhet sor. A V6llalkoz6 a Megrendel6t az eltzkaris el6tt 3 munkanappal kiiteles 6rtesiteni

&



A V6llalkoz6 ut6lagos vit6k eset6n kciteles az ek^katt munkar6szt feltimi. A felt{ris 6s helyre6llitis
k<ilts6geit az a f6l viseli, akinek a vitatott munkival kapcsolatban illispont,a t6ves yolt.

21. A Yiilalkoz6 kiiteles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezct€t
Megrendel6 szlmira megismerhet6v6 tenoi 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 1a3. $ (3)
bekezd6se szerinti iigyletet6l.

22. A Y6llalkoz6 - amennfben kiilftildi ad6illet6s6gi - koteles a szerz6d6shez arra vonatl<oz6
meghatalmazist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sigt6l a magyat ad6hat6sig kozvedeniil
beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatloz6 ad*okat tz orsz6gok kozotti jogsegely ig6nybev6tele n6lkiil.

23. A Villalkoz6 k6teles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6artama alatt a magas6pit6si tev6kenysegre
vonatkoz6 ISO 9001 min6sdgidnltisi rendszer 6s ISO 1,1001 komyezew6delmi rendszer 6rv6nyess6g6t
feontartani.

Villalkozti k6ovisel6ie

24. Ylllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6sben megjel<ilt k6pvisel6j6t febuhizta minden hat6sk<irtel,
amely sziiks6ges ahhoz, hogy nev6ben a szerz6d6s szerint cselekedjen.
Villalkoz6 a Mriszaki ellen6r el6zetes 6rtesit6se n6lkiil nem vonhatja meg k6pvisel6i6nek kinevez6sdr ris

nem nevezhet ki rij szem6lp.

A kepvisel6nek felzdatz z Villalkoz6 munkijinak iinytitsz 6s amennyiben a helpzinen nincs jelen, ugy
kiiteles megfelel6 helyettesit6 szem6lyt kinevezni, 6s er6l a Miszaki ellen6rt 6rtesiteni.

Ydllalkoz6 k6pvisel6ie birmely alkalmas szem6lyre itruhizhat birmilyen jogkort, feladatot 6s hatiskort,
mely 5tr.fiiais a M6szaki ellen6t 6rtesit6s6t kovet6en l6p hauilyba 6s az birmikor visszavonhat6.

Alv6llalkoz6k

25. A Villalkoz6 az Ajinbtiban meghatirozott teljesit6si r6szekben iogosult alvillalkoz6kat ig6nybe
venni A V6llalkoz6 teljesit6s6ben k6teles k6zrem6k6dni az olyan alvillalkoz6 6s szakember, amely a
k6zbeszerz6si eljirrisban r6szt vett az alkalmass6glnak igrtolisiban. Ha a Yillalkoz6 a munkit - az

ai|dttibm nem nevesitett - alviilalkoz6 bevonisival v€gz\ ar6l koteles el6zetesen t|l|koztatri a

Megrendel6t, az alvillzlkoz6k teliesit6sbe tot6n6 bevonisa, illet6leg az alvallalkoz6k szem6ly6nek
m6dositisa tekintet6ben a Villalkoz6nak a Kbt. 138. $ @-(a) bekezd6s6t alkalmazva kell eljimia. A
Vill.alkoz6 tudom6sul rreszi, hogy zz alvilJalkoz6k fentiek szerinti logszerri ig6nybev6tel6hez a

Megrendel6nek kiemelt &deke ffz6dik.

26. A Yiilalkoz6 a iogosafl ig6nybe vett alvillalkoz66rt ugy felel mintha a munkit maga v6gezte volna-

Alvillalkoz6 iogosulatlan ig6nybw6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely an6lkiil nem
k<ivetkezett volna be.

27. Yi alkoz6mk minden alvillalkoz6 munkij6nak tervezett kezd6si id6pontja el6tt 6s a helyszinen

tdrt6a6 munkik megkezd6se el6tt legalibb 1 munkanappal 6rtesitenie kell a M6szaki ellen6rt.

28. A Villa.lkoz6 kijelenti a Kbt. 66. $ (6) 6s 138. S (3) bekezd6se alapj6n:
. A megval6siris al6bbi r6szeinek teljesit6s6hez a Villalkoz6 alvallalkoz6tkivin ig6nybe venni:

Ajinlatban nem kettilt megnevez6sre
. A szerz6d6skijt6skor mir ismert alvillalkoz6k megnevez6se, sz6khelye;

Aiinlatban nem kertilt megnevez6sre

29. A Yillalkoz6 a Kbt- 138. $. (1) szakasza alapjin kotelezetts6get v6llal zttz, hogy a szerz6dis
teliesit6s6nek id6tartama alatt az alv6llalkoz6i teljesit6s iisszesitett arinya nem haladhatja meg a szerz6d6s
6rt6k6nek 65 7o-it.

A Villalkoz6 a Kbt. 138. $. (3) szakasza alapiin kotelezefts6get villal arra, hogy teljesit6s id5tartama alatt a

szerz6d6skot6st krivet6en bevonni kivint alvillalkoz6iit Megrendel6 r6sz6re bejelenti 6s ezzel egyiitt
nyilatkozik ar6l is,hogy az llt a iginybe venni kivint alvlllalkoz6 kizfu6 okok harilya alatt nem ill.

Ameonyiben az alvillalkoz6Q<)hoz kapcsol6d6 bejelent6si, nyilatkozatt6teli k<itelezetts6g6t megs6ni, 6gy az

a Kbt. 142. S. (5) (6) bekezd6se alapjir ezt sulyos szerz6d6sszeg6snek mio6siil 6s Megtendel6 jogosult
azonnali hatillyal irisban felmondani a szerz6d1st.



Kitfiz6s

30. Villalkoz6 a L6tesitm6nyek kitfiz6s6t a tervdokumentlci6ban rogzitett eredeti alappontok-vonalak 6s

-szintek szednt vtgzi. Yillalkoz6 felel6s a Iitesitmeny minden r6sz6nek megfelel6 elhelyez6s66rt 6s

k6teles kijavitani minden, a Iitesimr6ny elhelyez6s6ben, szintfeiben, m6reteiben, vagy nyomvonaliban
lev6 hibrt.

31. A Villalkoz6 koteles k6zbeszerz6si dokumentum r6sz6t k6pez6 alappontok felhasznilis6t
megel6z6en a legnagrobb gondoss6ggal azok pontoss6git ellen5rizni 6s ebb6l ered6en a k6s6bbiekben a

Megrendel6vel szemben semmilyen kifogist vagy kiivetel6st a szerz6d6s teljesit6se sorAn nem tirnaszthat.

Riztonsioi eliirisok

32, V6llalkoz6kiiteles:

. betartaoi minden alkalmazand6 biztonsigi el6irist;

' gondoskodni minden helyszinen tart6zkod6 szem6ly biztons6gir6l;
. legnagyobb gondossdgal eljiurri azirt, hog5r a helyszint 6s a L6tesitm6nyt tiszdn tartsa a sziiks6$elen
akad{lyokt6l amelyek vesz6ly jelenthetnek ezekre a szem6lyekre;
. gondoskodni a Iitesitrn6ny elkerit6s6r6l viligitisir6l, 6n6s6r6l6s v6delm6r6l, mely a befejez6sig 6s

6tv6telig tart;
. biztositani minden ideiglenes litesitrn6nyt (bele6rtve az iwonalakat, irirdrikat, biztonsigi
berendez6seket) 6s kerit6seket, amelyekre sziiks6g lehet a Iitesitrn6ny kivitelez6se miatt, a szomsz6dos

teriiletek tulajdonosi, lakossigi 6s k<iz6ss6gi hasznilatinak 6s v6delm6nek szemponti6b6l.

El5re nem lithat6 Ezikai k,iiriilm6nyek

33. Fizikai koriilm6nyeken olyan termeszeti koriilm6nyeket, mesters6ges 6s mis akadilyokat 6s szenoyez6

anyagokat kell 6rteni, amdyekkel a Yillalkoz6 a Iitesitrn6nyek kivitelez6sekor a helyszinen alilkozi\
bele6rwe a tq1.qifelszin alatti 6s viztani, ide nem 6rwe az €ghailatt viszonyokat, mely ut6bbi a vis-majora
vonatkoz6 el6ir{sok alapjin keriil megit6l6sre.

34, Ha a Villalkoz6 kedvez6tlen Ezikai viszonyokat talil, amelyeket el6re nem l'idrat6nak it6l, akkor err6l
d :enyr6l a lehet6 legrovidebb id6o beliil 6tesitenie kell a Mriszaki ellen6rt 6s a Megendel6t. Az
6rtesit6sben le kell imi a fizikai viszooyokat, 6s azokat az indokokaq amelyek alapiin az el6re nem

lithat6nak min6siil valamint Villalkoz6nak ebb6l ered6en esedegesen felmeriil6 kiilts6g, illetve hatirid6
hosszabbitisi ig6ny6t is.

35. A Mriszaki ellen6r kciteles a YAllalkoz6 6rtesites6t ellen6tizni 6s annak elfogadisan vagy elutasitisira
a Megrendel6nek javaslatot tenni.

36. A Villalkoz6 6rtesit6s6nek elbkil/sirtg is koteles a Iitesitm6ny kivitelez6s6t, fizikai viszonyoknak

megfelel6 6sszer6 6s helyes intezked6sekkel a Miszaki ellen6r utasitisait k6vetve folytatni.

Uthasznilati jog 6s szolgiltatisok

37. Yiilalkoz6 visel minden olyan kiiLlonleges 6s/vagy ideiglenes rithasznilati jog, k6zteriilet foglalis
k6ltseg6t 6s dij6t, amelyre Villalkoz6nak sziiks6ge lehet, a telepiiLl6s k6zrgazgatisi teriilet&r kiviili helyszin,

illetve magintedilet megk6zelit6se kiv6tel6vel. Villalkoz6 k6teles a megkozelit6 utak, sziiks6ges

kozteriiletek megfelel6s6g&61 6s haszndlhat6sigit6l meggy6z6dni 6s azokat tongril6dist6l meg6vni. Az
ebb6l ered6 V,Ar&t l<tzit6@V6llalkoz6 felel5s. V6llalkoz6 k<iteles tovibb6 a beruhiz6shoz ig6nybe vett
utak kivitelez6st meget6z6 illapotba tort6n6 helyreillidsira 6s Megrendel6 t6sz6te eredeti illapotban
tort6n6 visszaadisira.

Aruk sz6llitisa

38. Az 6ruk szil)itas t V6llalkoz6 a Megrendel6i k6vetelm6nyekben meghatlrozott m6don 6s id6ben a

lakossig 6s az int6zm6ny nyr:galma zavartalansiginak biztosirisa mellett ktiteles v6gezni. Villalkoz6 felel6s

minden 6tu es mis dolog csomagolis66rt, berakodisi6rt, sz )itAsi64 kirakodisi6rt, tirolisi6rt 6s

meg6v6s66rt, ame\ a Iitesitrn6nyhez szii{<seges. Villalkoz6 felel6s minden olyan kir6rt, amely a jelen

pontban megharirozott kotelezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy nem szerz6d6sszeri teliesit6s6b6l

szirmazk
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Villalkoz6 eszk<izei

39. Villalkoz6 felel6s minden eszki5z66rt. Villalkoz6 koteles minden olyan enged6lyt beszerezni, mely az
eszk6z hasznihahoz sziiksees.

Koml,ezew6delem

40. Villalkoz6nak minden t6le telhet6t meg kell tennie azi:tt, hogy a ktimyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megv6dje, 6s hogy cs<ikkentse a tev6kenys6ge iltal okozoft
szernyez6d6.s, za16s egyebek miatt keletkezett kirt.

Villalkoz6 kdteles a komyezetv6delmi jogszabilyokban el6irtak betartisira, kiil<inos tekintettel
munkav6gz6s6re vonatkoz6 hatir6rt6kek (zaj, por) szem el6tt tartisira.

K<iziizemi diiak

41. Az ideiglenes eretgja 6s/vagr vizell6tis biztositdsa a YAlllalkoz6 feladata 6s kolts6ge.

42. Yilldkoz6 k6teles a kivitelez6s sorin felmeriiLl6 kciziizemi diiak (pl. villamos energia 6s

vizszolglltatisb6l ered6 dijak) meg6zet6s&e, 6s azok szabilyszerri v6telez6s6re.

irisos ielent6s

43. 2€16 dokumentici6 (Munkakezd6 jelent6s): V;ll,lkoz6 a Szerz6d1s hatilybal6p6s6t kiivet5 5. nap
kijteles a munka megkezd6s6re vonatkoz6an munkakezd6 jelent6st (2616 dokumentlci6t) k6sziteni, melyet
koteles ezen id6pontig j6v6hagyrisra a Miszaki ellen6mek, illewe a Megrendel6nek 6tadni.

44. El6rehaladisi jelent6s: Villalkoz6 k<iteles a Megrendel6i kovetelm6nyben el6irtak alapj6n elk6sziteni.

45. Az el6rehaladisi ielent6st legk6s6bb minden h6nap 5. napjiig kell a Megrendel6nek 6tadni.

46. Az el6rchaladisi ielent6s elektonikus valtozrtit meg kell kiildeni a Megrendel6 sz mita a
Megrendel6i k6vetelm6nyben el6irtak alapjin. V6llalkoz6 tudomissal bir arr6l, hogy a leadott et6rehalad6si
jelent6st a Miszaki ellen6r 6s a Megrendel6 jogosult 6s koteles itvizsgilni 6s Villalkoz6 kriteles az el6irt
javitisokat eszkiiz<ilni, azonban az el6irt javitisok nem tehetik a Villalkoz6 k6telezetts6geit tethesebbe.

47. A Mriszaki ellen6mek 6s a V6llalkoz6 kepvisel6j6nek heti koordinici6s 6rtekezletet kell tartani a
k6vetkez6 heti munkik el6k6szit6se c6ljrib6l.

48. A Mrlszaki ellen6mek minden 6rtekezler6l jegp6k<inlwet kell k6sziteni, a r6szwev6k 6s a
Megtendel6 szimira m6solatot kell kiildeni. A jegp6k6ny'vben az elv6gzend6 munkikra a felel6soket 6s
hatirid6ket ki kell jel6lni a Szerz6d6sben foglaltaknak megfelel6en.

49. A ielent6seket eg6szen addig kell kesziteni, amig a Vdllalkoz6 be nem fejezett minden olyan munkit,
amely a Iitesiun6ny itadis-iw6teli tgazohsiban megjel6lt befejez6si dinrm idej6n m6g nem k6sziilt et.
Yillalkoz6 k<iteles az el6rehaladisi jelent6st a Megrendel6i K<ivetelm6nyben feltiintetettek szerinti
tartalommal elk6sziteni.

Meeval6sul6si dokumennrmok

50. Villalkoz6nak el kell k6szitenie 6s naprak6szen kell tartania a L6tesitm6ny kivitelez6s6r5l egy teljes
dokumentlci6t, bemutatva a kivitelez6si munka pontos hely6t, m6reteit, r6szleteit. A dokumentici6t
v6llalkoz6nak a helyszinen kell tartania, 6s abb6l 2 p6ldinp el kell juttatni a Mfiszaki ellen6t szirnita az
6tv6telt megel5z6 pr6bik megkezd6se el6tt.

Ezen feliil Vdllalkoz6nak itadisi dokumentrlci6t 6s megval6sulisi terveg valamiot hasznilatba v6teli
enged6ly benyujtisihoz sziikseges mriszaki dokumentici6t kell elk6szitenie a Megtendel6 iltal
meghatilozott forrritumban 6s p6ldinyszimban (8 papiralapi p6ldiny szetkeszthet5 formihrmban + 1

p6ldriny .lig'tilis CD alapf PLN vagy AutoCaD formitumban); bemutatva az dsszes kivitelezett
L6tesitrn6nyt, 6s 6t kell zdnia uokat a Mfiszaki ellen6mek 6tn6z6s c6lj6b6l. Birmilyen itadis-itv6teli
igazohs kizdAsz el6tt a V6llalkoz6 k6teles eliuttatni a Mfiszaki ellen6m ek az ahhoz kapcsol6d6
megval6sulisi tervek ,elen pontban meghatirozott szam:6 6s tipusri p6ldinyait, melynek hilnyriban a
I;tesitrn6nyt nem lehet az itv6tel szempontjib6l befeiezettnek tekinreni.
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YI.

A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatev6kenys6ghez sziiks6ges munkateriiletet
a Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitani.

2, Yillalkoz6 iogosult a Megrendel6 iizemszeri mrikijd6s6nek idej6n nilmen6en is munkdt v6gezni az

egy6b hatilyos jogszabilyok betartisival.

3. A V6llalkoz6 az adott munkateriileten ktiteles figrelemmel lenni a Megrendel6 iizemszerri
m6krid6s6re, ha 6s amennfben annak szabilyozlsa l6nyeges. Kdteles tovibbi a Yillalkoz6 az adott
munkateriileten a vonatloz6 egeszseg-, murka-, baleset-, triz- 6s vagyonv6delmi- el6irisok szigoru
betatisira. Ennek megszeg6s6b6l ered6 kirok6rt a Villalkoz6 teljes felel6ss6gel tartozik - v6tkess6gi
alapon -, amell.nek be6lltakor az semmilyen m6don 6s m6rt6kben a Megrendel6re it nem hirithat6.

4. A Villalkoz6 koteles a kivitelez6s teljes id6tartamiaa alikist 6s int6zked6si jogosults6ggal rendelkez6
felel6s miszaki vezet6t, \tW felel6s vezet6t biztositani, illetve annak tivoll6te idej6te helyettest kinevezni,
aki hasonl6k6ppen jogosult d6imi, int6zkedni.

5. A V6llalkoz6 az adott munkaterii{eten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a biztonsigos 6s az
eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 munkav6gz6s felt6telei minden tekhrtetben - szemAyi, tirgyi, kiimyezeu
t6nyez6k - biztositva vaffrak

6. A Villalkoz6nak - mint onill6 munliltat6nak - a munkateriilet itv6tel6t ktivet&n kaiteless6ge a

kivitelez6st a teliesit6s idej6n harilyos munkav6delmi szabilyok betartisival vegezni, illet6leg vegeztetuu.

7. Amennyiben a Megendel6 felel6s vezet6je, vagy a munkabiztonsigi szakembere munkabiztonsigi,
k6zveden baleseti vesz6lyhelyzetet, sulyos 6z-, vagy k<imyezetv6delmi mulasztisokat, hi6nyoss6gokag
szabilytalans6gokat 6szlel a Villalkoz6 tev6kenys6g6vel kapcsolatban, a kcivetkez5 pontokat 6rv€rryesitheti:

- A Villalkoz6 tovibbi tev6kenys6geit azonnali hatillyal megtiltja, a vesz6lyek elhirit6s6ra irinyul6
tev6kenysegek kiv6televel.

- A V6llalkoz6 a vesz6lyek elhiritisira, tett int6zked6seit k6teles a Megrendel6 k6pvisel6j&el
egyeztetri, k6sedelmes, szakszerfiden int6zked6s eset6n a Megrendel6 jogosult a vesz6lyhelyzetet,
a szabilyalansigot a Villalkoz6 k<ilts6g6re megsziintemi valamint

- Az ellen6rz6s koltseg6t Vilalkoz6ra terhelni 6s

- Feliilvizsgilni a tov6bbi egriittmfik6d6s lehet6s6get.

8. A V6llalkoz6 munkav6llal6i munkav6delmi-, 6s tizv6delmi oktatisair6l k6sziilt jegyz6k6nyw egy
misolati p6ldinyit a Megendel6 k&6sere 6tadja. A munkavillal6k szakmai, illetve orvosi alkalmassigira
vonatkoz6 dokumentici6k nrisolatait a helyszinen tatj4 6s a Megrendel6 k&6s6re bemutatja.

9. A munkateriileten ellen6rz6st v6gz6 hat6sigok vizsgilatainil a vizsgilat sorin meghatitozott
kotelezetts6geit azonnalt hati))yal koteles v6grehajtani. A fentiek be nem tarrisival okozott kirok miatt
Megrendel6 jogosult Villalkoz6 fel6 kirig6nyet 6rv6nyesiteni.

10. Megrendel6 k&6s6te a Villalkoz6 munlabiztonsigi triz- 6s k<imyezetv6delrni a&taira vonatkoz6an

^z ^d^tszolgilat^st 
24 6nin beliil koteles megadni. K6sedelmes, t6ves v6llalkoz6i adatszolgdlatisb6l eted6

kitok miatti kirig6ny6t Megrendel6 a Villalkoz6 fel6 6rv6nyesiti.

11. V6llalkoz6 a munkatedileten follatott b6rminemt tev6kenys6ge sorin a tffzv6delrni el6irisokban
meghatirozottakat marad6ktalanul k6teles betartani. A Megrendel6nek az ebb6l ered6 kft6t k<iteles
megt6riteni.

1i2. Yillalkoz6 a v€gzett tev6kenys6g6t6l, a munkahely iellemz6it6l a munkaeszkiizokt6l, az anyagok
fizikai 6s k6miai tulajdons{git6l fiigg6en, az iltda itvett munkateriileteket az esetlegesen keletkezhet6
tiizek lekiizd6s6re alkalmas eszkiizokkel kriteles ellitni. Megrendel6 ez i6nyi 6szrev6tel6t halad6ktalanul
teljesiti.

13. Villalkoz6 az ikalz itvett munkatetiileten kciteles rendet 6s tisztasigot tartani, 6s a tev6kenys6g6b6l
szirnaz6 hullad6kokat g jteni, kezelni, elszillitani, a Megrendel6 ez i rryi utasitisait matad6ktalanul

s
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v6gehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezetts6geinek a Megrendel6 felhivisa ellen6re 24 6r6n beliil sem
tesz eleget, a Megrendel5 jogosult a V6llalkoz6 kcilts6g6rc azokat elv6geztetni.

14. Villalkoz6 a dolgoz6ival bekovetkezett munkabalesetet 6s a V6llalkoz6 dolgoz6i iltal okozott
tizesetet, komyezetszennyez6st a Megrendel6nek is tartozik bejelenteni, 6s a Megrendel6t a Y6llalkoz6 a

kivizsgilisba k6teles bevonni. A munkabaleseti ieg5z6kdnlwben a Yiilalkoz6 megillapit6sokat tehet,
melyet Megtendel6vel kciziilni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgrilisi iegyz6konyvet az illet6kesekiez
t6rten6 tovibbids el6tt Vdllalkoz6 kiiteles a Megtendel6nek 6szrev6telez6sre megkiildeni. A Villalkoz6
kciteles a Megrendel6 6ltal v6lem6nyezett, v6gleges munkabaleseti, kireseti kivizsgil6si jegyz6k6nlw eredeti
egy p6ldinyit a munkabalesetet, kitesetet kcivet6 h6nap 8. napjiig Megendel6 r6sz6re megkiildeni.". ..

15. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett munkabalesettel,
kiresettel kapcsolatban semminemri kivizsgilisi, kirt6tit6si, anyagi felel6ss6g ithiritisi k<ivetel6seket nem
tilnaszthat-

Villalkoz6 k6teles tfizv6delmi r6szt is tzttzlmaz6 technol6giai, miveleti, karbantartisi utasit6st k6sziteni 6s

azt a munkakezd6s el6tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezet6j6nelc

16. Az qy€rrt v6d6felszetel6sekr6l Villalkoz6 gondoskodik a munkavdllal6i r6sz6re. Amennyiben a

Villalkoz6 a sziikseges egy6ni v6d6eszkSztiket nem biztosida, azt a Megrendel6 a V6llalkoz6 terh6re
(azonnahleszimllzis mellett) biztosithatfa. Egy6ni v6d6eszkozi5kfu tryitban semmilyen munkav6gz6s nem
folytathat6.

17. Villalkoz6 kdteles munkavillal6it munla-, triz-, k6myezetv6deLni oktatisban r6szesiteni, melyet kiilon
jegyz6kiinyvben dokumendloi kell. A dokumentici6t a kivitelez6si helyszin felel6s 6pit6svezet6j6nek
kiiloo felsz6lit6s n6lkiil nrisolatban it kell adni.

18. Villalkoz6 munkavillal6i az 6pitkez6s-kivitelez6si helyszinen felintokban meghatirozottakat
munkav6gz6siik sorin k6telesek marad6ktalanul betartani.

19. Villalkoz6 k6teles az alala felhasztih anyagok magSrar nyelv6 biztonsigi adadapiait a felhaszn6lis
el6tt a Megrendel6 k6r6s6rc Megendel6 felel6s vezet6j€nek bemutami, annak misolati p6ld6nyAt itadnl

YII.
MOSZAIS Err FNOR

Miszaki ellen6r fela&ta 6s hatiskore

1. A miszaki dlen6d feladatok ellitisara Miszaki ellen6rt a Megrendel6 kiilon eljiris keret bet bizza
meg.

2. Mfiszaki ellen6mek nincs hatisk<ite a Szerz6des megvlkozatzsira.

3. A Mfszaki ellen6r g;rakorolhatja a Szerz6d6sben meghatirozott hatisk6r6t azzzl, hogy amennyiben a

Mriszaki ellen6r koteles a Megrendel6 j6vrihagrisit k6mi egy bizonyos hatiskiir gyakodisa el6tt, rigy arr6l
a Megrendel6 a Mriszaki ellen6t megketes6s6t kovet6 3 munkanapon beliil k6teles nyilatkozni, melpek
eredm6nytelen eltelte eset6n a harisk6r megadlsit megagadotmak kell tekinteni.

4. Miszaki ellen6r k<itelezetsegeit m6sra nem ruhizhatja it, koteles a kivitelez6s sorin szem6lyesen

k6zrem6k<idni. Indokolt esetben a Mriszaki ellen6t sajit k<ilts6gen feladatainak teljesit6se 6rdek6ben m6s,

szak6rtelemmel rendelkez6 szem6lyt, szervezetet is bevoohat, azonban joghatilyos nyilatkozat megt6tel6re
jelen Szerz6d6s votatkozLsibatkizar6lag a Mriszaki ellen6r jogosuh

Mrlszaki ellen6r utasitisa

5. A Mriszaki ellen6r a Iitesitm6ny kivitelez6s6hez 6s a hib6k k11a*.ttAs6hoz sziiks6ges m6rt6kben a

Szerz6d6ssel tisszeegyeztethet6 m6don iogosult irlsban, a Megtendel6 eg5rideifi 6rtesit6se mellett a

Villalkoz6nak uasitist adni, azonban az utasitis nem eredm6nyezheti a Szerz6d6s megviltozis6t.

M6szaki ellen6r leviltisa
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6. Ameanyiben a Mriszaki ellen6r szem6ly6ben a iogviszony fennill6sa alatt v6\tozis kcivetkezik be, rigy
ert6l Megtendel6 koteles a Villalkoz6t halad6ktalanul, a vihozis bektivetkezt6t6l szimitott legk6s6bb 5

munkanapon beliil 6rtesiteoi. Az ertesit6s elmulaszt{sdb6l ered6 kir6rt Megendel6 felel6s.

YIII.
BERENDEZESET! Ar\ryAGOK ES nrUreleZES

Kivitelez6s m6dia

1. Villalkoz6nak a kivitelez6st a Szerz6d6sben meghatirozott m6don, megfelel6 szakszeniseggel 6s

gondossiggal a szakvillalat felel6ss6gevel 6s gyakodat6val megfelel6en felszetelt betendez6sekkel 6s

vesz6lytelen anyagokkal kell elv6geznie.

Felek akk6nt illapodnak meg, hogy amennyiben a szerz6d6s tirrgyit k6pez6 butkolat elbontisib6l ered6en

elter6 kivitelez6si technol6gia alkalmazisa, a miszaki ellen6r iltal j6vihagyottan indokolt, rigy
amennyiben az a k6zbeszea6si eliati,sban el6irt mriszaki feltdtelekkel egyen6rt6kri azt Villalkoz6 jogosult a

technol6gia alkalmazls6ra, azzd,, hogy az a szerz6dtses ellen6rt6ket MegrendelS hitrinyira nem
viltoztathatja meg.

2. A t6rbukolat anyagit (polphyr k6zet) P6cs Megyei Jogu V6ros Onkorm6nyzar^ bbtosii^ Villalkoz6
t6sz&e a kivitelez6sre vonatkoz6 kdzbeszerz 6si eliirist6l elkiiloniilten lefolltatott kozbeszerz6si eliiris
eredm6nyek6nt megk6tott adisv6teli szerz6d6s alapjin.

Villdkoz6 kijtelezetts6g6t k6pezi az anyagot szillit6val tort6n6 egytittmikod6s.

Mintik

3. Villalkoz6 koteles saiit koltseg6a benyujtani feliilvizsgilat c6li6b6l a gyin6k szabvinyos anyagmintiit
6s vonathoz6 informici6ig valamint a Mriszaki ellen6r 6ltal viltoztatisk6nt elrendelt tov6bbi mindkat
Mindcn mintit meg kell ieliilni annak etedet6t 6s a Iitesitrn6nyben val6 hasznilatlt illet6en.

Ellen6rz6s

4. Y6llalkoz6 kiiteles biztositani, hogy a Megtendel6 szem6llzete minden indokolt id6ben koditozis
n6lkiil hozzif&hessen a helyszin iisszes r6sz6hez 6s a kivitelez6s id6tartama alatt Villalkoz6 tev6kenys6ge!
bele6rtve a gyia.isi 6s besz6llitisi folyamatokat is, azokzt ellen6rizhesse, a Villalkoz6 munkav6gz6s6nek

sziiks6gtelen zavarisa n6lkiil.

Elutasitis

5. Ha a megvizsgrll6s, ellen6rz6s, m6r6s eredm6nyekent birmely any^got vagy 
^ 

kivitelez6st hiinyosnak,
vagy a szerz6d€ssel iissze nem egyeztethet6nek taliltak, akkor a Miszaki ellen6t elutasithatia azokat, a

Villalkoz6t megfelel6 indokolissal €rtesitve. VAnalkoz6 enttin halad6ktalanul k6teles kijavitani a

hidnyoss6got 6s biztosiani, hogy az elutasitott t6te[ eleget tegyen a Szerz6d6snek 6s k<iteles teliesiteni az 6f

ellen6rz6sekre, pr6bikn vonatkoz6 Miszaki ellen6ri utasit6st, melynek kolts6gei V6llalkoz6t terhelik.

A TELJESiTES HELYE, TELJESiTESI HATARID6

!. A tel,esit6s helye:7621 P6cs, J6kai t6r

Villalkoz6 a munkav6gz6st a szerz6d6s hatilyba lep6s6t k<ivet6 napon kezdi meg.

Teliesitesi hatfuid6

A kivitelez6si munka hatirideie, a munkaterii,let 6ad6s-6w6tel6t6l szimitott t h6nap, figyelemmel a Ptk
6:2a7 . $ (2) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6sekre.
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Megtendel6 a kozbeszerz6si eljfuis eredm6nyes Ieziristt kovet6en a szerz6d6skot6sig tetjed6
id6tartamban az el6k6sziilethez sziiks6ges m6rt6kben biztositja Vdllalkoz6 t|sz6re a munkateriilet
megkozelithet6s6g6t.

Villalkoz6 el6teljesit6sre jogosult.

2. Villalkoz6 kotelezetts6get v6llal arra,hogr a szerz6d1s II. pontjdban meghatirozott 6pit6si munkikat a

L6tesitrn6ny befejez6s6g 6s minden olyan munka befejez6s6t -, amely sziiks6ges ahhoz, hogy a L6tesitm6ny
szerz6d6sszetfien hasznilhat6 legyen, valamint a Szerz6d6sben meghatitozott egy6b kcitelezens6geit
elv6gzi. Villalkoz6 el6tel,esit6sre jogosult. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy a teljesit6si hatidd6
betartisihoz a Megrendel6nek kiemelt erdeke ffz6dik.

x.
A LETESiTMENY A:tADAs-A:t\rE:rBI-

Iitesirm6nv itv6tele

1. Megrendel6 a kivitelez6s iitemeihez igazod6an t6sz 
^t^d 

s-it r|teli elj6ris artlsira iogosult, melyre
votr*oz6an a Iitesitm6ny itadis-itr,6tel6re vonatkoz6 szabilyokat kell alkalmazni.

2. A I-etesitrn6nyt a Megtendel6nek it kell vennie akkot, amikot az a szerz6d6sben leirtaknak
megfelel6en elk6sziilt.

V6llalkoz6 a Mriszaki ellen6rt 6s a Megrendel6t az itadls-itvlteh ellltis meginditisit megel6z6 15 nappal
kiiteles irisban 6rtesiteni aff61, hogy a Iitesitm6nyt befeiez\k6.szet ill az itadisra, azt k6szre jelenti.

Az 6t^d s-|tv'tel.j eljirist a Yallalkoz6nak a Megrendel6vel 6s a Miszaki ellen6rrel egyeztetett id6pontta
kell kitiznie. A iogszabrilyban megjel6lt szervek meghivisa a mfiszaki itad6s-itv6teli eljitis id6tatama
alatt a Miszaki ellen6r feladata.

A mriszaki itadis-itv6teli eljiris csak akkor kezdhet6 meg, ha a V6llalkoz6 a k6vetkez6 okminyokat a
Megrendel6 t6sz6re itadta:

- pontos kivitelez6st tiikroz6 megval6sul6si tervdokument6ci6 - a Megendel6 6ltal meg;hatirozott
form6tumban 6s p6ld6nysz6mban, (5 nyomtatott 6s 1 szetkeszthet6 p6ldinyban) - tervekkel, feladat
leirissal az eredeti tervekhez k6pest tort6nt viltozdsokkd egy6rtelmien feltiintetve,
- zir6 dokumentici6, me\mek tartalmit a Megrendel6i kovetelm6nyek r6szletesen szabilyozza
- a be6pit6sre keriilt anyagok min6s6gtan6sit6 okiratai,
- helyszini m6r6s, vizsgilati jegyz6konyvek,
- felel6s mGszaki vezet6 nliz*ozata,
- minden egy6b okira t, amely a haszrabthoz 6s a haszrL'btba v6teli enged6lyhez sziiks6ges

3. Mriszaki ellen6t a Villalkoz6rak a mfiszahJ 6tad6s-6tv6teli eljiris - mely Megtendel6 ilyen irinyu
tzjlkoztat6sa eset6n egyben a hasztalatbavlteb eljirisnak is min6sril - eredm6nyes lezirisara vonatkoz6
jegyz6korryret - feltiintewe azon a teljesitds id6pontjit - akkor adja ki, amikor a L6tesitrn6ny a
Szerz6d6snek megfelel6en, az esedeges kisebb, a L6tesitm6ny haszn6ht|tak c6ljit 6s biztonsigit nem
befolyisol6, hiinyz6 munkit 6s hibit kiv&e elk6sziilt. ennek hi6ny6ban 

^z 
itz.d s-it.r|tefi jegp6konJw

kiadisit indokolissal e[:itga visszautasitia 6s megjeloli azokat a munk6kat, amelyet a V6llalkoz6nak el kell
v6geznie a jegJz6kony'v kradisihoz. A Villalkoz6 a visszautasirisban megjelolt munkikat koteles
elv6gezni, miel6tt 6iabb 6rtesit6st kiildene 

^z 
dt^d s-5tv|teke vonatkoz6an.

Megrendel6 M dtad s-atvlteh megtagadhatja, ha a vrzsgiJal sodn feltirt hibik, hiinyossigok kijavit6sdhoz
sziiks6ges munkilatok akadllyozz6k a rendeltet6sszerfi hasznilatot. Ez esetben Megendel6 Villalkoz6val
egyeztetett id6pontra kiiteles ij 6tadis-its6te1i id6pontot megiel6loi.

A Villalkoz6 a miszaki itad;s-itv6teli elj6t6s siketes lezfuisit kovet6en jogosult Megteadel6t6l teljesit6si
igazol6s ki6llitisrit k6mi.

V6llalkoz6 a mfiszaki itadis-itv6teli elliris folyarnatit 6s tervezett id6rendj6t a mfiszfi iitemterv6ben
megtervezte a k6szre-jelent6s t6l kezd6d6en.
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A Felek kotelesek a tervezett befejez6s id6ponti6ban a munk{kat megvizsg{lni, 6s legyz6konyvben
valamennyi hibit feltiintetni. A V6llalkoz6 koteles valamennyi, a jegp6konywben feltiintetett hibit a

jegp6kdnywben meghatirozott id6n beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitisival kapcsolatos munkik a

v6ghatririd6 hosszabbodisihoz vezetn6nek, 6gy a Y6llalkoz6 koteles a Megrendel6nek a k6sedelemre
vonatkoz6 kotb6rt megfzetni. Teljesit6si igrzolls l<illitlsira csak a hibik marad6ktalan megsziintet6se
eset6n keriilhet sor.

4. Lz itadis-Atv6tel napiiig a Y6llalkoz6 k<iteles a Megrendel6nek t6teles min5s6gtanisitvinyt ita&i
minden felhasznilt anyagr6l Amennyiben a min5s6gtan6sitviny nem megfelel6, a mfiszaki itadist
meghifsultnak kell tekinteni.

5. A Szez6d6 Felek az itadis-itv6telr5l k<itelesek teljesit6si ieglz6konywet felvenni, amely megfelel5
m6don igazolja Villalkoz6 szerz6d6sszerfi teljesit6s6t. A teljesit6si iegyz6konl'vnek a kijvetkez6ket kell
tarta.hlra:znla:.

(a,) az Ltad s hely6t, id6pontiit, a jelen l6v6 szem6lyek nev6t 6s feladatit @eosztisit),
@) az 6tadottL|tesitm6nyek r6szletes megnevez6s6t, az lwett munka mennfs6g6t;
(c) a teljesit6s min6sit6s6t (elfogadis vagy hibajavitista visszaad6s).

6. A Mfiszaki ellen6r 6s a Megrendel6 iltal kitfizott id6ponta Villalkoz6 k<iteles salit koltseg6re 6s

terhere a hibrk, hiinyossigok kijavitisrir6l illet6leg megsziintet6s6r6l gondoskodni. Villalkoz6nak
kesedelem n6lkiil 6rtesitenie kell Megendel6t, ha a hibril{, hilnyossigok a kitriztitt haririd6 letelte el6tt
kijavit6sra, illet6leg megsziintet6sre keriiLltek.

Amennyiben Villalkoz6 a hibdk, hiinyossigok kiiavitisrlt, illet6leg megsziintet6s6t a kitfizott hatfuid5re
sem v6gzi el 6gy Megrendel6 jogosult azokat a Va[alkoz6 kcilts6g6rc kiikin ftisbeli felsz6litis n6lkiili
elv6geztetni.

Az itadis-itv6tel akkor tekinthet6 lez,itul,zk ha a Miszaki ellen6t 6s a Megrendel6 a felm6r6si napl6ban,
6s miszaki itadls-itv6teli jegp6k6nlwben a szerz6dts teljesit6s6t fenntanisok n6lkiiLl elfogadja.

7. A miszaki itadis-itr,6teli eljiris eredm6nyes lezirisit k6vet6en Villalkoz6 koteles bi.rmilyen
megmaradt eszkoz t, marad6k anyagot, ttrrmel6ket, hullad6kot 6s ideiglenes l6tesitrn6nlt, felvonulisi
6piileteket a helyszir6l halad6ktalanul eltlvolitani. Amennyiben Villalkoz6 ezen k6telezettsfu6t 6sszetfi

id6ben Megrendel6 felsz6lirisa ellen6re nem teljesiti, 6gy azt Megrendel6 maga jogosult a Viilalkoz6
k6lts6gen elsz{llitani es ezzel kapcsolatban felmeriilt ig6ny6t a v6gsziml6b6l t6rt6n6 levon6ssal kiel6giteni.

8. Kbt. 135.5 (2) bekezd6sben foglaltak alapjin a Megrendel6, amennyiben Villalkoz6 irisbeli
&tesit6s6re (k6szre jelent6s) a szerz6d6sben az itzd s-At..,6rc)i eliiris megkezd6s6re meghatirozott
hat6tid6t kovet6 15 napon beliil nem kezdi r:r,eg zz 6tad s-6tv6teli eljirist, vagy megkezdi, de a- Ptk.

6:2a7.$ (1) bekezd6s6re figyelemmel 25 napon beli.i,[ nem felez be, rigy a Villalkoz6 k6r6s&e a

teljesit6sigazolist koteles kiadni.

9. Az lad s-irt t6teli elirinist6l szimitott egy 6ven beliil, valamint a j6trill6si k,titelezetts6g lelirtit
megel6z6 t h6nappal a kivitelez6si munkit a jelen fejezetben fogldtak szerint riib6l meg kel vizsgilni
(ut6feliiLlvizsg6lati eliriri$.

A Megrendel6 k& ziti el6 az ut6felulvbsgilati eljirist 6s hivia meg arra a V6llalkoz6t 6s a Mfiszaki ellen6rt.

Az ut6feliiivizsgilati eljrinis keret6ben megillapitott j6tillisi kotelezetts6g ali es6 hibikag hiinyokat
Villalkoz6 kdteles a feliilvizs gilatt eliirits keret6ben meghatirozott hatitid6 keret6ben kijaviani, melynek

elmaradisa eset6n Megendel6 iogosult a XII.2. Pontban foglaltak szednt eljimi.

xL
ELLENERTIiIK, FIZETESI FELTETEI-EK

1. Szen6d6 Felek megitlapodnak abban, hogy Villalkoz6t a jelen szerz6d6s II. pontia szerinti fela&tok
teljes 6s hib6tlan eltitisi6rt nen6 5.500,000,- HIJF azaz nett6 Otmilli6-iitszLzezer loritt vdlalkoz6i dii
(tovibbiakban: villalkoz6i dij) illeti meg. A Villalkoz6 a villalkoz6i dijon kiviil a Szerz6d6s teljesit6se

sorin a Megrendel6 fel6 semmilyen mis jogcimen nem iogosult k<ilts6get elszimolni.
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2. A Szet6si felt6telekkel kapcsolatban iiLnyad6k a Kbt. 135. S. (1), (3), (5)-(6) bekezd6seiben
meghatirozottak va)amtnt az ad6zis rerdj1r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. torv6ny (Art.) 36/A. $-6ban
r6gzitetteb azaz amenrryibet a Villalkoz6 nem sz erepel a. k6ztartozismentes ad6z6k adatb6zisiban, abban
az esetben a t6nyleges kifzet6s id6pontjrit6l szimitott 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6
egyiittes ad6igazolist kell benyujtania a szimla mell6kletek6nt.

3. Szen6d6 Felek a szerz6d6sben tartal6kkeretet nem kotrittek ki, taral6kkeret Megrendel5 riszirc a

szez6d6s teljesit6s6hez nem ill tendelkez6sre, melyet V6llalkoz6 tudomisul vesz.

4. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a v6llalkoz6i dij fix dij, mely valamennf, 
^ 

szetzddis tirgy6t ktpez6
kivitelez6si munMhoz sziiks6ges munka- 6s anyagkolts6get trt^knazza. A villalkoz6i E t6telez6s6t 6s

mriszaki tartalm6t a szerz6d6s elvilaszthatadan mell6klet6t k6pez6 kdlts6gvet6s t^fialrtazza.

5. Megtendel6 a teljesit6s elismet6s6t6l legk6s6bb a teljesit6s vagy az ert6l sz6l6 irisbe[ 6rtesit6s
k6zhezv6tel6t k6vet6 15. munkanapig koteles ir{sban nyilatkozni (teljesit6si igazolis) 6s a Yill koz6 a
teljesit6shez kapcsol6d6 sziml|t ezt kovet6en, a v6gszirmlit a sikeres miszaki itadis-itv|tel|t tgzol6
iegyz6konyw(ek) aliirisit kovet6en jogosult benprjtani.

A sz{ml{k mell6klete minden olyaa trat, igazol6.s, nyilatkozat, tmely zz elsz{mol{s hiteless6g6t 6s

esed6kess696t alit6masztja.

6. Szen6d6 Felek kiielenti\ hogy jelen szerz6d6s id6tartalma alatt Villalkoz6 1 db v6gszimla
benydjtisira jogosult a miszaki k6sziilts6g l0O yo-6t el6t6 megval6sult teljesit6s eset6n, a mriszaki
ltadis - 6ts 6telt djiris lezids6t kovet6 napon.

7, Megtendel6 a villalkoz6i dijat - a Megrendel6 Miszaki ellen6re iltal tgrzok - szea6dlsszerfi r6sz
vagy v6gteljesit6st kovet6en, a Kbl 135 S. (t)-(Z),6s (6) bekezd6s6ben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.$.(i)
- (2) bekezd6s rendelkez6sei - szeting a szirn\a klzhezv6:tellt vagy - ha brlrmely, a Ptk. 6:130.$ (2)
bekezd6s b) pontj6ban szabillyozott koriilm6ny fennill - az'tgazok szerz6d6sszefli teliesit6st kcivet6 30
flapon beliil, szimla ellen6ben, itutalissal forintban (FIUF) fizeti meg.

8. Amennyiben a teljesit6shez a Villalkoz6 alvillalkoz6t vesz lglnybe, abban 
^z 

esetben - az el6z6ekt6l
elt6r6en - a sz6mla kiegyenlitls|re - zz alvillalkoz6nak kijzvedeniil - a Kbt 135. $. (3) bekezd6s6vel
6sszbatgbzn o, 322/2015. C{-30) Korm. rendelet alapj6n keriil sot.

9. A szimlit mindenkor egy p6ldinyban, a Megtendel6 nev6re, sz6khely6t 6s ad6szimit feltiintetve kell
kirillitani 6s Megrendel6 sz6khely6re megkiildeni. Villalkoz6 a kibocsitott sziml6n koteles feltiintetni a

Megrendel6 ad6szimit, a szen6d6s tittgyit" a szen6dis Frnanszirozisi alaplitkipez6 pAlyizati azotosit6ra
hivatkozist. A szirria mell6klete a teljesit6s-igazolis, illetve a t6teles szimlar6szletez6. Ett6l elt6r6en
kiillitott szimlik eset6ben Megtendel6 iogosult azokat azonosithatadank6nt visszakiildeni. Az ebb6l ered6
fizet6si k6sedelem miatt a Villalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megtendel6vel szemben.

V6llalkoz6i 6s alv6llalkoz6i sz6mlikon szeregeltemi kell a k6vetkez6ket:
- a tev6kenys6g leirisit, 6s annak TEAOR szimig
- a frzetlsi hat6ttd6g
- banksz6mlaszimot, bank nev6t,
- ad6szimog
- a. ri:szszimla eset6n a ,,r6szszi[ t" ktfejezlst 6s sz mit

10. V6llalkoz6 nem Ezethet, illetve szimolhat el a, szerz6d6s teliesit6s6vel 6sszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontjrinak ka) - kb) pontja szetinti felt6teleknek nem
megfelel6 tirsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Yi)ldkoz6 ad6koteles jovedelm6nek
csokkent6s&e alkalmasak.

11. Megrendel6 6zet6si k6sedelme eset&r Villalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a Ptk.
6:155.$-6ban meghatirozott k6sedelmi kamatot koveteLni.

'12. A Yillalkoz6 kotelezi magig hogy amennyiben harrnadik f6l kovetel6st timasz! vele szemben nem
hivatkozik arta, hogy kdvetel6se 6ll fenn a Megtendel6 tritrtyi,}lan, tov6bb6 kotelezi magit, hogy a
kovetel6st nem ajinlja fel biztosit6hrl.
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XII.

SZERZ6DEST BIZTOSiT6 MET T -iK(6TELEZETTSEGEK

1. Kiitb6c

1.1. Villalkoz6 Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se alapiin ptnz 6zet6s6re kotelezi magit arra az esetre, ha o\ran
okb6l, ami6rt felel6s megszegi a szerz6d6st. Mentesiil a kcitb6t 6zet6si k6telezetts6g al6l, ha
szerz6d6sszeg6s6t kimenti.

1.2 Amennfben a kivitelez6s id6tartama alatt a hitrinyos helyzetfi munkav6llal6k alkalmazisnak a

t6nyleges m6rt6ke negativ irinyban t6r el ftevesebb) az ajinbttltd sorin megaiinlott m6rt6khez k6pest a

Villalkoz6 k6teles - a szerz6d6sszeg6ssel 6rintett id6tartamra vonatkoz6an - a havi brutt6 munkab6r/ f6
osszeg kiitb6r cim6n t<irt6n6 megfizet6s6re a Megrendel6 r6sz1re

2.1. K6sedelmi kotb6r

V6llalkoz6 a Ptlc 6:186.$ (1) bekezd6se alapiin p6nz fizet6s6re kotelezi magit arra az esetre, ha olyan
okb6l, ami6rt felel6s, a teljesit6si hatirid6n tul k6sedelmesen teljesit.

A Szerz6d6s IX 2. pontiiban meghat6rozott v6gteliesit6si hat6rid6 V6llalkoz6 vagy alv6llalkoz6jinak
hibii6b6l tdrten6 elrnulaszrisa eset6n a Megrendel6t k6sedelmi k6tb6r illeti meg.

A k6sedelmes naponk6nt fzetend6 k6sedelmi kotb6r alapja: a szerz6d6s szerinti, iltalinos forgalmi ad6
n6lkiil szimitott ellenszolg6ltetis (,,Egzosszegfi Nett6 Al{nlati Ar').

A k6sedelrni kotb& a k6sedelembees6s napj6t6l esed6kes.

A k6sedekni kotb& m6rt6ke: 1,00 %/ naprfui nap.

A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a szetz6d1s szednt, AFA n6lkiil szimitott ellenszolg6ltatis
(,,Egyosszegri Nett6 AiSrlai Ar) 15 o/o-a

A Megrendel6 fennartja maglnak a jogot, hogy fek6hat6 k6sedelem eset6n a k6sedelrni kotb6r napi
t6tel6nek maximilis 6rt6k6nek el6r6se, t6ll6p6se eset6n iogosult a szerz6d6st6l indokolisi kiitelezetts6g
nelkiil irisban elillion, illetve azt felmondia, 6s a munkikat mis villalkoz6val fejeztesse be.

A Megendel6 csak abban 
^z 

esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi k6tb6re, amennyiben a k6sedelem
kizrir6lag a Villalkoz6 hibijib6l ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkoz6 iltal 6sszenien k6rg
a szerz6d6sszerri teljesit6shez sztiLhs6ges infotmici6t, adatog nyilatkozato\ hozz^lirnl st, dont6st a

Szez,6d6 Felek iltal irisban rogzitett hatirid6n beliil nem bocsitja a Villalkoz6 tendelkez6s6re, a

vegteliesit6si hatirid6 m6dosulhau

A k<itbel a k6sedelem megszfin6s6vel a Yillalkoz6 iltal villalt p6thatfuid6 lejiniva\ vagy abban az

id6pontban vilik esed6kess6, amikor el6ri a legmagasabb m6rt6ker

A k<itb6t tisszege a vegszirnlib6l keriil levonista.

Megrendel6 k6tb6rigeny6nek 6rv6nyesit6se nem jdenti a Megendel6 egy6b igenyeinek elveszt6s6t.

Yillalkoz6 az iltala okozott es iltala elismert vagy ioger6sen megit6lt kirok6rt villal felel6ss6get.

2.2. Meohifs ulisi kiitb6r:

Villalkoz6 a Ptk 6:186.$ (1) bekezd6se alapjiur p6nz fizet6s&e k6telezi m€it atra az esetre, ha olyan

okb6l ami6rt felel6s az 6pit6si beruh6z6s meghiisul vagy nem teljesit.

Amennyiben a Villalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem a v€ghatiid6hi3z kepest el6ri a megaiinlott
k6tb6rm6rt6khez tartoz6 k6sedelmes napok sziminak maximumit 6s a Villalkoz6 a Megrendel6 itisbeli
felsz6litisa ellen6re k6sedelm 6t r,.er,;. hozza be, Megrendel6 azt srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siti 6s

jogosult a Villalkozisi szerz6d6st rnisok f6lhez int6zett nyi.latkozattal azonnali hat6llyal felmon&ni. mely
esetben a Villalkoz6t meghirisulisi kotb6t hzet6si kcitelezetts6g terheli.

Amennyiben a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme eset6n a Villalkoz6 a Megtendel6 irisbeli felsz6litisa
ellen6re k6sedelmlt tem hozza be, a teliesit6st a Yillalkoz6 hibiirb6l ered6en meghifsulmak lehet
tekinteni (a tellesit6s k6telezettnek felr6hat6 okb6l val6 lehetedenn6 vil6sa) 6s a Megtendel6 an6lkiil hogy
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6rdekmrilisit bizonftania kellene jogosult a szerz6d6st azonnaLi hatillyal feirnondani. Meghitsulisi k<itb6r
6rv6nyesit6se eset6n Villalkoz6t k6sedelmi k<itb6r nem terheli.

A meghiisul6si k<itb6r alapja a szetz6dts szerinti, atal6kkeret 6s Atalinos fotg.almi ad6 n6lkiil szimitott
ellensiolgiltatis (,,Egy<;ssieg,i Nett6 Ai,inlati Ar'), mely a vetit6si alap a teliesitis ariny{ban csokken.

A meghiisulisi k6tb6r m6rt6ke 15 7o.

A meghirisul6si k<itb6r vetit6si alapia az ellenszolgiltatis szerz6d6skot6st kovet6 - a Kbt. 141. $-ban
rogzitett m6don t<irt6n6 - m6dositisa eset6n sem vAltozik.

A Megtendel6 el6Msi, valamint azonnali hatilyi felmondlsi iogit kik6ti arra az esetre is, amennyiben a

Villalkoz6val szemben, neki felr6hat6 olyan kiiriilm6ny meriiLl fel amely a szerz6d1s rendeltet6sszerri
teljesit6s6t nyilvinval6an vagy meghiisitja, a V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6t megtagadia, vagy a hibit
nem javitia ki. Ezekben az esetekben a V{llalkoz6 a fent irt osszegri meghi6sulisi kotb6r Frzet6s6re k6teles.

A kotber 6rv6nyesitese nem zi,r1a ki a Megtendel6 azon jogosultsigit, hogy ezt meghalad6 kirt€rit6si
ig6ny6t a Villalkoz6val szemben 6rv6nyesise.

2. l6tall B

V6llalkoz6 a Ptk 6:171. $. - 6:173. $-a alapirin mriszaki itadis-itv6telt kovet6 36 h6nap id6tartamra teljes
k<iri j6tillrisi k6telezetts6get villal az altah megval6sitott I;tesitrn6nyekre 6s tartoz6kaim, illet6leg azok
iizemk6pess6g6re. A i6t6llis ideje alatt az esedeges meghibisodisok javitisa, elh{rit{sa diitalan. A i6tillis
kezd6 id6pontja mriszaki 6tadls-6tv6teli diiLris lez66sit k6vet6 nap. A i6tillis nem terjed ki elemi csapis,
tong6l6s vagy mis szakszerfiden mfikcidtet6s, beavatkozis iltal okozott klrok kijavit6s6ra.

A szavatossigi ig6nyek 6rv6nyesit6s6re 6s a. Yil\zlkoz6 ezzel kapcsolatos k6telezetts6gele Magyat
Koztitsas6g Polgiri Torv6nykdnry6ben @tk), valamint a 12/ 1988 677.27.) E\M-IpM-KM-MEM-K\&[
egyiittes rendelet rendelkez6sei irinyad6k.

3. Bizto6lt4s

A Villalkoz6 az altala 6s dkalmazottai Altal okozott kfu6rt telies felel6ss6ggel tartozik. A Ptk. 6:142. $-ban
foglaltakkal 6sszhangban Vdllalkoz6 mentesiil a felel6ss6g al6\ hz bizonytqa, hogy a szerz6d6sszeg6st
ellen6rz6si k6ren kiviil es6, a szerz6dr6skot6s id6pontj6ban el6te nern lithat6 ktiriilrn6ny okozta, 6s nem
volt elvfuhat6, hogy a k<iriilrn6nyt elkeriilje, vagy a kirt elhiritsa.

Villalkoz6 a szerz6d6s alaraszkor, ezt kdvet6en pedig a szerz6d6s feon6llisa alatt a Megrendel5
felhiv6sira .- a 322/2015. S. 6.30.) Korm. rendelet 26. $-a alapjin - halad6ktalanul kiiteles a Megrendel6
fel6 a biztositisi szerz6d6s vagy kow6ny bemutatis6val igazolni, hog5r rendelkezik legalibb a szerz6d6s
titgya szerinti tev6kenysfure kiterjed6, mio. 10.000.000,- HUF/6v, azaz tizm;l\6 forint/6v 6s

kircsem6nyenk6nt min. 5.000.000,- HUF, azzz dtmilli6 forint 6sszegre sz6l6 6pit6si 6pit6s-szerel6si
munkira vonatlroz6 - az alvillalkoz6i keresztfelel6ssfure is kiterjed6 epit6si szerel6si biztositissal.

A biztositisi szerz6d6s vagy kotveny bemutatis a szetz6d6skcit6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosirist a

Yallalkoz6 a szerz6d6s megszrln6s6ig k<iteles fenntartani ennek elmulasztisa a szerz6d6snek a Megrendel5
dltali azonnali megsziintet6s6t vonhati a magr tan.
Villalkoz6nak a teljesit6ssel osszefiigg6sben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esedeges kirt meg kell
t6iitenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell a Megtendel6t, illetve amak v6llalkoz6it 6s alkalmazottait
minden perel, ig6nnyel vesztes6ggel 6s kirral szemben, amely a Villalkoz6 tev6kenys6g6b6[ vagy
mulasztisib6l ered jelen szerz6d6s teljesit6se sorin.
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XIII.
szERz6DES M6oosirAse" uecszfNEse, nernUcceszrEse Es

JocKOYETIc,ZMET\rYEI
Szerz6d6s m6dositisa

l. Szen6d6 Felek jelen szetz6d6st kizir6lag a Kbt. 141. $ szerinti kori rn6nyek fennillta eset6n ir6sban
m6dosithatjik Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy p6tmunka felmeriil€se eset6n a Kbt. 141. $
vagy a Kbt. 98 g (3) bekezd6s alapirin jimak el-

2. P6tmunka- tobbletmunka: Szerz6d6 Felek a p6trnunka, tobbletrnunka togalnit az al6bbiak szerint
hatirozzik meg:

P6tmunk6nak min6siil azon mriszakilag sziiks6ges munka, alrrely a szea6dls alapilt k6pez6 kiizbeszetz6si
dokumentum tartalmiban nem szetepelt, de alkalmazisa n6lkiil a Iitesitm6oy rendeltet6sszenien nem
hasznilhat6, 6s amelyet a villalkoz6 koteles elv6gezni, illet6leg amely n6lkiil a szerz6d6s etedm6nye nem

iohetne [6te.

Tobbletrnunkinak min6siil a miszaki (feladat) leir6sban szerepl6, de a kolts6gvet6sb6l hi6np6 munka,
vagy a kolts6gvet6sben nem kell6 m6rt6kben meg)elenitett munka, amelyet a villalkoz6 koteles elv6gezni
illet6leg amely n6lkiil a szerz5d6s eredm6nye nem joheme l6tre.

V6llalkoz6 tovibbi kiielenti hogy:
- megismerte a krizbeszerz6si dolqrmentum r6szek6nt rendelkez6s6re bocsitott mfiszaki (feladat)

Ieids 6s kolts6gvet6s tartalrnit, 6s az abbat foglalt munkilatok teljes korfi megval6sitisita
vonatkoz6an tette meg alinlatit;

- a tobbletmunka kockizatdt magVta villalja;
- a rendelkez6sr6re bocsitott miszaki (feladat) leiris alapjin az lpitlsi beruhiz6st szerz6d6sszer6en,

telies korfien, mfszaki 6s min6s6gi szempontb6l is kifogistdan illapotban, a vonat.koz6

iogszabilyoknak, mfiszaki szabilyoknak megfelel6en k6sziti el;
- akiizbeszerz€si dokumentumot ittanuLminyozta, az abbat foglalt adttokat ismed
- il6datt ir6t a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kiirGen 6s hiinltalanul villalkozik a szez6d6s

tfugyimk a megval6sitisira;
- a szerz6d6s teljesit6se sotin felmeriil6 tijbbletrnunkikat ktilon t6tit6s n6lkiil elv6gzi annak

ellen6rt6k6t nem 6n 6nyesiti, mivel a villalkoz6i dij 6tal6ny6rcn keriiit meghatfuozista.

Tobbletrnunka kitltseg6nek visel6se a szerz6d6s I.5.5. pontiiban foglaltakta Egyelemmel a t6bbletrnunka
ellen6rt6k6re t Y6ilalkoz6 nem tarthat ig6n1,t, annak kolt6s6get a Yillalkoz6 koteles szerz6d6sszerfi
teliesit6s, az eredm6nyk<itelem tel)esit6se k<ir6ben viselni, azzal kapcsobtbat Megrendel6vel szemben
semmilyen iogcimen kovetel6st nem tdmaszthat.

P6tmunka kolts6genek visel6se Szerz6d5 Felek meg6llapodnak abban, hogy p6tmunka felmeriil6se eset6n,

annak kiyizsgil6srtol m6szaki 6s jogi 6rt6kel6s6t6l ftigg5en a Kbt. 141. $ vagy a I(bt 98. $ (3) bekezd6s

alapiin jiroak d.

Mfiszaki ellen6r feladata: Villalkoz6 koteles a p6tmunka, t6bbletrnunka felmeriil6s6t k<ivet6en

halad6ktalanuf de legk6s6bb 5 munkanapon beliil a Miszaki dler6t fel6 j6vihagyis c6lj6b6l benyuitani az

ara vonatkoz6 miszaki (feladat) lekist tattalmaz6 Yillalkoz6i javaslatit, melyet a Mfiszaki ellen6r k<jteles

3 munkanapon beliil v6lem6nyezni, 6s annak k6r6ben megvizsg6lni, hog;r:

- a t6nylegesen felmetiilt kolts6gek megfelel6en alitimasztottak;
-' a t6nylegesen felmeriilt munkat6telek, kolts6gek n6lkiilozhetedenek az |pit€si beruhizis

szerz6d6sszerfi teljesit6s6hez;
- a megillapitott kolts6gek a szetz6d6sben el6re meghatitozott m6dszer(ek) szerint ketiiltek

megillapitista;
- a benyuitott k6lts6gvet6s, illetve a szea6d6s megfelel6en r6szletezett ahhoz, hogy a iogszabilyok

megtart6sa ellen6dzhet6 legyen;
- az elszimolhat6sig id6szakiban a ptoiekt megval6sitisiig meriiltek fel az tiabb kolts6gek;

- az :6jonrlar, felmeriilt munkat6tel a villalkozisi szetz6d6s alapjin nem tzrtozik a villakoz6
kockizati kor6be;

- a k6lts6gek felmeriil6se a Szetz6d6 Feleknek el6te nem l6that6 volt.
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A Mriszaki ellen6r a vizsgilatit k<ivet6en k<iteles v6lem6ny6t irisban a Villalkoz6val 6s Megtendel6vel
kozolni. A Mfiszaki ellen6r iltali j6vihagyirs nem min6siil a munka megrendel6s6nek, arra kizir6lag a

Megendel5 kiilon irisos nyilatkozattal iogosult.

P6tmunka meg6llapitott k<ilts6geinek elszimolisi szabiiyat: a megval6sulis sorin felrneriilt p6trnunk6n az

egyosszegf nett6 aianhti ir alapjit k6pez6 koltsdgvet6s vonatkoz6 t6telei, az abban nem szerepl6 t6telek
eset6n pedig a TERC vonatkoz6 t6telei az'trioyad6ak.

A szerz6d6s meoszrinrlse

1. A szerz6d6s a teliesit6s v6gezt6vel megszinik.

2. Szen6d6 Felek a hatirozott id5tartami jogviszonJukra figyelemmel a szerz6d6s rendes felmondissal
t<irt6n6 megsziintet6s6t kiziriik

3. A Megtendel6 a szerz6d6st6l alapos indokkal, a Villalkoz6val tiirt6nt egyeztet6s utln elillhat, kdteles
azorban a V6llalkoz6 iftal igazolhat6arr elk6szitett, illewe megkezdett munkik teljes ellen6rt6k6t
megt6riteni.

4, Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzSd6sszeg6st k6vet el, a szerz6d6sszeg6s folpin kin
szenvedett f6l kirt6rit6ste 6s/vagy kotb€re 6s/vagy azonnali hatily'u felmondisra jogosult.

5, A Megrendel6 z YSllalkoz6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal kirt6rit6si k6telezetts6g n6lkiil azonnali
hatillyal felmondhatla a szen6d6st hz

- Kiizbeszerz6si Dont6bizottsig a Kbr 165. $ szerinti hatarozatabat megillapitotta a kdzbeszerz6si
eljirisra vonatkoz6 szabilyok megs6rtes6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s befolyisolta a k<izbeszerz6si
eljirist lezir6 dont6st

- Villalkoz6 a szerz6d6sben meghatitozott valamely k<itelezetts6g6nek a Megrendel6 irisbeli
felsz6litisa ellen6re, a felsz6lirisban meghatirozott, legalibb 15 napos hatirid6n beliil neki
felr6hat6an nem tesz eleget.

- aYillalkoz6 da'pos ok n6lkiil megtagadia a Megrendel6 iltal adott utasitisok v6gehaltisit,

- a Villalkoz6 a szerz5d6s XII. 3. pontjdban meghatirozott biztositisi szerz6d6se a jelen szerz6d6s
id6arama alatt megszfinik 6s helyette z Yillalkoz6 rij biztositisi szerz6d6st a megszfint6st kovet6 8
munkanapon beliil nem k6t;

- aYillalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti.

- Villalkoz6 30 napot meghalad6 k6sedekne eset6n Megendel6 jogosult jelen szerz6d6st6l egyoldahian
elillni.

- Ha a Villalkoz6 fzet6k6pess6g6ben, penzi.igyi helyzet6ben olyan l6nyeges v6ltoz6s ktivetkezik be,
amely a szerz6d6s teljesit6s6t vesz6lyezted a Megrendel6 iogosult a szerz&6st6l el6llni. A Szerz6d6
Felek ilyen l6nyeges fizet6k6pessfuben bekovetkez6 viltozisnak tekintik kiiliincisen, ha a

V6llalkoz6val szemben a szerz6d6s teliesit6senek id6tartama alatt joger6re emelkedett fizet6si
meghagy6s riti6n k<ivetel6s 6rv6nyesit6se van folyamatban, illetve cs6d-, felszimo)isi-, vagy
v6grehajtisi eljirist eltendel6 joger6s hatirozat hatilya alatt 6ll. Amennfben V6llalkoz6
fuet6kepess6geben l6nyeges viltozis kovetkezik be, k6teles a Megrendel6t a k6riilm6ny
bekovetkez6s6t6l sz{mitott 8 napon beliil fuisban 6rtesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6d1st6l
tovibbf elillni kiil<inosen, ha a Yillalkoz6 szetz6d6ses k6telezetts6g6nek nem tesz eleget, valamint

- a Villalkoz6 megs6rti a titoktart6si kdtelezetts6get.

6. A Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szen6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatitid6vel,
amely lehet6v6 teszi"hogy a szen6dtssel 6rintett felzdata el6tisir6l gondoskodni n:djon - ha
a) a Villalkoz6 c6g6ben kcizvetetten vagy k6zvedeniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan iogi szem6ly vagy jogr szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gndasig1 rirsas6g, amely nem
felel meg az 62. $ (1) bekezd6s k) pontf6na( ka) - kb) alpontjriban meghat6rozott felt6teleknek.

b) a V6llalkoz6 kdzvetetteo vagy kcizvedeniil 25oh-ot megfalad6 tulaidoni r6szesed6st szerez vala:r,ely
olyan jogi szem6ly vagy iogi szemelyis6gel nem rendelkez6 gazdxigS tirsasigban, amely nem felel



meg 
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62. $ (1) bekezd6s k) pontjrnalq ka) - kb) alpontj6ban meghatirozott felt6teleknek.

Ezen felmondis eset6n a Villalkoz6 a szerz6d6s megsz6n6se el6tt mir teljesitett kivitelez6s szerz6d6sszerfi
p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

7. A felmondis id6pontjiban, a teljesit6s ellen&t6k6nek a megfizet6s6vel a Yi)lalkoz6 iltal a

Szetz6d6snek megfelel6en mit elk6szitett 6s be6pitett L6tesitm6ny t6szeknek 6s az ezen id6pontig
elk6szitett, benyujtott 6s a Mriszaki ellen6r iltal j6vihagyott Villalkoz6 Dokumentumainak a tulajdonjoga
itsz6ll a Megtendel6te.

8. A Vrillalkoz6 a Megrendel6 srilyos szerz6d6sszeg6 rnagztartlsa eset6n ,ogosult azonnali hatillyal
irisban felmondani a szerz6d6st. Ebben az esetben a Villalkoz6 jogosult a Megtendel6vel szemben
&v6nyesiteni a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Srilyos szerz6d6sszeg6snek tekintend6
kiilondsen, ha:

- Megrendel6 6ltal l<tiilitott 'rgazol;s ertelm6ben esed6kes b6rmely tisszeget a v6llalkoz6si szetz6desben
meghatfuozott hatitid6ig nem Frzeti meg, felt6ve, hogy a Yillalkoz6 Ak drzot legalibb 30 napos
p6thatirid6 is eredm6nl,teleniil eltelq valamint

- a Megendel6 fizet6sk6ptelenn6 viJik.

9. Egyoldahl felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napia a felrnond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6
level6nek a misik f6l iltali k6zhezv6tele. A Posta {ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet eset6n a

lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

Felfiigeszt6s

10. Mriszaki ellen6r a Megtendel6 j6vihagyirsinal utasithatja a Yillalkoz6t a Iitesitm6ny munkilatainak
teljes vag;r r6szleges felfiiggeszt6s6te. A feJ.fiiggeszt6s ideje alatt Y6llalkoz6 koteles megv6deni, tirolni 6s

biztositani az 6rintett r6szt vagy Iitesitm6np az dhasznal6dist6l, vesztes6gekt6l vagy kirckt6l. Ha a

felfriggeszt6s nem a Vi.llalkoz6nak fek6hat6 okra vezethet6 vissza, 6gy Szez6d6 Felek k<itelesek a

Mriszaki ellen6rrel egyeztetetten a felftigeszt6s iltal okozott kiilts6gek, valamht hatirid6 hosszabbitis
tirgy iba'l egy eztet6st fo\rtatni.

xrv.
YIS MAIOR

1, Egyk f6l sem k6vet el szerz6d6sszeg6st, ha kotelezetts6gei teliesit6s6t ,,vis maioC' aktdllyozza meg,
amely a Szerz6d6s aliir6s6nak id6pontja ut6n kdvetkezett be.

2. A ,,Vis Maiot" olyan kiv6teles esem6nlt vagy kiiriiLlm6nyt jelent:

a) amelynek el66llisa a Szerz6d6 Felek akaradt6l ftiggeden,
b) amely bekovetkez6s6nek elhiritisira az adott f€l a szerz6d6s megkot6s6t megel6z6ea alapvet6en

nem k6sziilhetett fel
c) amelyet, miutin bek6vetkezett 
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adott f6l alapvet6en nem keriiitretett el vagy nem volt k6pes

ellen6rz6se ali vonni 6s

d) amelynek bek6vetkez6se alapvet6en nem a m6sik f6lnek tulajdonithat6.

3. Amennyiben az a)-d) felt6telek teliesiihek a vis maior magiba foglalhatja az alibb felsorolt kiv6teles

esem6nyeket vagy koriilm6nyeke! de nem csupin ezekre kod6toz6dik elemi csapisolg sztrijkok vagy

egy6b munkahelyi zavatgfsoY,, hadiizenettel inditott vagy an6lkiili hiboruk, blokidok, zendiil6s, lizadis,
jirvinyolr, foldcsuszamlisok, fol&eng6sek, viharok, villimcsap6solq iradisok, zavargisok, tobbantisok,
valamint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek mindk6t f6l &dekk<idn kiviil meriilnek fel
6s amelyeket a Szerz6d6 Felek kell6 gondossiggal sem tudnak kikiiszob<ilni.

4. Ha az egyik f6l ,,vis maior" miztt akadllyozatva van, mindent meg kell, hogr tegyen annak

&dek6ben, hogy az ak,adalyoztatrs hatisait elhiritva minimilis k6sedelemmel teliesiteni tudja szerz6d6ses

kdtelezetts6geit.

5. Ha valamelyik f6l rigy v6li, hogy olyan ,,vis maioC' kodilrnenyek fordultak el6, amelyek kihathatnak
kotelezetts6gei teljesit6s&e, azonod 6rtesitenie kell a m6sik feleg megadva a k6riilmenyek jelleg6t, feltehet6
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id6tartamit 6s val6szini hatisit- Ha a Meg;biz6 irisban misk6pp nem tendelkezett, a Megbizottnak
folytatnia kell a Szerz5d6s szerirti k6telezetts6geinek a teljesit6s6t, amennyie az a gyakodatban 6sszerien
megvd6sithat6.

6. Ha a,,vis maior" kornknenyek 90 napon it megszakitadanul fenn{llna( b6rmelyik f6lnek jogiban 6ll
a Szerz6d6st 30 napos felmondisi id6vel megsziintemi.

xv.
EGYOTTMOKODES

1. A szerz6d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s osszehangol6sa, a kivitelez6s sorin sziiks6gess6 vil6
int6zked6sek megt6tele tekintet6ben

Yillalkoz6 r6sz6r6l kilel6lt kapcsolattart6 szem6ly:
nev: Juhisz Mikl6s
telefor: 30/979-1793
tax:72/313-819
e-mail iuhasz.miklos@sztra&92.hu

Megrendel6 t6ez6t6l kiiel6lt kapccolattart6 szem6ly
n6v: R6nai Norbert
telefon: 06-30/,105-61 51

e-mail ronai.norbert@biokom.hu

Miiszaki ellen6t Iroda k6pviselet6re iogosult szem6ly:
n6v: AQUA-VIA Kft.
kepvisel6: Miiller Attila iigrvezet6
telefon: 06-30 / 2N-6627
e-mail: mullerattila@freemail.hu

2. Szerz,6d6 Felek jelen szerz6desben meg;hetaknazzik az el6z6 portban megnevezett k6pvisel6iket,
hogy a Beruhizis megval6sirisival kapcsolatos ddnt6sekn6l a teljesit6si jegJz6konlvek alAitisinil a

Szen6d6 Feleket telies iogk6rrel kepviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultad illetve k6telesek megtenni
mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyilatkozato\ 

^mely ^ 
szen6dis teljesit6s6hez sziiks6gess6 vfik 6s a

jelen szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek
a jelen szerz6d6sben biztositott jogkiirenek kotl|tozisa a misik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l
kezdve hatilyos. A kepvisel6k szem6ly6ben ttirt6n6 viltozist a Szen6d6 Felek eg;nnissal azonnal ir6sban
k<izlilc

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egmrls koz<itti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s dont6st irisban
riigziteni 6s egyrnishoz halad6ktalanul eliuttatni. A postai iton eliuttatott nyilatkozatok k6zbesitetmek
tekintend6ek, amennfben azok ,,nem kereste", ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismereden" vagy hasonl6
tatalmri postai ielz6ssel 6rkeznek viss za a nyihtkozattev6hoz.

xu.
VITARENDEZES

1. Megrendel6nek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy k<izveden
tirgyalisokon, b6k6s riton tendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vary vitit, amely kozottiik a

szerz6d6ssel kapcsolatban felmedil. Ha a Megrendel6 es a Villalkoz6 6sszerfi hatirid6n bel0l nem tudjik
megoldani a szerz6d6ssel tisszefiigg6sben keletkezett jogvitijukat, aonak eldont6se 6rdek6ben - per6rt6kt6l
fiigg6en - alivetik magukat a P6cs V&osi Jit6sbir6sig illetve P6csi Torv6nysz6k kiz6t6lagos
illet6kess6g6nek.
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)(VII.
BIZALMAS INFORMiCI6K

1. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hatily6nak tattama alatt 6s azt kiivet6en
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teljesit6se kapcsin tudomisukra ,utott informici6ikat,
t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adj6k tov6bb. A fenti
infotmici6k, t6nyek, valamint adatok - a misik f6l ilal el6zetesen adott kifejezett ir6sbeli hozzijAnllsa
n6l,k - kizrfu6lag a szerz6d6s teliesit6s6te haszndlhat6k fel.

2. Mindk6t f€l tljlkoztzga 6rintett munkavillal6it a jelen szerz6d6sben foglalt k6telezetts6geh6l 6s

felel6ss6get villalnak sai6t munkavillal6ik tekintet6ben a fenti k6telezetts6gek teljesit6s66rt.

3. Szen6d6 Felek tudornissal bimak arr6l, hogy a Kbl ,14. $-6nak (2) bekezd6se szerint nem
koditozhat6, illetve nem tilthat6 meg iizleti titokra hivatkozissal olyan informici6 nyilvinossigra
hozatala, amely a k6z&dekri adatok nyilvinosslgln 6s a k<iz6rdekb6l nyilvinos adara vonatkoz6 kiiltin
tdrv6nyben meghatirozott adatszolgilatisi 6s tij6koztatAsi kotelezetts6g ali esik.

XVIII,
NYII.ATKOZATOK

1. Mindk6t f6l kiielenti, hogy:

- kell6 felhatalmazissal (meghatalmazrissal) 6s jogk6rrel rendelkezik a ielen szerz6d6s alAiritsfua 6s

teljesit6s6te;

- a ielen szerz6d6s alAirasit az etre kiiel6lt vezet6, illet6leg a c(4 ig,>gat6siga vagy vezet6 testiilete,
illetve a Megendel6 k6pvisel6testiiLlete szabilyszenien enged6lyezte 6s az megfeb) az ene
vonatkoz6 iogszabilyi rendelkezeseknek;

- a ielen szerz6d6st a f6l nev6ben aliir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabilyok ilal
megkiv6nt regiszeilt aliirisi jogal tendelkezil igy r6sz&61 a szerz6d6s aliirisa 6s teljesit6se nem
ercdm6nyezi rnls, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat megszeg6s6t, melyben f6lk6nt
szetepel;

- nincs olyan fiigg6ben lev6 k<itelezetts6ge, vagy 6rdekk6r6ben l&6 mis k<iriilrn6ny, amely

kedvez6deniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv&ryesseg6re, teliesitesere, vagy saiit
teljesitesi k6szsegere, illetve k6pess6g6re.

xlx.
EGYEB RENDELKEZESEK

1, Megrendel6 v6llalkozisi szerz6d6s(ek) teljesit6se sorin keletkez6, szen6i iog v6delme all es6

alkotisokon tetiiLleti korlitoz6s n6lkiili, kiz6t6lagos 6s harmadik szemily szitmln itadhat6 felhaszn6l6i

iogot szerez, valamirt iogot szerEz az alkotisok itdolgoz'sira is.

2. Megtendel6 t 322/2075. (X. 30.) Korm. rendelet 17' $ (3) bekezd6s alapjin biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij Ezet6se n6lkiil legyen jogosult az eljitis sorin rendelkez6s&e bocsitott tervek iltala
elv6gzend6 tervez6si feladathoz sztiks6ges tov6bbtervez6s6re, itdo\ozitsirz.

3. Szen6d6 felek kijelentik" ielen szerz6d6st szillit6i finanszirozis keret6ben k6tjk meg..

4. A jelen szerz5d6sben nern szab6lyozott kerd6sekben kiiloniisen a Polgiri Torv6nykonyvr6l sz6l6
2073. €ry1y. tiirv6ny, a kiizbeszerz6sekr6l sz6l6 2U1 evi CXLIII. t6rv6ny a szetz6i jogt6l sz6l6 1999. €vi

I)O(VI. torv6ny, az lpittsi betuhizisolq valamil:" az 6pit6si beruh6zisokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s

m6m6ki szolgdltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 322/2015. (X.30.) Kotm. rendelet, az

6pit6ipati kivitelez6si tev6kenysegr6l sz6l6 197 /2009 (IX.15.) Kotm rendelet, az egy6b kapcsol6d6
jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez€seit, valamint a kozbeszerz6si elj6r6sban k6szitett kozbeszerz6si

dokumentumok el6irisait kell alkaimazni.

5. Szetz6d6 Fetek magukra n6zve kotelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbl 6s u illasnhiztartl,sr6l sz6l6

ml7.6i CXCV. torveny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6sk<iriiknek megfelel6en a



kozbeszen€sr eljinsokat 6s az azok alap,16n megk<itiitt szerz6d6sek teljesit6s6t rendszeresen ellen6rizhetik,
6s hogy r6sziikre a jogszabily szerinti informici6 megadisa iizleti titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6
meg.

6. Mind a Szerz6d6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilvintart6sok meg6rz6si id6tartama leiiratiig a

Villalkoz6nak lehet6v6 kell tenni a Megrendel6, az Allaml Szimvev6sz6k 6s illet6kes szervezetei, a

Kotmany rltal kiieldlt bels6 ellen6rz6si sze*, a KormirJlzati Ellen6rz6si Hivatal a 2011. 6vi CXCV.
t<irv6ny szerinti feiezetek ellerr6rz6si szewezetei, a Kincstir, valamint a Kbl 6s az Sllarnhiztartzsr6l sz6l6
2011. 6\1 CXCV. t6rv6ny szerinti birmely egy6b illet6kes ellen5rz6 szervezet tiirv6nyes vagy
meghatalrnazott k6pvisel6inek a Szolgiltatisokhoz kapcsol6d6 nyilvrintartisok, szimlih,, a Szolgiltatisok
megval6sitisit igazol6 okminyo( bizonylatok helyszinen t<irt6n6 ellen6rz6s6t vagy kdny'wizsg{latit,
azokt6l misolatok k6szites6t vagy tendelkez6sre bocsitisir

7 . Jeler szen6des elvilaszthatadan t6.sz6t kipezlk az alirbbi mell6kletek:
1. szimi mell6klet: Ajinlatt6teli felhivis 6s K6zbeszerz6si Dokumentunr, annak mell6kletei illetve

azok esedeges m6dositisai,
Yillzlkoz6 ajinlata,
T6teles kolts6gvet6s(ek) 6s f6<isszesit6
Mriszaki dokumentici6
Tewdokumentici6
Felel6ssegbiztosit6si kotv6ny
Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkoz6k szizal6kos 6s/vagr p6nziigyi
r6szv6tel6nek arinyir6l

A Szerz6d6 Felek rogzitilq hogy a fent ernlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol6sm a

szerz6d6s ttirzssziiveg6hez, de a Szen6d6 Felek szimira ismert azok tartalma. Ezen iratokat 6gy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik, azzal eg5itt 6rtelmezend6ek.

Jelen megillapodist Szen6d6 Felek k6pvisel6i elolvasis 6s 6tanulm6nyozis urin j6vihagy6lag, mint
akaratukkal mindenben rr:,egryez6t 7 eredeti p6ldinyban futik ali, melyb6l 4 p6ldriny Megendel6t, 3
p6ldiny Villalkoz6t illeti.

2. szimri mell6klet:
3. szimri mell6klet:
4. szimri mell6klet:
5. szimi mell6klet:
6. szimi mell6klet:
7. szimf mell6klet:

r6cs zot z rn"ircipflEd}KoM

EIO
7632

Tel 7

Megtende16
Dr. Kiss Tibor

ngyvezet6 tgazgat6
BIOKOM Nonprcfit Kft.

rofit Kft.
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