
vALLALKo z trst szr,nz6o6s
A Szez6d6s thrgya: ,,Giircsiinli halladiklerakd rekultiuticifja I. titern" targyhoz kapcsol6d6
kivitelez6si munka

amely l6tejcitt egyr6szr6l a BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6.cs, Sikl6si it 52,

c6gjegyz6kszima: Cg. 02-09-062862, ad6sz6m: 11074959-2-02., k6pviseli: Dt. Kiss Tibor
iigyvezet6), mint megtendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

misr6szr6l a Szedibau Epit6ipari Kft., (sz6khely: 7751 i

c6gjegyz6kszim: Cg. 02-09-078156, ad6szim: 23595527-2-02,
iigyvezet6) mint v6llalk ozo (a tov6bbiakban: V6llalkoz6)

a tov6bbiakban egyiitt Szetz6d6 Felek kcizott, alulitott helyen
szerint:

I.

PREAMBULUM

l. A Megrendel6, mint ajinlatk6r6 2019. szeptember h6 16. napiiln ,,Gcitcsdnyi
hulladdklerukS rekultivticidia f. iitem" tirgyi, a kozbeszerz6sekr6l sz6lo 2075. 6vi CXLIII.
torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik r6,sz 712. S (1) bekezd6s b) pontja alapi6n, a Kbt. 115. S

(1) bekezd6s szednti, nyilt kozbeszerzlsi eljilrist (a tovibbiakban: kcizbeszerzlsi elj6r6s) inditott.

2. Megtendel6 a beruhizissal szemben timasztott alapvet6 mfiszaki, mennyis6gi 6s szakmai

kovetelm6nyeket a kozbeszerz6si eli6t6sban V6llalkoz6 rendelkezl.slre bocs6tott kozbeszerz6si

dokumentumban (a tovibbiakban: kozbeszerz6si dokumentum) r6szletesen meghatitozta.
V6llalkoz6 ezen felt6teleket a kozbeszerz6si eli6r6sban benyujtott aj6nlata,ban (a tov6bbiakban:
aj6riat) elfogadta. Benthizis alatt a Megendel5 a ielen szetz6d1s tfugyit k6pez6 kivitelez6si

feladatok <isszess6g6t 6rti.

3. Megendel5 az aiidatok mindenre kiterjed6 6s r6szletes vizsgillatit kovet6en akozbeszerzlsr
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsol6d6 jogszab6lyokban is r<igzitett felt6teleket
is figyelembe v6ve 2079. okt5bet h6 1. napjin ir6sban eredm6nyt hirdetett. Megtendel5
kozbeszeru6si elj6r6sban hozott dont6se szednt a nyertes aj6ilattev6 - v^gy amennyiben a Kbt.
131. S (4) bekezd6s6ben megadott koriilm6ny az osszegz6s megkiild6s6t kovet6en el66llt, a

nyetres aifidatot kovetkez6 legkedvez5bb aj6nlatot tev6nek min6sitett szentezet -Yillalkoz6 lett.

4. A Szerz6d6s c6lja, hogy meghatdrozza mindazon felt6teleket, amelyek alapiiln a Szerz6d6
Felek Lz egJes jogokat 6rv6nyesitik, a kolcsonosen meg6llapitott szolg6ltat6sokat, illewe
kotelezetts6geket teljesitik.

5. A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deklar6li6k azon meglllapod6sukat:

5.1 V6llalkoz6 kotelezetts6get vlllal a Megrendel6 fel6, hogy a Szerz6d6.sben meghatirozott
6pit6si beruhizist kivitelezi 6s befejezi, az esetleges felmeriil6 hib6kat kijavitlz, sztiks6ges

kieg6szit6 gydrtniny terveket elk6sziti a Szerz6d6.s rendelkez6seinek megfelel6en; 6s 
^zt

mrikod6k6pes 6llapotba n 6tadja.

5.2. Megrendel6 ezirton kcitelezetts6get v6llal, hogy a Szerz5d6sben el6irt id6pontokban
m6don a Szerz6dlsben r6szletesen meghttdrozott diiakat - az ott rneghatirozott form6ban
iitemez6s szerint - a V6llalkoz6 r€szlre megfizeti.

5.4. V6llalkoz6 kciteles a szerz6d6s 6telm6ben a L6tesitm6nyt szerz6d6sszerfen, telies korrien
mriszakilag 6s min6s6grleg kifog6stalan kivitelben, a vonatkoz6 m^gyar el5ir6soknak, mriszaki

szabvinyoknak, valamint a technika mat 6ll6sirtak megfelel6en a vill.Jalt hat6rid5ben a szal<tilllalzt

gondossig6val elk6sziteni, az ehhez szi.iks6ges hat6s6gi enged6lyek beszerez6s6n6l kozremfik6dni,

Szederk6ny Ifiris6g utca 36.;
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illetve valamennyi egy6b szerz6dr!,ses kritelezetts6g6t szerz6d,Ssszertien teljesiteni. AY6llakoz6 az

e16bbi, a L6tesitm1ny szerz6d6sszer6 megval6sit6sira villal,t kotelezetts6ge mellett kifejezett
kotelezetts6get v6llal arra, hogy a jot6ll6sr/szavatoss6gi kcitelezetts6geinek maradlktalanul eleget
tesz. L6tesitm6ny alatt a Megrendel6 a jelen szerz6d6s targyit k6pez6 6s a mtiszaki leir6sban
valamint az ENG-KM-1/19 munkaszimri tervdokument6ci6ban meghat6rozott feladatok
osszess6g6t 6rti.

5.5. V6llalkoz6 a Szerz6d6ses Meg6llapodis ahfuLs6val akk6nt nyilatkozik, hogy a Szerz6d6.s

elvillaszthatatlan r6.sz€t k1pez6 kozbeszerzlsi dokumentumokat 6s a Megrendel6 6hal 
^

rendelkez6s6re bocs6tott egy6b dokumentumokat, mint szal<t Lllalat saj6t felel6ss6g6re ellen6rizte,
az azokban foglalt t6nyeket, el6ir6sokat ismeri. Y6llalkoz6 a L6tesftrn6ny Egyosszegfi Aj6nlau
Ar6t ezen informici6k figyelembe v6tel6vel, kell5en nagy szakmai tapasztalattru alapozva 6s az

6pit6si helyszin ismeretr3ben illapitotta meg. V6llalkoz6 a L6tesitm6ny funkci6jinak, c6ljainak
megfelel6 6s tendeltet6sszerfi hasznllatdhoz a megfelel6 megielen6sri 6s min6s6gfi
megval6sit6shoz, zavartalanul haszn6lhat6 illapotihoz sziiks6ges kivitelez6si munk6kat kalkul6lni
tudta, 6s a mriszaki 6s ig6nyszintbeli bizonytalans6gokat is figyelembe vette.

5.6. Vrllalkoz6 nyilatkozik tov6bb6, akozbeszerzl.si dokumentum 6tfog6an 6s kell6 alaposs6ggal
tartalmaz minden, al<tvitelezl.ssel kapcsolatos elvir6st 6s el5ir6st. Ennek 6ttekint6se, meg'ismer6se
6s tartalmi elsaiildtisa a kivitelez5 felel6ss6ge. A szerz6d6.s alatisival V6llalkoz6 kiielenti, hogy az

alilnlat kidolgoz6sa sor6n kell6 koriiltekint6ssel j6rt el, ez6tt a kcizbeszez6si dokumentum
esetleges hi6nyossig6n tofi6n6 utalissal semmif6le tobblet ellenszolg6ltatisi ig6nyt a kivitelez6s
folyamin ^z aj6nlatk6r6nek nem 611 m6dj6ban elfogadni. Yilalkoz6 kijelenti, hogy 

^tervdokumenta,ct6 kivitelez6sre alkalmas, tovibb6 aYllTalkozo ajdnlataban szerepl5 nett6 a)inlatt
6r a dokumentici6ban szerepl6 munk6kat teljes korfien tartaknazza 6,s valamennyi kockdzatot az
ajdnlat megad6sa sotin figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6d6s iltalinydras jelleg6re frgyelemmelYilllalkozo
kijelenti, hogy:

r megrismerte a kcizbeszerz6si dokumentum r6szek6nt rendelkez6s6re bocs6tott mfiszaki
dokument6ci6 6s kolts6gvet6s tartalmit,6s az abban foglalt munk6latok teljes kor6
megval6sitis6ra vonatkoz6at tette meg ajLilatit;

t a rendelkez€:slre bocs6tott tervdokument6ci6 6s kcilts6gvet6s alapj6n zz 6pit6siberuhiz6st
szerz6d|.sszerfien, teljes kcir6en, mfiszaki 6s min6s6gr szempontb6l is kifog6stalan
illapotban, a voratkoz6 jogszabdlyoknak, mrisz al<t szabillyoknak megfelel6en k6sziti el;

t a kozbeszerzlsi dokumentumot 6ttanulminyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zm6nyek utin a Szerz6d6 Felek a kozbeszerz6si dokumentum ftszlt k6pez6
tervdokument6ci5nak 6s kcilts6gvet6snek, valamint a YillTakozo kcizbeszez6si eljirdsban
benyujtott ajfinlatanak megfelel6en az alAbbiak szerint 6llapodnak meg:

II.
ASZEF.ZoDES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendel5 megtendeli, a Y6llalkoz6 pedig elvdlla\a

,,Ciircsiinli hulladdklerakd rekultiuticidja I. titem" tirgyhoz kapcsol6d6 munk6latok kivitelez6s6t a

mfiszaki dokument6ci6ban meghatirozo tt mfi szaki tartalommal 6s r6s zletezetts6ggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6d6.s r6sz6tk6pez6
a) Tervdokument6ci6, mriszaki leir6s, joger6s rekultiv6ci6s enged6ly
b) Megtendel6ikovetelm6nyek;
.) Yillalkoz6 ajdnltta;
d) Y6llalkoz6 6l-tal adott ilnzott kcilts6gvet6s;

egyiittesen hat6rozzik meg oly m6don, hogy elt6r6s esetrSn a teljess6g 6rdek6ben mindig a



r6szletesebb terjedelmff el6ir6sokat kell ir6nyad6nak tekinteni, ellentmondis eset6n az alilbbi
sorrend 6rv6nyesiil azzal,hogy a sorrendben el6r6bb 6116 dokumentum rendelkez6sei megel6zik a

sorban k6s6bb 6116 dokumentum tendelkez6seit (1. utin 2.,2. ut6n 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz6d6ses meg6llapod6s II.4.. pontj6ban
meghatdrozott dokumentumok sorrendis6g6t nem 6rintik.

3. A Kivitelezls a Szerz6d6sben rcgzitett 6pit6si munk6latokon tril - tobbek kozott - az

al6bbiakat foglalja mag6ba:

- a szerz6d6skot6st kovet,5en illapotfelm6t6st kciteles v6gezni, melyet fot6- vagy vide6
dokumentici6val kelL al6timasztari;

- Technol6giai Utasit6s elk6szit6se @e6pit6si utasit6s, kiilonos tekintettel el6rend6

tomors6gi szintekre),
- Mennyis6gi 6s Min6s6gr Tanrisitv6ny elk6szit6se ftiilonos tekintettel a beszillitandd6

tolt6talajra vonatloz6 kozbeszerz6si eljir6sban el6ttt el6min6sit6si vizsg6lati protokoll
v6glegesit6s6vel, tov6bb6 a megval6sul6s dokument6lilsihoz sziiks6ges vizsg6latok

el6tu6sival)
- A feladafta vonatkoz6 orgatzici6s terv elk6szit6se

- Feladatv6grehaitisi iitemterv elk6szit6se

- Munkabiztonsilgy 6s eg6szs6gv6delmi terv elk6szit6se

- a munkatertilet sziiks6ges 6rz6se;

- valamennyi ideiglenes 6pit6si vizelTiltashoz 6s 6pit6si elektromos elliltishoz 6s

v6telez6sekhez sziiks6ges m6rhet5 ki6pit6sek elk6szit6se a kivitelez6s megval6sitasinak
id6tartam alatt felmeriil6 koziizemi dii V6llalkoz6t terheli;

- a kivitelez6s megval6 sitilsihoz sziiks6ges valamennyi 6pit6si 6s szerel6si munka elv6gzrise,

- minden rgazgatilsr, technikai vagy egy6b feladat ellit6sa, amely ahhoz sziiks6ges, hogy a

kivitelez6st a tervekben meghatilrozott 6llapotban Megrendel6nek 6tadja;

- az elk6sziilt l6tesitm6ny szerz6d6snek, iogszabillynak, enged6lynek tort6n6
megfelel6s6g6nek igazol6,sa;

- minden olyan dokumentum elk6szit6se, amely a beruhizdssal osszefiigg6sben lelen
szerz6d6.s keretein beli.il, a L6tesitm6ny kivitelez6s6hez, a biztons6.gos mrikod6slhez/
hasznilathoz sziiks6ges;

- ^z 6tadis-iwltelt eljiris sor6n a be6pitett anyagok, szerkezetek, berendez6sek

megfelel6s6 gy rgazolilsit koteles 6tadri,
- Ltadilsi 6s megval6sulisi tervdokument6ci6 elk6szit6se, 6s 6tad5"sa a Megtendel6nek, a

Megrendel5i kovetelm6nyekben rogzitett form6ban 6s p6ld6nys zilmbar,
- valamennyi kivitelez6si munk6val kapcsolatban k1pz6d6 bont6si tormel6k 6s 6pit6si

hullad6k gyriit6se 6.s elszillhtisa, illetve a jogszabillyoknak megfelel6 ilrtalmatlanit6sa, 6s

v agy ijrrhasznosit6sa;
- a munkav6gz6sek befeiez6se ttir, a kivitelez6ssel 6rintett felvonul6si teriiletek kivitelez6s

megkezd6se el6tti 6llapotnak megfelel6 helyreillit6sa;
- a komyezetben, komyez6 6pitm6nyekben okozott s6riil6sek, k6rok helyreillTitisa, a

s zavatos sigi 6s j 6t6ll6si k<itelezetts6gek ell6tisa,

- a V6llalkoz6 feladata 6s kolts6ge minden olyan dokumentum elk6szit6se 6s 6tad6sa a

Megrendel6nek, amely a L6tesitm6ny iizemeltet6s6hez, biztonsigos mrikodtet6s6hez

sziiks6ges.

r Kivitelezls alatt tehit Szerz6d6 Felek a munk6k teljess6g6t 6rtik azzal a c6llal, hogy

Yilllalkozo mindenfajta munk6t a Szeru6d€.s keret6ben koteles elv6gezni - figyelemmel ara, hogy

a tervdokument6.cl6t, az ilrazatfan kolts6gvet6s, 6s a Megtendel6i kovetelm6nyeket



6ttanulm6nyozta, zzokat megval6sithat6nak tartja 6s az esetleges abban nem szerepl5 t6telekkel a

villalisdt m6r kieg6szitette - ^z^z 
tobbletmunka elsz6molisa a Ptk. 6:245.$ (1) bekezdds

rendelkez 6s e alapjin lehets 6ges.

4. Jelen Szerz6d6s r6sz6t az alilbbi dokumentumok k6pezik 6s azok lelen Szerz5d6ssel
egyiittesen 6rtelmezend5k:

^) Yillalkozisiszerz6d|.s
b) 1 db. Kieg6szit6 t616kozt^tas
c) Megrendel5i kcivetelm6nyek
d) Tervdokumentict6,joger6s enged6ly(ek)

") A kozbeszerz6.st eli6r5,s sor6n tett nyilatlozatok
0 Kozbeszerz6si dokumentum 6s aYilTalkoz6 Aiilnlata
g) B6rmely egy6b dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

5. Y6llzlkoz6 szerz6d6ses kotelezetts6get v6llal a Megrendel5 fel6 ata, hogy a L6tesitm6nyt
kivitelezi 6s befejezi, mrikod6k6pes illapotban 6s el6irt hatirid5ben 6tadia, valamint az abban
teil6 hibikat kijavitja a Szerz6d1s rendelkez6seinek megfelel6en.

6. Megrendel6 eziton szerz6d6ses kcitelezetts6get vilTal, hogy a Szerz6d6sben el6irt
id6pontokban 6s m6do n a Szerz6d6ses Arat kifizeti.

III.
t AlbrozrATAsr KOr ELEZ ETT sEG

1. Szerz6d6 Felek kolcscinosen sziiks6gesnek tartj6k egym6s ir6sban t<irt6n6 tiljlkoztatisilt
minden olyan kori.ilm6nyr5l, amely a szerz6d6,s szerinti teljesit6st veszllyezteti vagy lehetetlenn6
teszi. Az a fll, al<t ezt elmulasztia,vagy k6s6bbi id6ben teszi meg, mint ahogyan azbbonyithat6an
tudom6s6ra jutott, elegend5 okot szolg6ltatarra,hogy az egyiittmfikod6si j6szdnd6kot a m6sik f6l
k6ts6gbe vonja 6s az esetet igy min6sitse, hogy az vrtarhatadanul kimertti a szerz6d6sszeg6s
fogalmit.

2. Y6lTalkoz6 haladlktalanul 6ttesiti a Megtendel5t minden olyan korti{m6nyr6l, amely jelen
szerz6d6s teljesit6s6t, etedm6ny6t, illetve a teljesit6si hat6dd6ket 6rdemben 6rinti v^gy
befoly6solia. Az 6rtesit6.sben togziteni kell az okokat,6s javaslatokat kell tenni a megold6sra.

3. A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 a szerz6d6.s teljesit6se 6rdek6ben a fentieken tul, 6ltal6ban is
egyiittmfik<idnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s rendelkez6s6re bocs6ti6k a sziiks6ges
adatokat 6s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tov6bbi felt6teleinek megteremt6s6r6l.
A teljesit6st 6rint5 minden l6nyeges kori.i{m6nyr6l halad6ktalanul t6i6koztatl6k egym6st.

4. Amennyiben a kivitelez6s enged6lykoteles, Y6llalkoz6 koteles tijlkoztatru Megendel6t
abban az esetben, ha 6szleli, hogy a berahdzisn kiadott 6pit6si enged6ly m6dosit6sa, illetve a
kivitelez6ssel kapcsolatban irj enged6ly,hozzdjirul6s megszerz6se, v^gy 

^ 
tervdokumentS,ci6 r6.sz1t

klpez6 egyeztet6si jegyz6konyvek lejirztdra figyelemmel, azok megrijitisa v6lik sztks6gess6. A
m6dositis 

^z rii enged6ly megszerz6se valamirrt az egyeztet6si jegyz6krinl'vek megirjit6sa
Megrendel6 kcitelezetts6ge.

IV.

MEGRENDELo J O GAI, KrJT ELEZETT SEGEI

Munkaterti{et 6tad6sa

1. Megtendel6 koteles Yilllalkoz6nak a helyszrn hozz6f6rhet6s6g iogqt a jelen szerz6d6s
al6tr6sit, kcivet6en a megtendel6i kovetelm6nyben irtak szerint megadni azzal, hogy Yillflalkozo
munkav6gz6sre csak a jogszabillyi el5ir6sokban meghatirozott munkakezd6sre vonatkoz6

kovet6en az ott tt hatiid6 betart6s6val i

@
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l<tzit6lag a munkakezdishez sziiks6ges el6k6sziiletek v6gezhet6ek. Megtendel6 a munkaterii.letet
alkalmas 6llap otban koteles a Y 617alkoz6 rendelkez ri s6re bocs6tani.

A munkakezd|s terrezett id6pontjir6l a, V6llalkoz6nak 15 munkanappal kotibban tillkoztatnta
sziiks6ges a Megrendel6t 6s a Mfiszaki ellen6rt. A munka csak a Mriszaki ellen5t ir6sos

enged6ly6vel kezdhet5 meg.

2. Megendel6 koteles minden bfutok6ban l6v6 6s a teliesit6sre vonatkoz6 adatot a munkaterii{et
iltadisival egyidejffIeg Y 6llalkoz6 tendelkez6s6re bocsitani.

3. Munkateriilet 6tad5,s6nak felt6tele: z616 dokument6ci6 Mriszaki ellen6r 6ltab, elfogadisa 6s a

V6llalkoz6 6ltal megnyitott 6pit6si napl6ban a munkakezd6si enged6ly kiad6sa.

A Megrendel5 iogai

4. Megtendel5 jogosult a YilTalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rz6s a V6llalkoz6
szerz6d6sszer6 teliesit6s6t nem hdtiltzthatia. V6llalkoz6 ll'ero:. mentesii'l a felel5ss6g il61, ha

Megtendel6 zz ellen6rz6,st elmulasztott^ v^gy nem megfelel6en v6gezte el.

5. Y6llalkozo a lefolytatott kozbeszerz6si eljiris zlapiiln megkotott szerz6d6s, illewe 
^Megrendel6 utasir6sai szerint koteles eljimi. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka

megszefirez6s6re, nem teheti a teljesit6st tethesebb6.

6. A Megrendel5 csak a kozbeszerz6si dokumentum r6.szlt k6pez6 tervdokument6ci6ban,
feladat lefu6sban 6s a kolts6gvet6sben meghatirozott, a mindenkot 6rv6nyes m^gy^t
szabv6nyoknak 6s mriszaki irinyelveknek, technol6giai leir6soknak megfelel6 teljesit6st fogad el.

Amennyiben avillalt munka min6s6ge avonatkoz6 el6ir6soknak nem, vagy nem telies m6t6kben
felel meg, rigy Megrendel6l<tzirolagos joga donteni arr6l, hogy ragaszkodik t szerz6d1s szerinti
min6s6g teliesit6s6hez,v^gy a munk6t a teljesitett min6s6gben elfogadja.

7. Amennyiben a V6llalkoz6nak jelen szerz6d6sben, valamint annak mell6kleteiben nem

szerepl5, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b inform6ci6ta, vafl sziiks6ge, az informl.cio rgtny1r6l a
Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesitenie kell. A Megtendel6 villalja, hogy a Yilllalkozo 6hal
6sszer6en k6fi, a szerz6dl,sszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozzdjirulilst a lehet6 legrovidebb 6sszerfi hat6rid6n beliil - k6sedelem n6lki.il - a Y6l7akoz6
tendelkez6s6re bocs6tia.

8. Megrendel6 a villalkozoi di) megfizet6s6vel a jelen v6llalkoz6si szerzddts teljesit6se sor6n

keletkez6, szerzSi jog v6delme ali es6 alkotisokon teriileti korliltozis n6lkiili, kiz6r6lagos 6s

harmadik szem6ly szdmdra 6tadhat6 felhaszn6l5i iogot szerez, valamint jogot szerez zz alkotisok
iltdolgozilsira is, melyr6l Y6lTalkoz6 az alvilllalkoz6it 6s harmadik szem6lyeket is kciteles

tiilkoztatnt, valamint szerz6d6seiben ezen szerz6d6ses felt6telt szerepeltetni.

Memendel6 munkav6llal6i

9. Megrendel5 felel6s az6rt, hogy munkav6llal6i 6s

egytittmfikodjon a V6llalkoz6val.

Memendel6 o6nziisvi int6zked6sei

a tobbi villlalkoz6ia a helyszinen

10. Megendel6 V6llalkoz6 k6relm6nek k|.zhezvltel6t kovet6 8 napon beliil koteles igazolni,
hogy zYilllalkoz6 kovetel6s6nek kiegyenlitlse tdrgyilban z p6tzigyi int6zked6sek elkezd6dtek 6s

folyamatban vannak.

ll. Ha a Megrendel6nek V6llalkoz6val szemben kovetel6se keletkezik a jelen Szerz6d6.s alap)6r,,

tigy arr6l koteles a Y6llalkoz6q valamint a Mfiszaki ellen6rt halad6ktalanul a kovetel6s6t

al6tamaszt6 adatokkal egyiitt 6rtesiteni.

V.

0{



vAnexozo JocAr, rcOrnlEzETTSEGEr

V6llalkoz6 6ltal6nos kcitelezetts6gei

l. Szeru6d6 Felek rogzitik, hogy a Y6llalkoz6 k<iteles a Megrendel6vel kotott szerz6d6sben
foglalt munk6kat a megielolt hatiid6ig a kozbeszeruisi dokumentumnak, az ajdnlatok
kidolgoz6s6ta adott id6 alatt feltett k6rd6sekre megadott v6laszoknak, valamint mindenkor
6rv6nyes m^gy^r szabvinyoknak 6s mfiszaki ir6nyelveknek, technol6grai el6fu6soknak megfelel6en
elv6gezni. A Vdllalkoz6 udomS,sul veszi, hogy ezen felt6tel mxadlktalan betart6sihoz a

Megrendel6nek kiemelt 6rdeke friz5dik.

2. A L6tesitm6nyen el kell v6.geztie minden olyan munk6t, amely a Megrendel6i
kovetelm6nyekben szetepl6 felt6teleknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6d6.s mag6ban foglal,
tov6bb6 minden olyan munk6t amely - bir a szerz6d6sben nem szerepel - a L6tesitm6ny
stabilrt6s6hoz,befeiez6.s6hez,biztons6gos 6s helyes iizemeltet6s6hez sztiks6ges.

3. A Villalkoz6 a L6tesitm6ny szerz6d1sszer6 megval6sit6,sdra villalt kcitelezetts6ge mellett
kifejezett kotelezetts6get v6llal arra,hogy iot6ll6si/szavatossigi kotelezetts6geinek marad6ktalanul
eleget tesz, figyelemmel lelet szerz6d6s XII. 2.. pongiban foglaltakra.

4. Ydllalkoz6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a bizonyrtottan Villalkoz6 btbii6b6l keletkezett
meghib6sod6s, ill. mffkod6si rendelleness6g vonatkozils6ban a Megrendel6 ir6sbeli 6rtesit6s6t6l
sz6mitott 24 6r6n beliil megkezdtabiba elhiit6s6t.

5. A Villalkoz6 felel6s minden helyszinen zajlo tev1kenys6g szakszerfis6g66rt, 6ll6konysig66rt
6s biztons6g5,6rt, tovibb6 minden 6pit6si m6dszer6rt 6s a teljes L6tesitrn6ny6rt.

6. Tenrez6tmrivezet6s ig6nybev6tele kotelez5.

7. A lerak6n meg16v6 mriszaki betendez6sek (hidm6rleg, g1zkit, figyel6kutak, szociilis
kont6net) meg6v6sa 6s a kivitelez6s rd6tartama alatt a munkateriilet 6rz6,se Y6llalkoz6
kotelezetts6ge.

8. A lerak6n elk6sziilt szivatty6s biofilter 6s a gilzkutzl<hoz kapcsol6d5 f6gyrlit6 meg6visa
Y illlakoz 6 kotelezetts6ge.

9. A Villalkoz6 koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot 6s megtenni minden sziiks6ges
int6zked6st annak biztositisdra, hogy a Megrendel6 szdmira megval6sult L6tesitm6ny
rendelte t6 s s z er(ten haszn6lhat6 legye n.

10. Amennyiben V6llalkoz6 a munkav6gz6s sor6n a tervdokument6ci6t6l, feladat leir6st6l vagy
kolts6gvet6st6l el kiv6n t6mi, irgy a be6pitend5 anyzgokat, 6s az alkalmazri kivint technol6gi6t
koteles a Megrendel6 6ltal megbizott Mffszaki ellen5rrel, Tenez6vel 6s a MegendelSvel
el6zetesen jovdhagyatti. A Mriszaki ellen6r a Tervez6 6s a Megtendel6 iovihagyisit irisban adia
meg, azonban ezYilTalkoz6 teljes kor6 felel6ss6g6t nem csokkenti.

ll. A jelen pontban meghatirozott elt6t5 teliesit6s szerz6d(:sm6dosit6s keret6ben szabillyozhat6
jogszerrien amennyiben annak a Kbt. 141. $-ban meghat6rozott felt6telei fenn6llnak.
Egyen6rt6kri term6k, tipus, technol6gia megaj6nl6sa eset6n az egyen6rt6kris6get Y6llalkoz6 kiilon
dokumentumo&al alAt6masztottan megfelel6 m6don, b6rmely megfelel5 eszkozzel kriteles
bbonyitant, hogy a szabvinyrak megfelel6 term6k, szolgiltatils vagy 6pit6si beruhdzis megfelel az
Megrendel6 6ltal meghatirozott teljesitm6ny, illetve funkcion6lis kovetelm6nyeknek.
Az egyen6rt6kris6g megillapitasa voratkozisilban a YilTalkoz6t vita esetrSn bizonyitisi
kcitelezetts69 terheli.
A Megrendel6 egyen6rt6kfi teliesit6snek tekinti azofl megold6sokat, amelyek a

tervdokument6ci6ban rogzitett funkci6kat biztositj6k, 6s mrikod6siik sor6n azonos biztons6got
nyirjtanak 6s azonos hat6sfokkal mfikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos



jogszab6ly oknak meg kell felelnii.ik.
A V6llalkoz6 az egyer,lrt6krinek elfogadott mffszaki megolddsok vonatkoz6siban - sziiks6g eset6n

- sai6t kolts6g6n koteles a kapcsol6d6 enged6lyek,hozzijilrul6sok beszerzls6re.
Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az ilrazott kolts6gvet6s t6teleinek egyeztet6sekor 6s 

^z
egyen6rt6kfis6g meg1lTapitisinill a 322/2015. (X. 30.) Korm6nyrendelet 28. S (2)-(3)

bekezd6s6ben rogzitettek szerint j6mak el.

A Kbt. 141. S (4) bekezd6s a) pontja alaplilr, Megendel6 kijelenti, hogy jelen szez5d6sben
maghatilrozott el6ir6sok Villalkoz o 6ltah teljesit6se eset6n a megval6sit6s sor6n a kozbeszerzl.si
ajililataban megnevezett term6kkel egyen6rt6kf term6ket is elfogad, akk6nt, hogy szerz6d6
feleknek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. S (3) bekezd6s6ben foglaltaka tekintettel kell
eliilmn.

12. Yiilalkoz6 kotelezetts6get villlal arra, hogy biztositja, hogy a munkateri.ilettel szomsz6dos

I6tesitm6nyekben a kivitelez6s megval6sitisa sor6n k6rt nem okoz. A Villalkoz6 a kotelezetts6gek

megszeg6s6vel ak6r Megtendel6nek, akir harmadik szem6lynek okozott k6rok6t teljes koni

^nyugn 
felel6ss6ggel tartoztk. A Ptk. 6:742. $-ban foglaltakkal osszhangbanYilllalkoz6 mentesiil a

felel5ss6g al6l,habizonyiga,hogy szerz6d6sszeg6st ellen6rz6si kcir6n kivii{ es6, a szetz5d6skot6s

id6pontj6ban el6re nem l6that6 koriilm6ny okozta,6s nem volt elv6that6, hogy a koriitm6nyt
elkeriilje, y^gy a kilrt elhilriLtsa. A Y6llalkoz6 koteles a kivitelez6s megval6sitasa sorin a

szomsz6dos ingatlanok haszrrill6rnak szilks6gtelen zavar|sa n6lkiii eli6rni. A szerz6d1s teljesit6se

sor6n a P*. szerz6d6sen kiviil okozott k6rt6rit6sre vonatkoz6 szzbillyai is ir6nyad6k.

L3. YdlTalkoz6 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l bekcivetkezett olyan kirok tekintet6ben, amelyek

Megtendel5vel szemben keriilnek 6rv6nyesit6sre, 6s Megrendel6 ez alapjin b6rmilyen iogcimen 6s

osszegben mansztalilsra keriil, vagy megt6rit6sre kciteles, :6lgy ezen kolts6gek megfizet6se a161

Yillalkoz6 k<iteles a Megrendel6t mentesiteni, tis a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

14. Megrendel6 kirt6rit6s jogcim6n jogosult Y6llalkoz6t6l a szerz6d6sszeg6s

kovetkezm6nyek6nt, a szerz6d6s nem teljesittise, vagy nem szerz6d6sszer6 teliesit6se miatt mis
Y6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a jelen szerz6d6sben meghatitozott villTalkoz6i dii 6.s az ui

YillTalkozilsr szerz6d6,s zlzp)in Megtendel6t terhel6 villalkoz6i dij kiilonbozetet Yall^lkoz6val
szemben 6rv6nyesiteni.

15. V6llalkoz6 a lefolytatott kozbeszerz6si eljiris alapiiln megktitott szen6d1s, illetve a
Megrendel5 utasitjrsai szerint koteles el16mi. Ha Megtendel5 c6lszerritlen vagy szakszerfitlen

utasit6st ad, erre a Ydllalkoz6 koteles 5t figyelmeztetti. A frgyelmeztet6s elmulaszt6s6b6l ered5

kilrlrt a Y6lTalkoz6 felel5s. Ha a Megendel5 a figyelrneztet6s ellen6re utasit6s6t fenntar\a, a

Yillalkoz6 a szerz6d6st6l el6llhat. Ha nem Lll, el, a Megrendel6 utasit6sa szerint a Megtendel6
kockilzatira koteles a munkit elv6gezni.

16. A munkar'6gz6s sor6n be6pitend6 anyagokat, 6s az alkalmzznikivint technol6gi6t V6llalkoz6
koteles a Megtendel5 Mriszaki ellenSr6vel iovihagyatm, 6s ehhez az utasitilstervezeteket a munka

megkezd6se el6tt r6sz6re 6tadni. Megrendel6 Mfiszaki ellen6r6nek jovdhagyilsilt ir6sban adia meg,

azonban ezY6llalkoz6 telies kor6 felel5ss6g6t nem csokkenti.

17. A Y6lTalkoz6 koteles gondoskodnt az iltala v6.gzett munk6val osszefligg6sben sziiks6ges a

kivitelez6s sor6n a munkav6delmi, biztons6gtechnikai, {rzrend6szei, balesew6delmi,

6rint6sv6delmi ,6s kornyezew6delmi (hullad6kkezel6s, zajv6delem, leveg6tisztas6g-v6delem)

el6ir6sok betartisir6l. V6llalkoz6 felel5s minden olyan ki'r6rt 6s kolts6g6rt, amely a jelen pontban
meghatarozott kotelezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy a fent hivatkozott el6irisoknak nem

megfelel5 telj esit6s6b6l szirmazlk.

18. A YSllalkoz6 felel6ss6ge a Megrendel6vel szemben kiteried
- az illtala al6irt kotelezetts6g v6llal6sokra;

M



- az €rvinyben l6v6 szzbilyokra;
- a szaknl.a szabillyaia.

19. A Villalkoz6 felel6s a munkateriileten 6pitett dolgok meg6rz6.s6.6rt, ide lrfrre az 6ltala,
megel5z5en l6trehozottakat vagy a mis v6llalkoz6k 6ltal k6szitetteket, eg6szen azok 6wltel6rg.

20. A Yilllalkozo kijelenti, hogy az illtala felhasznillt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, v6diegy 6ltal v6dett anyagok, szersz6mok, gyirtasr eljir6sok nrlajdon6t vagy
hasznillad jogdt iogszer{ten szerezte 6s gyakotolja. Ennek hiiny6ban kcitelezetts6get v6llal a maga,
alvillalkoz6i 6s besz6llit6i nev6ben a Megendel6 fel6, hogy a sziiks6ges felhaszn6l6si
enged6lyeket sajit hat6skorben 6s kolts6g6n beszerzi.

21. Yillalkoz6 koteles kdrtalanrtant a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben b6rki b6rmi
nemri kcivetel6st timasztana, vagy vit6ss6 v6lna iparloev6delem 6ltal v6dett anyagok, szerszfimok,
gy6rt6si elj6r6sok tulajdona, felhasznilhat6silga, vagy b6rki szabadalmi olalom, licencia, ipari
minta vagy modell, v6djegy vagy mirkanlv 6ltat v6detts6g kapcsin b6rminemri ig6nnyel 6lne.

22. A Yillalkoz6 - az alvillalkoz6irz is kiteried6en - kotelezetts6get villlal aua, hogy a
munk6latokban, csak olyan munkav6llal6k vegyenek r6szt, akinek az alkalmazisa a hat6lyos
jogszab6lyokban mindenben megfelel. A Y6llakoz6 tudomisul veszi, hogy ezen felt6tel
marudlktalan betart6s6h oz a Megrendel6nek kiemelt 6rdeke fiiz6dik.

23. A Y6lla,lkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend6 szimi 6s szaktud6s(r szem6lyzet
biztositis6,6tt. V6llalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartasil6rt a teljesit6s hely6n.

24, A Szeru6d6 Felek megillapodnak, hogy zz egyes munkatl,szek eltakarisilrz csak a Mriszaki
ellen6r enged6ly6vel keriilhet sor. A V6llalkoz6 a Mriszaki ellenlrt az eltakar6s el6tt 3
munkanappal kriteles 6rtesiteni. A V6llalkoz6 ut6lagos vit6k eset6n kriteles az eltakart munkar6szt
feltirni. A helyre6llit6s kcilts6gert az a f6l viseli, akinek a vitatott munk6val kapcsolatban
dll6spontja t6ves volt.
Amennyiben a V6llalkoz6 az zdott munkar6szt enged6ly n6lkil eltakaqa, a feltdris kolts6ge akkor
is 6t terheli,ha az eltakart szerkezet megfelel6nek bizonyrl.
Megrendel6t abban az esetben terheli a felt6r6s kolts6ge, ha k6pvisel6je (N{ffszaki ellen6t) az

6rtesit6s ellen6re sem ellen6rizte aielzett id6ben az eltakarand6 szerkezetet.

25. AY6llzlkoz6 koteles a szerz6d6s teliesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t
Megtendel6 szimira megismethet6v6 tenni 6s Megendel6t halad6ktalanul6rtesiteni a Kbt. 143. S

(3) bekezd6se szerinti iigyletefu6l.

26. A Y6llalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet6s6gri - koteles a szerz6d|shez arra vonatkoz6
meghatalmazist csatolni, hogy ^z illet5s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l ^ nagyar ad6hat6s6g
krizvetleniil beszerezhet a Y6lTalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az otsz6gok kozotti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkil.

27. A Villalkoz6 koteles a iot6ll6s id6tartam leiilrtitg a be6pitett berendez6sek tartal6k 6s

p6talkat6sz elliltasit a gyat6 6ltali biztositani.

Y illlalkoz 6 k6ovis el6 i e

28. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a ielen szerz6d6.sben megjelolt k6pvisel6j6t fekuh6zta minden
hat6sk6rrel, amely sziiks6ges ahhoz, hogy nev6b en a szerz6d6s szerint cselekedjen.
Yillalkoz6 a Mriszaki ellen5r el6zetes 6rtesit6se n6lkiil nem vonhaga meg k6pvisel6j6nek
kinevez6s6t 6s nem nevezhet ki irj szem6lyt.

A k6pvisel6nek feladata a Yilllalkoz6 munk6j6nak i:rinyit6sa 6s amennyiben a helyszinen nincs
jelen, rigy koteles megfelel6 helyettesit6 szem6lyt kinevezni, 6s er6l a Mfiszaki ellen6rt 6rtesiteni.

V6llalkoz6 k6pvisel6ie bi'rmely alkalmas szem6lyre 6truh6zhat birmilyen iogkort, feladatot 6s



hat6skort, mely 6truhizds a Mfiszaki ellen5r 6rtesit6s6t kovet6en 16p hatilyba 6s az b6rmikot
visszavonhat6.

Alv6llalkoz6k

29. A Ydllalkoz6 az Aiililataban meghatirozott teljesit6si r6szekben jogosult alvilllalkoz6kat
rg6nybe venni. A V6ltalkoz6 teliesit6s6ben koteles kozremfikcidri az olyan alv6llalkoz6 6s

szakember, amely a kozbeszerzlsi eljirilsban t6szt vett az alkalmass6g6tak igazolilsiba* Ha a

Ydllalkoz6 a munk6t - az ai6nlat6ban nem nevesitett - alv6llalkoz6 bevonils|val v6gzi, arr6l
koteles el6zetesen tfiilkoztatnt a Megrendel6t, az alvilllalkoz6k teljesit6sbe tort6n6 bevon6sa,

illet6leg az alvillalkoz6k szem1ly6nek m6dositisa tekintet6ben aYillakoz6nzk a Kbt. 138. $ (2)-

(4) bekezd6s6t alkalmazva kell elyimia. A Vdllalkoz6 tudomisul veszi, hogy az alvilTalkoz6k

fentiek szerinti iogszeri ig6nybev6tel6hez a Megtendel6nek kiemelt 6rdeke ffiz6dik.

30. A Y6lTalkoz6 a jogosan rgenybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t maga vlgezte
volna. Alv6llalkoz6 iogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kirlrt is, amely

an6lkiil nem kovetkezett volna be.

31. V6ltalkoz6tak minden alv6llakoz6 munk6j6nak tenrezett kezd6si id6pontja el6tt 6s a

helyszinen tort6n5 munk6k megkezd6se el6tt legal6bb 1 munkanappal 6rtesitenie kell a Mffszaki
ellen6rt.

32. A Yilllilkozo kijelenti a Kbt. 66. S. (6) 6s 138. S. (3) bekezdlse alapjiln nem kivin
alv 6llalkoz6t b evonni a telj e sit6sbe.

33. A Y6l\alkoz6 a Kbt. 138. S. (3) szakasza alapiiln kotelezetts6get v6llal arra, hogy teliesit6s

id6tartama alatt a szerz6d6skot6st kovet6en bevonni kiv6nt alvillalkoz6i6t Megendel6 r6sz6re

beielenti 6s ezzel egyiitt nyilatkozik arr6l is, hogy az illtala tglnybe venni kivilfi alvillalkoz6lizir6
okok hat6lya alatt nem 6lI.

Amennyiben az alv6l7alkoz6ft)hoz kapcsol6d6 beielent6si, nyilatlozatt6teli illetve elekttonikus
6pit6si napl6ban tot6n6 rogzitlsi kotelezetts6g6t megs6rti, irgy az r Kbl 142. S. (5) - (6)

bekezd6se alapjin ezt srilyos szerz6d|.sszeg6snek min6siil 6s Megtendel5 iogosult azonnali
hatilTy al ir6sban felmondani a sz erz 6d6st.

Jelen szerz6d6s elvilaszthatatfan ft,szlt k6pezi az rndikattvnak min5siii6 alv6llalkozoQ) p6nzng5n

tlszvltellnek adnyit r6szletez6 mell6klet, melynek m6dosit6s6t a V6llalkoz6 az alvillTalkoz6(<)

ig6nybev6tele el6tt 5 munkanappal kordbban koteles bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. S. (1) -

(4) bekezd6s6te.

V6llalkozoi munkav6gz6sre vonatkoz6 speciilis szabdl)rok

Beszillitand6 foldan),ag el5minSsit6se

34. A Y6llalkoz6 koteles a be6pitend6 foldanyaEot besz6llit6s el6tt el5zetesen min6siteni, a

min6sit6st dokument6lrri, 6s azt a felhasznillils el6tt Megrendel6vel enged6lyeztetni.
A min6sit6s tort6nhet a be6piteni kiv6nt alapanyag szirmazisr hely6n. Ebben az esetben az alilbbi
elj66srend a televins:
YilTalkoz6 beielenti a munkateriileten kiviil talilhat6 6s a foldmfibe be6piteni kivint anyagdep6k

hely6t, majd az anyagdep6kr6l dep6nk6nt ,,4[apot6rt6kel6 jelent6s"-t klszit ^z ali-},bi

tattalommal:
- Az ingatlan helyruizi szimdnak megad6sa.

- Azingatlan-nyilvirtartilsbanszerepl6 mfivel6si 69 megaddsa.

- A teriilethaszn6lat ismertet6se ^z adott dep6 hasznillatihoz kapcsol6d6 relev6ns

enged6lyek megadis6val. A b6nyatelek eset6n szLrmazilsi nylatkozat 6s az atyagdep6ra

vonatkoz6lr,tUt-at 6s az azt j6vdhagy6binyahat6silgShatirozatot is csatolni kell.



- Mintav6telek ismertettise a vonatkoz6 mintav6teli jegyz6konyvek csatol6s6val. A
mintav6teleket az anyagfaitanak megfelel6 szabviny - MSZE 21420,}..I52 21470-7-1998,
stb. - szerint, akkreditilt m6don kell v6grehaitan. A mintav6teleken val6 r6szv6telt a

Megtendel6nek ig6nye eset6n biztositani kell.
- Laborvizsgdlatok ismertet6se a vonatkoz6 mintav6telt jegyz6konyvek csatol6s6val. A

vizsg6latokat a 6/2009. GV. 14.) KvVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet 7. szdmi mell6klete
szerinti szennyez6 anyagokra kell elv6gezni ftiv6tel Szerveden vegyii{etek, Egy6b
vegyiiletek), a rendeletben meghztarozott itzsgillatt m6dszerekkel. A szerves
szennyez6anyagok detekt6l6sa tcirt6nhet GC/MS Scteen v'nsg6lzttal, ^zon szerves
szennyez6anyagok vonatloz6s6ban, amelyek a vtzsgdlat sor6n nem voltak detektilhat6ak
ott a GC/MS Screen vizsgllat iegyz6kony'v6t, ahol detekt6lhat6 volt szerves
szerrnyez6anyag^ mennyis6gi meghatiroz6s m6r6si iegyz6konyv6t kell csatolni).

- Yrzsgillao. eredm6nyek ismertet6se, a felhaszn6lni kiv6nt egys6gekn6l a ,,B"
szennyezetts6gi hatarlrtlk alattis6g tgazolilsa jelen pontban meghatirozottakkal
megegyez6en.

- A vizsg6lati srirfis6g 1 db/1000 m3. A vrzsg6land61000 m3-es egys6gek 6s az 1000 mt/db
mintav6teli pontok helyszrmaizon tort6n6 kijelol6se (horizontilis 6s vertik6lis kiterjed6st
bemutat6 rajzokon), egyedi vtzsgilla 'j azonosit6 jelek megad6sa a vonatkoz6 1000 m3-es
egys6gekre, tovibb6 a pontmintdkn €.s idagmntikru.

- Et6kel6s: A vtzsgillat alapjin a beszillitfusra alkalmas 1000 m3-es talajegys6gek
megnevez6se a vonatk oz6 azonosit6kkal.

A beszillitils az adott helyt6l l<tzfuola.g 
^z 

atr^ vonatkoz6 ,,4[apot6rt6ket6 jelent6s" Mfiszaki
ellen6r 6ltah jovihagyi's6t kcivet6en kezd6dhet meg.

A foldanyag szilllitisinak min6sit6sEhez az al{bbi dokumentumok sziiks6gesek:

- Szilllttolevelek (szkennelt form6ban)
- M6rlegjegyek (szkennelt form6ban)
- Elektronikus nyilv6ntart6s, amelynek taftalmazria kelL az alibbiakat:

o sz6llit6levelek szima,
o szilhtis id6pontia,
o szirmazisi hely megnevez6se,
o szirmazisi helyen m6rlegelt tomeg (t).

- O s sz e foglal6 nyilv6ntart6s, amelynek tartzlmazria keLL az alilbbiakat:
o sziltmazisi hely megnevez6se,
o szilrmazisi hely lerak6t6l szimitott t6volsiga ftm),
o sz6llitott tomeg (t),
o becsiilt fajsirly szdrmazdsihelyenk6nt (t/ ^\,o szillitott t6rfogat (m3),

o fordul6k sz6ma (db).
A szilllttojewek 6s m6rlegjegyek m6solatainak iltaddsa 6s a nyilv6ntartis vezet6se folyamatos, 

^zosszefoglal6 nyilv6ntat6st 6s a valamennyi fentiek szerint gyuitott dokumentumot 
^Megval5sulilsi tewhez kell csatolni.

Oroariz6ci6s tenr

-

35. A Yillalkoz6 feladtta a kivitelez6si munka megkezd6se el6tt. az organtz6"cios terv elk6szit6se,
melyben szerepeltetni kelT az anyagnyer6helyek megnevez6s6t, sziiks6ges kijelolni 6pit6si teriileten
elhelyezkedi, az 6pit6st valamilyen m6don kiszolg6l6 l6tesitm6nyek hely6t, fel kell sorolni a

kivitelez6shez alkalmazand6 g6pek hstijit, a munkav6gz6.s lrinyit6s6ra, ellen6rzlslte vonatkoz6
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rendelkez6seket, a csapad6kvizek ideiglenes elvezet6s6nek m6di6t, a munkateriilet elhatirolils6t a

g6pi6rmri-, gyalogos ritvonalakt6l, a sziiks6gess6 v6l6 forgalmi korl6toz6sokat.

Az orgariz6ci6s tervet, a Mfiszaki ellen6rtel j6vi kell hagyatni.

Feladaw6mehai tisi iitemterv

36. A V6llalkoz6 feladata a kivitelez6s teljes munkafolyamatilrt vonatkoz6 iitemterv
elk6szit6se. A tervnek tartalmazria kell kivitelez6s tervezett sotrendj6t, iitemez6s6t, a

ktizbeszerz6s tdrgydta vonatkoz6 mffszaki iitemtervet, zzaz Gantt-diagtamot, melyben 
^Y6llalkoz6 kciteles minden, a kivitelez6shez sziiks6ges tev6kenys6get szetepeltetni.

Az iitemtervet a kivitelezls el6tt a Mriszaki ellen6rtel j6v6 kell hagyatni.

Kit6z6s

37. V6llalkoz6 felel5s a L6tesitrn6ny minden r6sz6nek megfelel6 elhelyez6s66rt 6s koteles
kiiavitani minden, a L6tesitm6ny elhelyez6s6ben, szintjeiben, m6reteiben, v?{y nyomvonaliban
l6v5 hib6t.

Biztonsioi eli6risok+

38. V6llalkoz6 koteles:

r betartani minden alkaLmazatd6 biztons6gi el6irist;

r gondoskodni minden helyszinen tzfi6zkodo szem6ly biztons6,gir6l;

r legnagyobb gondoss6ggal eliilni 226fi, hogy a helyszint 6s a L6tesitm6nyt ttsztiln t^rtsa 
^sztiks6gtelen akad6lyokt6l, amelyek vesz6lyt jelenthetnek ezekre a szem6lyekre;

r gondoskodni a L6tesitrn6ny elkerit6s6r6l, vrlilgStisilrol, 6rz6.s6r6l 6s v6delm6r6l, mely a

befejez6sig 6s 6tv6telig tart;

. biztositani minden ideiglenes L6tesitrn6nyt (bele6rtye 
^z 

irtvonalakat, iirdLkat, biztons6gi
berendez6seket) 6s kerit6seket, amelyekre sziks6g lehet a L6tesitm6ny kivitelez6se miatt, a

szomsztidos teriiletek tulajdonosi, lakoss6gi 6s kcizoss6gi hasznillztinak 6s v6delm6nek
szemponti6b6l.

El6re nem l6that6 fizikai kori.iLm6nyek

39. F'tztkarL kcirtilm6nyeken olyan term6szeti kortilm6nyeket, mesters6ges 6s mis akadilyokat 6s

szennyez6 anyagokat kell 6rteni, amelyekkel a YilTalkoz6 a L6tesitm6nyek kivitelez6sekot a

helyszinen tal6lkoztk, bele6rtve a talaifelszin alatti 6s viztari, ide nem 6rtve az 6ghajlati
viszonyokat, mely ut6bbi a vis-majorra vonatkoz6 el5ir6sok alapiiln kerii{ megit6l6ste.

40. Ha a Y6llalkoz6 kedvez5den fiztku viszonyokat t^l l, amelyeket el6re nem lithat6nak it6l,
akkor err6l a t6nyr6l a lehet6 legovidebb id6n beliil 6tesitenie kell a Mriszaki ellen6rt 6s a

Megrendel6t. Az 6rtesit6sben le kell funi a fizlkai viszonyokat, 6,s azokat az indokokat, amelyek
alapiin az el6rc nem l6that6nak min6siil, valamint V6llalkoz6nak ebb6l ered6en esedegesen

felmeriil6 kolts6g, illetve hatdid6 hosszabbit6si ig6ny6t is.

41. A Mfiszaki ellen6t koteles a Y6llalkoz6 6ttesit6s6t ellen6rizni r3s annak elfogadisira v^W
elutasit6s6ra a Megtendel6nek javaslatot tenni.

42. A Y6lTalkoz6 6tesit6s6nek elbfuillilsilig is koteles a L6tesitm6ny kivitelez6s6t, fiztkr
viszonyoknak megfelel6 6sszerff 6s helyes int6zked6sekkel a Mriszaki ellen6r utasit6sait kovetve
folytatni.

Uthaszndlati log 6s szolgdltatisok
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43. Villalkoz6 visel minden olyan kiilonleges 6s/vagy ideiglenes fthaszn6lati jog, kozteriilet
foglal6s kolts6g6t 6s dijdt, amelyre V6llalkoz6nak sziiks6ge lehet, a telepiil6s kozigazgatisr
tertlet6n kiviili helyszin, illetve mag6nteri.ilet megkozelit6se kiv6tel6vel. V6llalkoz6 koteles a

megkozelit6 utak, sziiks6ges kozteriiletek megfelel6s6g6r6l6s haszn6lhat6sigfu6l meggy6z6dni 6s

azokzt tong6l6d6st6l meg6vni. Az fthasznilatn vonatkoz6 el6ir6sok megszeg6s6vel okozott
kilftrt lcrzir6lag Y6llalkoz6 felel6s, 6s koteles az el6lr6sok megszeg6se est6n a beruhizishoz
igenybe vett utak k helyre6llit6s6ra.

Aruk sz6llit6sa

44. Az 6ruk szil\tisit Ylllalkoz6 a Megtendel6i kovetelm6nyekben meghatilrozott m5don 6s

id6ben a lakossdg 6s az int6,zm6ny ny'ugalma zavartalans6.gdnak biztosit6sa mellett koteles v6gezri.
Y6l7alkoz6 felel6s minden 6ru 6s m6s dolog csomagol6s66rt, berakod6s66rt, sz6llitis66rt,
kirakodds66rt, tirol6s66rt 6s meg6vis66rt, amely a L6tesitm6ryhez szi.iks6ges. Y6llalkoz6 felel6s
minden olyan k6r6rt, amely a ielen pontban meghatarczott kotelezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy

nem szerz6d6sszer6 teljesit6s6b5l szirmaztk.

Y617a,lkoz6 eszkozer

45. V6llalkoz6 felel6s minden eszkoz6.6rt.Y6llalkoz6 kciteles minden olyan enged6lyt beszerezni,
mely az eszkoz hxznillatihoz sziiks6ges.

Kcirnvezetv6delem

46. YilTalkoz6nak minden t5le telhet5t meg kell tennie az6rt, hogy a komyezetet mind a

munkateriileten, mind azon kiviil megv6dje, 6s hogy cscikkentse a tev6kenys6ge 6ltal okozott
szennyez6d6.s, zaj 6s egyebek miatt keletkezettkdrt.

YilTalkoz6 koteles a kornyezetv6delmi iogszabillyokban el6irtak betartisita, kii{onos tekintettel
munkav6gz 6 s 6te vona tl< o z6 hztaftrtlkek (2, ai, p or) s z em el6tt txtisira.

YilTakoz6 alildatilban az alibbi kornyezetv6delrni szempontok 6rv6nyesi.il6s6t 6s betart6s6t
villalta a szerz6d6s teliesit6s6nek id6tartama alatt

- E irrt.tt teriileten az esetleges szil\tisi szennyez6d6sek (felhordott s6r, por) folyamatos
(egal6bb naponta tort6n6) ekfvohtilsilnak biztosit6sa

- Jirmfivek s6rmentesit6se a munkateri.ilet elhagyis6tmegel6z6en (pl. ket6kmos6)

- Yilllalla a megkcizelitdsi ritvonalak tendszeres (munkav6.gz6.s napiain naponta legalilbb 2

alkalommal) nedvesit6s6t szLraz id6ben

- Felvonul6si teriilet 6pit6aryag tirolilsira szolgillo r6sz6nek porfog6 h6l6val tort6n6
korbekerit6se

- Yiilalia, hogy a munkav6gz6s kcivetkeztlben szill6 6s szltsz6rodott hullad6kot a lerak6
teriilet6n 6s kcizvetlen, ktirnyez et6ben cis szegfdi ti.

- A rekultiv6ci6 sor6n felhasznillt anyagok jfum(rre takod6sakor a rakod6munk6sok
iigyelnek ara, hogy az anyagok rakodisakor keletkez6 porhatist mnimalizill6k, sztiks6g

eset6n locsol6ssal megg6tolj 6k.

- Yilllalja, hogy a rekultiv6ci6s tervben szerepl6, a munkav6gz6.st 6int6 kornyezew6delmi
el5ir6sokat betartja.

Megkozelit6si ritvonalak illapotinak el6zetes k6pi dokumentilisa, a kivitelez6s
befeiez6s6vel az esedeges kivitelez6ssel kapcsolatos 6llagroml6sok helyte6llit6s6nak
v6llal6sa
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Sulyos szerz6dlsszeg6snek min6siil, amennyiben a Yillalkozo az aiilnlttiban a 3. 6rt6kel6si

rr!:szszempontban (I(omyezetv6delemi szempontok 6rv6nyestil6se) foglalt k<itelezetts6g6t

Megtendel6 felsz6htasira nem, vagy ism6telten nem teliesiti. Megendel5 ebben az esetben

jogosult a villlalkozisi szetz6d6st a misik fllhez l.r;Ltezett nyilatkozattal azonna[ hatilJyal
felmondani, mely esetben a Yillalkoz6t meghifsul6si kotb6r fizet6si kotelezetts6g tetheli 6s

Megendel6 logosult aXll.l.2. pontban foglaltak szerint el16rm.

Koziizemi diiak

47. Az ideiglenes energia 6s/vagy vizell6tas biztositisa aY6lTalkoz6 feladata 6s kolts6ge.

48. Villalkoz6 koteles a kivitelez6s sor6n felmedil6 koziizemi diyak (pl. villamos energia 6s

vizszolgilkatisb6l ered6 dijak) megfrzet6s6te,6s azok szabilyszerir v6telez6s6te.

ir6sos ielent6s

49. ZEro dokument6ci6 @Iunkakezd6 ielent6s): Y6llalkoz6 aSzerz6d1s hat6lybal6p6s6t kovet6 5.

nap koteles a munka megkezd6s6re vonatkoz6an munkakezd6 ielent6st (2615 dokumentici6t)
k6sziteni, melyet koteles ezel id6pontig j6vihagyixa a Mriszaki ellen6rnek, illetve 

^
Megrendel6nek itadni.

50. Et6rehalad6si jelent6s: YilTalkoz6 koteles a Megtendel6i kovetelm6nyben el6irtak alapiiln

elk6sziteni.

51. Az el6rehaladisi ielent6st legk6s5bb minden h6nap 5. napjiigkell a Megtendel6nek atadn.

52. Az el6tehalad6si jelent6s elektronikus villtozatat meg kell knldeni a Megendel6 szimita a
Megtendel6i kovetelm6nyben el6irtak alapjin. Yilllalkozo tudom6ssal bfu arr6l, hogy a leadott

el6rehaladisi ielent6st a Mffszaki ellen6t, a Tewez6i Mrivezet6 6s a Megtendel5 iogosult 6s

koteles 6wizsg6lm 6s V6llalkoz6 koteles az el6rt iavit6sokat eszkcizcilni, azonban az el6fut

j avit6sok nem tehetik a Y ilTalkoz6 kotelez etts6geit terhes ebb6.

53. A Megrendel5 jelz6se alapliln a Mffszaki ellen5mek 6s a Yilllakoz6 k6pvisel6i6nek

koordin6ci6s 6rtekezletet kell tartania.

54. A Mriszaki ellen6mek minden 6rtekezlet6l iegyz6konyvet kell k6sziteni, a r6szwev6k 6s a

Megrendel6 szfumilra m6solatot kell kiildeni. A jegyz6konyvben az elv6gzend6 munk6kta a

felel6soket 6s hat6rid5ket ki kell jelolni aszerz6dlsben foglaltaknak megfelel6en.

55. A jelent6seket eg6szen addig kell k6sziteni, zmtg a V6llalkoz6 be nem feiezett minden olyan

munk6t, amely a L6tesitm6ry iltadis-irv6teli igazohsiban megjelolt befeiez6si d6tum idei6n m6g

nem k6sziilt el. V6llalkoz6 koteles az el6rehaladist ielent6st a Megtendel6i Kovetelm6nyben

feltiintetettek s zerinti tattalommal elk6sziteni.

Mepval6suldsi dokumentumok

-

56. Villalkoz6nak Megval6sul6si dokument6ci6t kell elk6szitenie 2 papiralapi p6ld6nyban, egy

elektronikus v6ltozatban (pd| valamint a megwal6sul6si ternaizokat dwg form6tumban,

bemutatva a megval6sitott L6tesitm6nyt, 6s melynek 1 pllddnyit 5 nappal az 6tadis-6w6tel el6tt

6t kell adniz a Mfiszaki ellenSrnek 6tt6z6s c6lj6b6l.

Az 6pit6,si munk6k k6szre jelent6s6t kovet6en az egyes megval6sulilsi szako;szok telies kor6 6s

marad6ktal an vlgehaltisit az al6bbiak szerint kell dokument6lni:
- Geodlzia,

A kialakitott rekultiv6lt teriileten geod6zrzi felm6r6st kell v6gezni, siillyed6sm6r6 pontok

bem6r6s6vel, 5*5-os raszterben 6s a megval5sult 6llapotot a Kivitel terv k6szit6se sor6n

l6trehozott 3D-s adatbdzisbtn rogziteni kell, valamint Megtendel6 rendelkez|slre kell bocs6tani

dwg vagy dxf form6tumban.

1,3

- Mesval6sul6sidokument6ci6k6szit6se



A Megval6sulisi dokumentici6 kotelez6 tartalmi elemei:

I. El6zm6nyek
il. Alapadatok

o elhelyezked6s
o terii{et jellemz6se

o relev6ns enged6lyek 6s el6ir6sok
o jelen teljesit6si szakaszban megval6sitott munk6k felsorol6sa
o kozremfikod6k adatzt
o Enged6lyes/Megrendel6, kivitelez6, Megval6sul6si dokument6ci6t ossze6llit6k
adati

III. Jelen teljesit6si szakaszban megval6sitott rekultiv6ci6s munk6k r6szletes ismertet6se
o teri.ilet-el6k6szit6 feladatok (felvonul6s, nciv6nymentesit6s)
o foldmfi 6pit6s6nek kivitelez6se (betoltend6 anyagok szirmazS,si
kialakit6sa, nciv6nyesit6s, ut6min5sit6si vizsg6latok eredm6nye)
o megval6sulis dokumentil6sa (geodlzia felm6r6s adatai,
megval6sult 6llapotr6l)

rgazolilsa, f6ldmfi

3D-s adatbizis

A mriszaki ellen6r 6hal joviha,gyott megval6sul6si dokumentici6 keriil iltadisra a Megtendel6
t6.sz6re. A megval6sul6si dokumentici6 hiilnyiban a L6tesitm6nyt nem lehet ^z 6tv6tel
szempontjib6l befejezettnek tekinteni.

VI.

A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

l. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatev6kenys6ghez szi.iks6ges
munkaterii{ete t a V6llalkoz 6 rendelkez6s6re bocs6tani.

2. Y6llalkoz6 jogosult a Megrendel6 izemszerfi mrikod6s6nek idej6n tilmen6en is munk6t
vlgeznt az egy 6b hat6lyos jogszabilly ok betart6sival.

3. A V6llalkoz6 az adott munkateriileten kciteles frgyelemmel lenni a Megrendel5 iizemszerri
mrikcid6s6re, ha 6s amennyiben annak szabillyozisa l6nyeges. Koteles tov6bb6 a Yilllalkozo az
adott munkateriileten a vonatkoz6 eg6szs6g-, munka-, baleset-, titz- 6.s vagyonv6delmi- el6ir6sok
szigoru betartasilra. Ennek megszeg6s6b6l ered5 k6rok6rt aY6l7akoz6 telies felel6ss6ggel tartozik
- v6tkess6gi alapon -, amelynek be6lltakor az semmilyen m6don 6s m6rt6kben a Megrendel6re 6t
nem hirithat6.

4. A V6llalkoz6 koteles a kivitelez6s teljes id6tartamira allrisi 6s int6zked6si iogosults6ggal
rendelkez6 felel6s mfiszaki vezet6t, vagy felel6s vezet6t biztositani, illewe annak rivoll6te idej6re
helyettest kinevezni, aki hasonl6k6ppen 

i ogosult aliim! int6zkedni.

5. A V6llalkoz6 az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a

biztonsigos 6s az eg1szs6get nem vesz€:lyeztet6 munkav6.gz6.s feltltelei minden tekintetben -
szem6lyr, tirgy, kcirnyezeti tlnyez6k - biztositva vannak.

6. A Y6llalkoz6nak - mint on6ll5 munk6ltat5nak - a munkateriilet 6w6tel6t kovetSen
koteless6ge a kivitelez6st a teljesit6s idej6n hat6lyos munkav6delmi szab6lyok betart6sdvalv6gezni,
illet6leg v6geztetni.

7, Amennyiben a Megrendel5 felel6s vezet6ie, v^gy a munkabiztons6gi szakembere
munkabiztons6gi, kozvetlen baleseti vesz6lyhelyzetet, silyos t6r-, v^gy kcirnyezetv6delmi
mulaszt6sokat, hidnyoss6gokat, szabdlytalansdgokat 6szlel a Yilllalkozo tev6kenys6g6vel
kapcsolatban, a kcivetkez 6 pontokat 6rv6nye sitheti:

t
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- A VAllalkoz6 tovibbi tev6kenyslgeit azonnat hatilTyal megtiltia, a vesz6lyek elhilitasilra
ir6nyrrl6 tev6kenys6gek kiv6tel6vel.

- A Y6llalkoz6 a vesz6lyek elhiitas6,ra tett int6zked6seit kciteles a Megrendel6
k6pvisel6j6vel egyeztetni, k6sedelmes, szakszerfiden int6zked6s eset6n a Megrendel6
jogosult a vesz6lyhelyzetet, a szabillytalans6got a Y6llalkoz6 kolts6g6re megsziintetni,
valamint

- Az ellen6rz6s kolts6g6t V6llalkoz6ta terheLri 6s

- Feltilvizsg6lni a tov6bbi egyiittmrikcid6s lehet6s6g6t.

8. A Villalkoz6 munkavillal5i munkav6delmi-, 6s tfizv6delmi oktat6sair6l k6sziilt jegyz,5konyv
egy m4solatt p6ld6nyirt a Megrendel6 k6r6s6re itadia. A munkav6llal6k szakmai, illetve orvosi
alkalmass6g6ra vonatkoz6 dokument6ci6k m6solatait a helyszinen txti^,6s a Megrendel6 k6r6s6re
bemutatja.

9. A munkateriileten ellen6tz6st v6.gz6 hat6s6gok vizsgillatarnill av':zsgalat sor6n meghat6rozott
kotelezetts6geit azonnali hat6llyal koteles v6grehajtani. A fentiek be nem tartasivail okozott k6rok
miatt Megrendel6 jogosult Y ilTalkozo fel6 k6rig6ny6t 6rv6nyesiteni.

10. Megtendel5 k6r6s6re a Yillalkoz5 munkabiz,tonsigl, tfiz- 6s krimyezetv6delmi adatara
vonatkoz6an az adatszolg6ltatist 24 6rin beliil koteles megadni. K6sedelmes, t6ves v6lJalkoz6i
adatszolgilhatlsb6l ered6 k6tok miatti kiriglrrylt Megrendel6 aYillalkoz6 fel6 6rv6nyesiti.

ll. Yilllakozo a munkaterii{eten folytatott b6rminemfi tev6kenys6ge sor6n a trizv6delmi
el6ir6sokban meghat6rozottakat marudlktalanul kciteles betartani. A Megtendel6nek az ebb6l
eted6 k6r6t koteles megt6dteni.

72. Yiilalkoz6 a vlgzett tev6kenys6g6t6l, a munkahely jellemz5it6l, a munkaeszk6zi5kt6l, az
anyagok fiztkzi 6s k6miai nrlajdons6gait6l fiigg6en, az illtala ilttrett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhet5 tiizek lekiizd6s6re alkalmas eszkcizokkel kciteles ell6tni. Megrendel5 ez tiny6
6 s zrev6tel6 t haladlktalanul tel j e siti.

L3, YilTalkoz6 ^z illtala iwett munkatedileten koteles rendet 6s tisztas6got tartani, 6s 
^tev6kenys6g6b6l szirmaz6 hullad6kokat gyfijteni, kezelni, elszdllitari, a Megtendel6 ez trinyn

utasitisait marad6ktalanul v6grehaltan. Amennyiben ezeknek a kcitelezetts6geinek a Megtendel5
felhiv6sa ellenr5re 24 6rin beliil sem tesz eleget, a Megtendel6 jogosult a Villalkoz6 kolts6g6re
azokat elv6geztetni.

14. V6llalkoz6 a dolgoz6ival bekovetkezett munkabalesetet 6s aYillalkoz6 dolgoz6i 6ltal okozott
tfizesetet, kcimyezetszennyez6st a Megrendel6nek is tatozik bejelenteni, 6s a Megrendel6t a
Y6llalkoz6 a kivizsg6l6sba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyz,Skonyvb en a Yillzlkoz6
meg|llapitasokat tehet, melyet Megtendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kfueseti kivizsg6l6si
jegyz6konyvet az llTetlkesekhez tort6n6 tov6bbit6s el5tt V6llalkoz6 koteles a Megrendel5nek
6szrev1telez6sre megkiildeni. A Y6llalkoz6 koteles a Megtendel6 6ltal vllemlnyezett, v6gleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgil6si jegyz6konyv ereded egy p6ld6ny6t a munkabalesetet, k6resetet
k<ivet6 h6nap 8. napiirrg Megrendel6 r6.sz6re megkiildeni.

15. A YilTalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megtendel6vel szemben a bekcivetkezett
munkabalesettel, kitesettel kapcsolatban semminemfi kivizsg6l6si, kirt6rit6si, arryzg1 felel5ss6g
ithintisr kovetel6seket nem timaszthat.

Yillalkoz6 krjteles t6zv6delmi t6szt is tartalmaz6 technol6giai, mfiveleti, karbantatdsi utasitist
k6sziteni 6s azt a munkakezd6s el5tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezet6i6nek.

16. Az egy6ni v6d6felszetel6sekr6l Yilllalkoz6 gondoskodik a munkav6llal6i ftszlre. Amennyiben
a Y6llalkoz6 a sziiks6ges egy6ni v6d5eszkozciket nem biztosiga, azt a Megrendel6 a Y6llalkoz6
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terh6re (azonnah.leszim)iz|s mellett) biztosithatja. Egy6ni v6d6eszkcizok hi6ny6ban semmilyen
munkav6gz6s nem folytathat6.

17. V6llalkoz6 koteles munkav6llal6it munka-, {rz-, kornyezetv6delmi oktat6sban r6szesiteni,

melyet kiilon iegyz6konyvben dokumentilni kell. A dokument6ci6t a kivitelez6si helyszin felel6s
6pit6svezet6j6nek ktilon felsz6lit6s n6lkiil m6solatban 6t kell adni.

18. V6llalkoz6 koteles az 6kala
felhaszn6l6s el6tt a Megrendel6
m6solati plldirryit iltadnl

felhaszn6lt anyagok m^gy^r nyelvri biztons6gi adarJapjut a

k6r6s6re Megendel6 felel5s vezet5i6nek bemutatni, annak

VII.
naUszera ELLENoR

Mfiszaki ellen5r feladata 6s hat6skore

l. A mffszaki ellen5ri feladatok elliltilsfua Mffszaki ellen6rt a Megrendel6 kiilon eliilris
keret6ben bizza meg.

2. Mriszaki ellen6mek nincs hat6skore a Szerz6d6s megv6ltoztatAsdrz.

3. A Mfiszaki ellen6r gyakorolhaqa t Szerz6d6sben meghatarozott hat6skor6t azzal, hogy

amennyiben a Mfiszaki ellen6r koteles a Megtendel6 )ovihagy6s6t k6rni egy bizonyos hat6skor

gyzkorlisa el6tt, 6gy al'r6l z Megtendel5 a Mfiszaki ellen6r megkeres6s6t kcivet6 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredm6nytelen eltelte eset6n a hat6skor megad6sit
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Mffszaki ellen5r kotelezetts6geit m6sra rrem ruhizhaga 6t, koteles a kivitelez6s sot6n

szem6lyesen kozremffkodni. Indokolt esetben a Mfiszaki ellen6r sai6t kolts6g6n feladatainak

teljesit6se 6rdek6ben miq sza.klrtelemmel rendelkez6 szem6lyt, szervezetet is bevonhat, azonban

joghatdlyos nyilatkozat megt6tel6re jelenszen6d6s vonatkozilsibanl<tzfuolag a Mfiszaki ellen6r

iogosult.

Mfiszaki ellen6r utasitisa

5. A Mffszaki ellen6r a L6tesitm6ny kivitelezlslhez 6s a hib6k kijavit6s6hoz sziiks6ges

m6rt6kben t Szerz6d6.ssel cisszeegyeztethet6 m6don jogosult ir6sban, a Megrendel5 egyideiri

6rtesit6se mellett a Yilllalkoz6nak utasit6st adni, azonban az utasitis nem eredmlnyezhea a

S z erz 6 d6.s megv 6lto z 6sLt.

6. Amennyiben a V6llalkoz6 a Mriszaki ellen5r 6ll6sfoglal6sitk6i, koteles azt 3 munkanaPon

beliil r6szletesen megadni. Amennyiben a villaszadisi hatiid6 nem keriiLl betartilsra, a megadott

hatiid6t meghalad6 napok szilm6val a kivitelez6s id6szaka kotb6dzet6s n6lktil
meghosszabbodik.

Mriszaki ellen6r lev6lt6sa

7. Amennyiben a Mriszaki ellen6r szem6ly6ben a jogviszony fenn6ll6sa alattv6ltoz6s kovetkezik

be, rigy err6l Megrendel6 koteles a Y6lTzlkoz6t halad6ktalanul, t viltozils bekovetkezt6t6l
szilmitott legk6s6bb 5 munkanapon beliil 6rtesiteni. Az 6rtesit6.s elmulaszt6sib6l ered6 kilrlrt
Megrendel6 felel6s.

VIII.
BERENDEZ ESEI! ANYAGOT nS rru TF,LF;ZeS

Kivitelez6s m6dia
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l. V6llalkoz6nak a kivitelez6st t Szerz6d6sben meghat6rozott m6don, megfelel6
szakszerfis6ggel 6s gondoss6ggal, a szakvillalat felel6ss6g6vel 6s gyakorlativil megfelel6en
felszerelt berendez6sekkel 6s vesz6lytelen anyagokkal kell elv6geznie.

Ellen6rz6s

2. Yillalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendel6 szem6lyzete minden indokolt id5ben
korliltozis n6lkiil hozzif6rhessen a helyszin <jsszes r6.sz6hez 6s a kivitelez6s id6tattama alatt
Y6llalkoz6 tev6kenys6g6t, bele6rn,e a gydrtasi 6s besz6llit6si folyamatokat is, ellen6rizhesse, a
Y Lllalkoz6 munkav6gz6s6nek sziiks6gtelen zavatisa n6lkiil.

Elutasit6s

3. Ha a megvizsg6l6s, ellen6tz6s, m6r6s eredm6nyek6nt b6rmely arlyagot vagy a kivitelez6st
hi6nyosnak, yasy a szerz6dissel cjssze flem egyeztethet5nek taliltak, akkor a Mfiszaki ellen6r
elutasithatia azolat, a YiiTalkoz6t megfelel6 indokol6ssal 6rtesitve. Y6ltalkoz6 ezutfun
halad6ktalanul koteles kijavitani a hi6nyoss6got 6s biztositani, hogy zz elutasitott t6tel eleget
tegyen a Szerz6d6.snek 6s koteles teljesiteni az i) ellen6rz6sekre, pr6b6kra vonatkoz6 Mfiszaki
ellen6ri utasit6st, melynek kolts6gei Y 6llalkoz6t terhelik.

IX.

A TELJESITBS HELYE, TELJESiTESI HATARIDo
l. Jelen szerz6d6s a fedezet rendelkezl.sre 6ll6sa esetr6n mindk6t f6l iitah allirisit kcivet6 napon
l6phatilyba.
A teljesit6s helye: Gcitcsony nem vesz6lyes szil6rd hullad6klerako;7833 Gorcsony 031. hrsz.

2. A munkav6gz6s megkezd6se: A V6llalkoz6 a munkavlgzlst a szetz6d6s hat6lybal6p6s6t
kcivet5 naPt6l kezd6d6en jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltakkal.

3. Teliesit6sihat6rid6
A telies korri kiviteli munka befejez6s6nek kotb6rtethes id5tart^m^, 

^ 
munkateriilet iltadis napiirt

k<ivet,5 napt6l kezd6d6en, YilTzlkozo ajinlata szerint (zY6llalkoz6 al6ntzt6ban v6llalt el6teljesit6s
id6tartama:0 h6nap, mely alapifin a teljesit6si hatirid6): 10 h6nap.
Megrendel6 a munkateriiletet tervezetten a szerz6d1s hatillyba l6p6s6t kovet6 10 munkanapon
belti{ biztos itja a Y 6llalkoz6 r6,sz6,re.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. $ (2) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6sekre, a Yilllalkozo hat6rid6ben
teliesit, ha az 6tad6s 6tv6tel zz el6in v6gteljesit6si hatirid6n beltil megkezd6dik.
Y 6llalkoz6 el6teljesit6sre jogosult.

3. V6llalkoz6 kotelezetts6get villlal ana, hogy a szerz6d6,s II. pontj6ban meghatilrozott 6pit6si
munk6kat - a L6tesitm6ny befeiez6s6t, 6s minden olyan munka befejez6s6t -, amely sztiks6ges
ahhoz, hogy a L6tesitm6ny szerz6dlsszerfien haszn6lhat6 legyen, valamint a Szerz6d6sben
meghat|rozott egy6b kotelezetts6geit elv6gzi. Villalkoz6 el6teljesitdsre jogosult. A y6]ilzlkoz6
tudom6sul veszi, hogy a teljesit6si hat6id6 betart6s6hoz aMegrendel6nek kiemelt 6rdeke ffiz6dik.

x.
A LETE SiT MEI{Y AreoAs.AIver Br

L6tesitm6nv 6tv6tele

t. Megendel6 a kivitelez6s iitemeihez igazod6an ftsz 6tzdds-6tv6teli eljirils tartxilta iogosult,
melyre vonatkoz6an a L6tesitm1ny 6tadis-6w6tel6re vonatkoz6 szabillyokat kell alkalmazni.

2. A L6tesitmlnyt a Megrendel6nek 6t kell vennie akkor, amikor az a szerz6d6sben leirtaknak
megfelel6en elk6sziilt.
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Yilllalkoz6 a Mriszaki ellen6rt 6s a Megrendel6t az iltadis-itv6teli eliilris meginditisit megel6z6
15 nappal koteles ir6sban 6rtesiteni arr6l, hogy a L6tesitrn6nyt befejezi, k6szen iil, az iltaddsta, 

^zt
k6szre jelenti.

Az iltadis-dw6teli eljilrist a Y6l7alkoz6nak a Megendel6vel 6s a Mfiszaki ellen6rrel egyeztetett

id6pontra kell kitfiznie. A iogszabilyban megjelolt szervek meghiv6sa a mriszaki itad6,s-6wltelt

eljirils id6ta;ft^m^ alztt z Mfiszaki ellen5r feladata.

A mfiszaki 6tad6,s-6w1teli elj6r6s csak akkor kezdhet5 meg, ha a Y6llalkoz6 a kovetkez6

okm6nyokat a Megrendel6 r6.sz1re 6tadta:

- felel5 s mriszaki v ezet6, T ew ez6 nytlatkozata,

- megval6sulisi dokument6ci6;
- zir6 dokument6ci6,
- 6tad6si dokument6ci6t, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. $

do kumentum okat tattalmazz a.

3. Mfiszaki ellen6r a Y6llalkoz6nak a mriszaki 6tadis-6w6teli eli6r6s eredm6nyes lezilrisira
vonatkoz6 jegyz5konyvet - felttintefre azofl a teljesit6s id6pontjit - akkor adia ki, amikor a

L6tesitm6ny a Szerz6d6snek megfelel5en, az esetleges kisebb, a L6tesitm6ny hasznillat6nak c6li6t

6s biztons6g6t nem befoly6sol6, hi6nyz6 munkit 6s hib6t kiv6ve elk6sziilt. ennek hiilnyiban az

6tad s-6t\r1teli jegyz6konyv kiad6s6t indokol6ssal ellitva visszautasitia 6s megieloli azokat a

munk6kat, amelyet a Yilllalkoz6nak el kell v6geznie a iegyz6konyv kiad6sihoz. A Yilllakozo a

visszautasit6sban megielolt munk6kat koteles elv6gezni, miel6tt 6iabb 6rtesit6st kiildene az 6tadis-

6tv6telre vonatkoz6an.

Megendel6 az iltadis-irv6telt megtagadhaga, ha a vusgilat sori'n felt6tt hib6k, hiinyoss6gok

l<riivitdslrhoz szr.iks6ges munk6latok akad6lyozzik a rendeltet6sszerfi hasznilatot Ez esetben

Megrendel5 V6llalkoz6val egyeztetett id5pontra koteles ui 6tadis-i*6teli id5pontot megielolni.

A V6llalkoz 6 a m$szali 6tad s-atveteli elj6t6s sikeres lezilr6s6t kovet6en iogosult Megendel6t5l

teljesit6si igazolils ki6llit6s6t k6rni.

Y6l7alkoz6 a miuszakj 6tad6s-dw6teli eli6r6s folyamat6t 6s tervezett id5rendi6t a mttszali

iitemterv6ben megterv ezte 
^ 

k6szre-ielent6st6l kezd5d5en.

A Felek kotelesek ^ terarezett befeiezls id6ponti6ban a munklkat megvizsg6lni, 6s

jegyz6konyvben valamennyi hib6t feltiintetni. A V6llalkoz6 koteles valamennyi, a'legyz6konyvbel

fJtUrrt"t.ti lltbdt a iegyz6konyvben meghat6rozott id6n beliil kiiavitani. Ha a hiba liiavitis6val
kapcsolatos munk6k t v1ghztiid6 hosszabbodilsihoz vezetn6nek, igy 

^Yiilalkoz6 
ktiteles a

Megrendel6nek a k6sedelemre vonatkoz6 kotb6rt megfrzetni. Teljesit6si igazolilsl<tilllttisira csak a

hib6k marad6ktalan megsziintet6se eset6n keriilhet sor.

4. Az 6tad6s-6w6tel napjiig a Y6llalkoz6 koteles a Megrendel5nek t6teles teliesitm6ny

nyilatkozatot kell 6tadni minden felhaszn6lt arryagrol. Amennyiben a min5s6gtanirsitv6ny nem

megfelel6, a m(rszal<r ltadilst meghirisultnak kell tekinteni'

5. A Szerz6d6 Felek az 6tadis-6w6telr6l kotelesek teliesit6si

me g felel6 m6 don rgaz olia Y illlalko z 6 s z er z 6 d6 s s zer6 teli e s it6 s 6t.
iegyz6konyvet felvenni, amely

6ban el6l:rt

. a teljesit6si
lehetnek, igy

A 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. S (5) bekezd6s rendelkez6se alapian

jegyz6konyv tartaLmtzza mindazokat a t6nyeket, amelyek iogvita eset6n ielent6sek
kiilcinosen
a) az eli6r6,s kezdet6nek 6s befeiez6s6nek id6ponti6t,
b) a mriszaki iltadis-Lw6reli eli6r6sban rr3sztvev6k nev6t, megnevez6s6t, t6szv6teli min6s6g6t,

c) az 6pittet6 6ltal 6rv6nyesiteni kiv6nt szavatoss6gi ig6nyeket,

d) az 6pittet6 6szrev lteleit a szerz6d6sben foglaltak teliesit6s6r6l,
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e) a mfiszal<t iltadis-itrv6teli eljirl;s sor6n felfedezett mennyis6gi 6s min6s6gi hibik, hi6nyok,
hi6nyoss6gok megnevez6s6t (elent6sebb t6telsz6m eset6n az 6tad6s-Lw1teh jegyz6konyv
mell6klet6t k6pez6 kiilon hi6nyp5tl6siiegyzSk6nry v^gy hibajegyz6k,hnnylegyz6k is k6szithet6),
f) a hib6s munkar6szekre es6 kolts6gvet6si risszegeket,
g) a iogszabillyban el6irt nyilatkozatokat,
h) az 6pittet6 dont6s6t arr6l, hogy 6tveszi-e az lpitmlrryt,
i) az 6pittet6 dont6s6t arr6l, hogy igenyt tart-e a hib6k l<riavitasdra vagy ilretgedm6nyt k6r,
valamint
j) a t6sztvev6k ft.sz6r6l a iegyz6konyv jovihagyl,sit.

6. A Mriszaki ellen5r 6s a Megendel6 6ltal kitfizritt id5pontra Yillalkoz6 koteles saj6t
kolts6g6re 6s terh6re a hib6k, hiinyoss6gok kijavit6s6r6l, illet5leg megsziintet6s6r6l gondoskodni.
Villalkoz6nak k6sedelem n6lkiil 6rtesitenie kell Megrendel6t, ha a hib6k, hi6nyoss6gok a kitrizott
hatiid6 letelte el6tt kij avit6sra, illet6leg megsziintet6 sre keriiltek.

Amennyiben V6llalkoz6 a hib6k, hi6nyoss6gok kijavitisit, illet6leg megsziintet6s6t a kitrizott
hatiid6rc sem v6gzi el, (rgy Megtendel5 jogosult azokat a Yillalkoz6 kotts6g6re kii{on fu6sbeli
felsz6lit6s n6lkiili elv6geztetni.

Az itadis-ilwltel akkot tekinthet5 lezirtnak, ha a Mriszaki ellen5r 6s a Megrendel6 a
felm6r6si/6pit6si napl5ban, tis mriszaki atad s-iltyete[ iegyzSkonywben a szerz6d6s teljesit6s6t
elfogadia. Nem tagadhat6 meg az 6w6tel a mfi olyan tttbija miatt, amely, illetve amelynek javitisa
vagy p6d6sa nem akadilyozza a tendeltet6sszerri hasznilatot.

7. A mfiszaki 6t^d s-6t\riteli elj6r6s eredm6nyes lezdrisilt megel6z5en V6llalkoz6 koteles
b6rmilyen megmaradt eszkozlt, marad6k any^got, tormel6ket, hullad6kot 6s ideiglenes
l6tesitm6nyt, felvonul6si 6piileteket a helyszinr6l halad6ktalanul eltivolitani. Amenn-yiben
Y6llalkoz6 ezen kcitelezetts6g6t 6sszer6 id5ben Megrendel6 felsz6htisa ellen6re nem teljesid, rigy
aztMegrendel6 maga jogosult aY6llalkoz6 kolts6g6n elszilhtant 6.s ezzel kapcsolatban fetmeriiit
ig6ny6t a v6.gszim)ab6l tort6n5 levonissal kiel6giteni.

8. Kbt. 135.$ (2) bekezd6sben foglaltak alapiiln a Megtendel6, amennyiben Villalkoz6 risbey,
6rtesit6s6re ft6szre jelent6s) a szerz6d6.sben az 6te.d s-at\reteli elj6ris megtezd6s6te meghat6 rozott
hatiid6t kcivet6 15 napon beliil nem kezdi meg az 6tad5.s-6w6teli eljir6s t, v^gy megklzdi, de a-
Ptk. 6:247.$ (1) bekezd6s6re figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, 

"gy aiAl^lkoz6 k6t6s6re
a teljesit6siga zolilst kciteles kiadni.

9. Az 6tadis-6lv6teli elifu6st6l szimitott egy 6ven beliil, valamin t a jot6ll6si kotelezetts6 glei6rt6t
megel6z6 t h5nappal a liivitelezl.si munk6t a jelen fejezetben foglaltak szerint rijb6l meg kell
vizsg6lni (ut6feltilvizsg6lati elj6r6s).

A Megtendel6 k6sziti el6 az ut5feliilvizs giiztt eljfulrst 6s hivia meg arr^ aYdllalkoz6t 6s a Mriszaki
ellen5rt.

Az ut6feliilv'usgilatt elj66s keret6ben meg6llapitott j6t6ll6si kotelezetts6g al6 es6 hib6kat,
hiinyokat Ydlxalkoz6 koteles a feli.ilvizsg6lai eljfuils keret6ben meghatirozotihat6rid6 keret6ben
kiiavitani, melynek elmarad6sa eset6n Megendel6 jogosult a Xit.Z. pontban foglaltak szerint
elj6rrri.

xI.
ELLENERT EtS rrueTESr FELTET ELEK

l. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkoz6t a ielen szerz6d6s II. pontja szerinti
feladatok telies 6s hib6tlan ell6t6,s66r. t!9.807.590,- HUF azaz Szhzharminckilencmilli6-
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nyolcszfuzh6tezer-iitsz6zkilencven fotint v6llalkoz6t dij (tov6bbiakban: villalkoz6i dij) illeti
meg.
A V6llalkoz6 a v6llalkoz6r drion kiviil a Szerz6d6.s teljesit6se sotdn l<rzir6lag z Ptk. 6:2a5. $ (1)

bekezd6s6vel osszhangban jogosult tov6bbi kolts6get elsz6molni.

2. A fizet6si felt6telekkel kapcsolatban iilnyadok a Kbt. 135. S. (1), (3), (5)-(6) bekezd6seiben

meghatilrozottak valamint az ad6zils rendj6r6l sz6l6 az ad6zis rendi6r6l sz6lo 2077. 6vi CL.

torv6ny (Art.), tov6bb6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. S 6s 32/B. $-6ban togzitettek.

3. Az 6pit6si beruhilzis AFA firrr.rszrozisa ahatillyos logszabilyok el6ir6sai szerint tort6nik

Q007. 6vi CXXVII. torv6ny). Szerz6d6 Felek a szerz6d6sben tartal6kkeretet nem kotottek ki,

tartal6kkeret Megrendel6 ftszlre a szerz6d6s teliesit6s6hez nem 6ll rendelkez6sre, melyet

Y 6llalkoz6 tudom6sul vesz.

4. E16leg

4.1. A Megrendel5 jelen kozbeszerz6sben meghatirozott feladatok teliesit6s6hez a Kbt. 135. S (8)

bekezd6se alapjdn a szerz6dlsben foglalt - 6fa n6lkiil szimitott - telies ellenszolgiltatS,s 2}o/o-inak

megfelel6 osszegfi el6leg ig6nybe v6tel6nek lehet6s6g6t biztositja.

4.2. Az el6leget a Megrendel6 a 322/2015 Q( 30.) Korm. rendelet 30. S (1) bekezd6s6ben

foglaltakkal osszhangban, legk6s5bb az lpittsi munkateriilet iltadisit kovet6 15 napon beliil

koteles kifizetni.

4.3. Az el6leg visszafizetlse, -. annak ig6nyl6se eset6n - a 3. t6sz- 6s a v6.gsz6n:i6b61 egyenl6

aritybantort6nik.V6llalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerz6si elj6r6sban tett r3s a )elen szerz6d6sben

megjelolt villTalkoz6i di, a szerz6d6s tfugyLt k1pez6 feladat szerz6dlsszeri teliesit6s6hez

kapisol6d6 valamennyi kolts6g, dij (ide6rtve az esedegesen a Szerz6d6s teliesit6se sor6n

l6trehozott , szerz6i ioghatilya al6 tartoz6 alkotis tekintet6ben fizetend6 felhaszn6lisi diiat), ad6,

6s egy6b kozterhek iogszabillyt el5irisoknak megfelel6 teliesit6s6hez fedezetet nyujtanak.

Y6llalkoz6 kotelezetts6get villal ara, hogy a tel)esit6s sorin a teliesit6sbe bevont alvillalkoz6k,

illewe zzok alvillalkoz6it6l is megkoveteli mindennemfi ad6 6s koztehet jogszabillyt el6fu6soknak

megfelel6 teli esit6s6t.

5. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a villzlkoz6i E fix dii, mely valamennyi, a szetz6d6,s titgyit
k6pez6 kivitelez6si munkihoz sziiks6ges munka- 6s anyagkolts6get tartalmazza. A v6llalkoz6i di1

t6telez6s6t 6s mriszaki tartalm6t a szerz6d6.s elv6laszthatatfan mell6klet6t k1pez6 kolts6gvet6s

tartalmazzz.

6. Megrendel6 a teljesit6s elismer6s6r6l legk6s6bb a teliesit6s vagy az err.6l sz5l6 ir6sbeli

6rtesit6s k6zhezv6tel6t kovet5 15. napig koteles irisban nyilatkozni (teliesit6si rgazolils) 6.s a

Y6llalkoz6 a teliesit6shez kapcsol6d6 sz6mt6fta)t ezt kovet5en, a v|.gszinlit a sikeres mffszaki

atad s-at-{6tel6ttgazol6 jegyz5konyv(ek) aliluisirt k<ivet5en iogosult benyuitani.

A sz5:nl6kmell6klete minden olyan izt, igazolils, tytlatkozat, amely az elszimolis hiteless6g6t 6s

es ed6ke s s6g 6t alatilmaszqa.

7. A322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. S (1) 6s (4) bekezd6s rendelkezlse alapiiln a nyertes

.Ljinlattev6 a Kozbeszerzlsi Dokumentum r6.sz6t k1pez6 szerz6d6stervezetben, valamint a

Megrendel6i kovetelm6nyekben foglalt felt6teleknek megfelel5en - az .Liinlztk6r6 mfiszaki

"ll"i6r" 
6lal elfogadott,i6viha,gyott 6s aliirt teliesit6s igazolilst kovet6en - 3 db r1szsz6ni6t 6.s 1

db v6gsz6ml6t nyuithat be.

l.t6sz-szhmla:

Esed6kess6ge: a nett6 szerz6d6ses 6rt6k 25 szizallkit el6r6 megval6sult teliesit6s esetr3n.



Osszege' a teliesit6ssel ar6nyos vilTalkoz6idij osszege

2.tilsz-sz6rnla:

Esed6kess6ge: a nett6 szerz6d6ses 6rt6k 50 szdzallkit el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n.

Osszege, a teljesit6ssel ar6nyos villalkoz6i dij osszege, cscikkentve az el6z6leg m6r kifizetett
r6,szszimlilban elsz6molt <isszeggel.

3.16sz-szimla:

Esed6kess6ge: a nett6 szerz6d6ses 6rt6k 75 szizallkit el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n.

Otszeg., a teljesit6ssel ar6nyos v6llalkoz6i drj cisszege, melyben az el6leg szimla 50%-s
elszimol6sra keriil, cscikkentve az el6z6legmirl<rfizetett rlszszimlilbar elszimolt osszegpl.

4.t6sz- sz 6rnla (v6gs z 6mla) :

Esed6kess6ge: a nett6 szerz5d6ses 6rt6k 100 szizal6k6t el6r5 megval6sult teljesit6s eset6n.

Osszege: a fennmarad6 v6llalkozor drj cisszege, melyben az el6leg szimla 50 o/o-a elsz6mol6sra
kertil.

8. Megrendel5 a villalkoz6i dtiat - a Megtendel6 Mriszaki ellen6re 6ltal igzzolt - szerz6dl,sszerir
r6szvzgy v6gteljesit6st kovet6en, a Ptk.6:130.$.(1) - (2) bekezd6s rendelkez6set- szering aszfumla
klzhezvltelltvagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130.$ Q) bekezdl,s b) pontj6ban szabilyozott koriilm6ny
fenn6ll - az rgazolt szerz6d|,sszerfi teliesit6st kovet5 30 napon beltil, szimla ellen6ben, 6tutal6ssal,
fodntban (HUF) fizeti meg.

9. A szerz6d1s finanszirozdsa saj6t for6sb6l tort6nik.

10. Amennyiben a teljesit6shez a Y6llalkoz6 alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, abban zz esetben - az
el6z6ekt6l elt6r6en - a szimla kiegyenlit6s6re a Kbt. 135. S. (3) bekezd6s6vel osszhangban keriil
sor, figyelemmela322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A $ 6s 32/B.$ rendelkez6seire.

ll. Valamennyr szimlilzisi iitem tekintet6ben: a sz6nl6t mindenkor egy plldinyban, a
Megtendel6 nev6re, sz6khely6t 6s ad6sz6m6t feltiintetve kell ki6llitani 6s Megtendel6 sz6khely6re
megkiildeni. Yillalkozo a kibocsitott szimliln koteles feltiintetni a Megrendel6 ad6szimit, z
szerz6d6s tLrgy6t. A szimla mell6klete a teljesit6s-igazolils, illetve a t6teles szlniarl,szletez6. Ett6l
elt6t6en ki6llitott sziriilk eset6ben Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlank6nt
visszakiildent. Az ebb6l eted6 fizet6si k6sedelem miatt a Yilllalkozo k6sedelmi kamatot nem
6rv6nyesithet a Megtendel6vel szemben.

Yillalkoz6i 6s alv6llalkozoi szilmlilkon szerepeltetni kell a krivetkez6ket:
- a tev6kenys6g ler6.sit,6s annak TEAOR szimit,
- a frzetlsi hat6rid6t,
- banksz6mlaszilmot, bank nev6t,
- ad6szdmot,
- a fi:szsz6mla eset6n a ,s6,szszdmla" kifeiez|,st 6.s szilmdt

12. Y6llalkoz6 nem ftzethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6sr5vel osszefiigg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak ka) - kb) pontja szerinti felt6teleknek
nem megfelel6 t|rcasdg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Yillalkoz6 ad6kciteles

)ovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

13. Megrendel6 frzetlsi k6sedelme eset6n Y6llalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban meghat6rozott k6sedelmi kamatot kovetelni.
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14. A Yillzlkoz6 kotelezi mzgit, hogy amennyiben harmadik f6l kovetellst timaszt, vele
szemben nem hivatkozTk 

^n^, 
hogy kovetel6se 611 fenn a Megtendel6 ritydban, tov6bb6 kotelezi

magit, hogy a kovetel6st nem ajLnljz fel biztosit6kul.

XII.

SZE,PZoDE ST BIZT OSiT O MELLEKKO T E,LEZETT SE GE K

l. Ktitb6t:

Y6llalkoz6 Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se alapj6n p|rn frzet1s6re kotelezi magVt arrz az esetre, ha

olyan okb6l, ami6rt felel6s megszegi a szerz6d€:st. Mentesiil a kotb6r frzet6si k<itelezetts6gal6l,ha
szerz6d6sszeg6 s6t kimenti.

1.1. K6sedelmi kotb6t

Y6lTalkoz6 a Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se alapjin p6rz fizet6.s6te kotelezi magit arr^ 
^z 

esetre, ha

olyan okb6l, ami6rt felel6s, a teljesit6si hatdid6n tul k6sedelmesen teliesit.

A Szerz6d6s IX 2.1. pontyilban meghatdrozott v6gteljesit6si hatiid6 V6llalkoz6 hib6,Ab6l

tot6n6 elmulaszt6sa eset6n a Megrendel6t k6sedelmi kcitb6r illeti meg.

A k6sedetmes naponk6nt fizetend5 k6sedelmi kotb6r alapja: a k6sedelemmel 6rintett munkat6szre

vonatkoz6 nett6 ellens zolgTltatas.

A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napiiltol esed6kes.

A k6sedelmi kotb6r m6rt6ke: 7,00 o/o/ naptinr-'ap.
A k6sedelmi kotb6r maximilis m6rt6ke: A k6sedelemmel 6rintett munkat6szte vonatkoz6 nett6

ellenszolg6ltatis 7 5 o/o-a.

Megrendel5 ,,6rintett munkarrSszen" a k6sedelmesen teliesitett kiviteli munk6t/munkar6szt 6rti.

A Megrendel6 fenntartia maglnak a jogot, hogy a Y6llalkoz6 felr6hat6 k6sedelme eset6n a

k6sedelmi kotb6r napi t6tel6nek maxim6lis 6rt6k6nek el6r6se, tull6p6se eset6n jogosult a

szerz5d6st indokolisi kotelezetts6g n6lki.il felmondani, 6s a munk6kat m6s villlalkoz6val

befejeztetni.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rte, amennyiben a

k6sedelem l<tzirolagaYLllakoz6 hib6,rb6l ered. Abban az esetben, ha a Megtendel6 aY6llalkoz6
6ltal 6sszer6en k6rt, a szerz6dlsszerfi teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,

hozz6,16niist, drint6st a Szerz6d6 Felek 6ltal irisban rcgzitett hataid6n beliil nem bocs6tia a

Yillalkoz6 rendelkez6s6,re,avl,gteljesit6si hat6nd6 m6dosulhat, a Kbt. 141. S alkalmazisival.

A kotb6r a k6sedelem megszfin6s6vel, a V6llalkoz6 iltal v6llalt p6thau{rid6 leiilrtival, vagy abban

az id5pontban vilik esedtlkess6, amikor el6ri a legmagasabb m6t6ket.

A kcitb6r cisszege a v1gszinl6b6l keriil levon6sra, osszhangban a Kbt. 135. S (6) bekezd6s

rendelkez6seivel.

Megendel5 kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ielenti a Megrendel5 egy6b ig6nyeinek

elveszt6s6t. Yilllalkozo az illrcala okozott 6s 6kala elismett vagy joger6sen megit6lt k6tok6rt villal
felel6ss6get.

1.2. Meshiisul6si kotb6r:

Ydllalkoz6 a Ptt. 6:186.$ (1) bekezd6se alapj6n p6nz fizet6.s6re kotelezi magit ^rr ^z 
esetre, ha

olyan okb6l, ami6rt felel5s az ilpitlsibenthizis meghirisul.

Amennyiben a V6llalko z6nak felr6hat6 k6sedelem a teljesit6si hatiid6hoz k6pest e16i a 15 napot,

Megtendel6 azt srilyos szerz6dlsszeg6snek min6siti 6s iogosult aYillakozisi szerz6d6st misok
fllhez lntl.zett nytlatkozattal azonrali hatilllyal felmondani. mely esetben a Y6llalkoz6t
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meghi(rsul6si kotb6r fizet6si kotelezetts6g terheli.

Amennyiben a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme esettln a Ydllalkoz6 a Megrendel6 ir6sbeli
felsz6litisa ellen6re k6sedelm6t nem hozza be, a teljesit6st a Yilllalkoz6 hib6,6b6l ered6en
meghirisultnak lehet tekinteni (a teliesit6s kcitelezettnek felr6hat6 okb6l val6 lehetedenn6 vil6sa)
6s a Megtendel6 an6lkiil, hogy 6rdekmtil6sitbizonyrtania kellene jogosult a szerz6dist azonnah
hatilllyal felmondani. Meghirisul6si kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n V6llalkoz6t k6sedelmi kotb6r nem
terheli.

A meghirisulisi kotb6r alapja, a szerz6d1s szerinti, illtall;nos forgalmi ad6 n6lki.il sz6mitott
ellens zolg6ltat6s (,,Egyossz egi Nett6 A j 6nlati Ar").

M6rt6ke: 15,0o/o

A meghirisul6si kotb6r vetit6si alapia az ellenszolgilltatis szerz6d6skot6st kcivet6 - a Kbt. 141. S-
ban rcgzitett m6don trirt6n6 - m6dosit6sa eset6n sem v6ltozik.

A Megrendel6 ehll6si, valamint azonnzli hat6,lyi felmond6si jog6t kikoti 
^rr^ ^z 

esetre is,
amennyiben a Yillla,lkoz6val szemben, neki felr6hat6 olyan kori.ilm6ny meriil fel, amely a

szerz6d1s rendeltet6sszerfi teljesit6s6t nyilv6nval6an meghifsitja, v^gy a Y6llalkoz6 a szerz6d6s
teljesit6s6t megtagadja,v^W a hib6t r,err, javiqa ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fentrrt
os szegfi meghiirsul6si kotb6r ftzet6s6re koteles.

A kotb6r 6rv6nyesit6se nem zirla l<t a Megrendel6 azon jogosults6g6t, hogy ezt meghalad6
k6tt6rit6si ig6ny6t a Y 6llakoz6val szemben 6rv6nyesitse.

2. I6tillis
YLllalkoz6 a Ptk. 6:171. $. - 6:173. $-a alapj6n mriszaki iltadis-iwltelt kcjvet6 36 h6nap
id6tartamrz telies korri 16till6si kotelezetts6get v6llal az 6kala megval6sitott L6tesitm6nyekte 6s

tartozlkaia, illet6leg azok iizemk6pess6g6re. A j5till6s ideje alatt az esetleges garanci6lis
meghib6sod6sok iavit6sa, elhiritisa dijtalan. A jot6ll6s kezd6 id6pontja mfiszaki 6tadis-6w6teh
eliilrdslezilrJ'sdt kovet6 nap. A j6tiillis nem terjed ki elemi csap6s, rong6l6s vagy mis szakszer6tlen
mfikodtet6s, beava*ozils 6ltal okozott k6rok lijavitasira.

A szavatoss6gi ig6nyek 6rv6nyesit6s6re 6s a Y6llalkoz6 ezzel kapcsolatos Polg6ri
Trirv6nykonlw6ben @tk) rendelkez6sei ir6nyad6k.

3. Biztositis

A V6llalkoz6 az illtzla 6.s alkalmazott^i 6ka.l okozott kdr|rt teljes felel6ss6ggel tartozlk. A Ptk.
6:742. $-ban foglaltakkal cisszhangban V6llalkoz6 mentesiil a felel5ss6g al6l, ha brzonyrga, hogy a
szetz6d6.sszeg6st ellen6rz6si kcit6n kiviil es6, a szerz6d6.skot6s id6pontjdban el6re nem l6rhat6
koriilm6ny okozta,6s nem volt elv6rhat6, hogy a korii{m6nyt elkeriilje, v^gy a k6rt elh6ritsa.

Y6llalkoz6 a szerz6d6.s alitrisakor, ezt kovet6en pedig a szerz6d1s fennillilsa alatt a Megtendel6
felnivisira - a 322/2015. S. 6.30.) Korm. rendelet 26. $-a abpjin - halad6ktalanul koteles a
Megendel6 fel6. a biztositisi szerz6d6s vagy kciw6ny bemutat6s6val rgazohi, hogy rendelkezik
legal6bb a szerz6dts tilrgya szerinti tev6kenys6gre kiterjed6, min. 50.000.000,- HIJFf 6v, azaz
otvenmilli6 fonnt/6v 6s k6resem6nyenk6nt min. 10.000.000,- HUF, azaz tLzmiT1rr6 forint osszegte
sz6l6 6pit6si 6pit6s-szerel6si munkira vonatkoz6 - az alvdllalkoz6i keresztfelel5ss6gre is kiteried5
6pit6si szerel6si biztosit6ssal.

A brztositdsi szerz5d6s vagy kow6ny bemutat6s a szerz6d6skot6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosit6st
aY6llalkoz6 a szerz6d6s megszGn6s6ig kotetes fenntartani, ennek elmulaszt6sa a szerz6d6snek a
Megendel6 6ltah, azonnali megsziintet6s6t vonhatja maga utin.

V6llalkoz6nak a teljesit6ssel osszefrigg6sben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esedeges k6rt
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meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell a Megtendel5t, illetve annak villlalkoz6rt
6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s k6ral szemben, amely a Yillalkoz6
tev6kenys6g6b6l vagy mulaszt6s6b6l ered ieler, szerz6d6s teljesit6se sor6n.

XIII.
szEpz,ODES M oDo sirAse" ME GSzff NESE, FELFUGGESZT E sE E s

JOGKoVETKEZMENYEI
Szerz6d6s m6dosit6sa

l. Jelen szerz6d6s a Kbt. 141. $ - ban foglalt rendelkez6sek alapj6n ir6sban m6dosithat6.
Szen6d6 Felek megillapodnak abban, hogy p6tmunka felmeriil6se esettin a Kbt. 141. S v^gy 

^
Kbt. 98 $ (3) bekezdls alapjdn i6mak el.

2. P6tmunka. tcibbletmunka: Szerz6d6 Felek a p6tmunka, tobbletmunka fogalm6t az alilbbiak
szetint hatLrozzik meg:
A Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo 2073.6vi V. tow6ny 6:244. $ rendelkez6se alapi6n:

(1) A villalkoz6 koteles elv6gezni avillTalkozisi szerz6d6s tartalm6t klpez6, de a v6llalkozotdii
meghatirozilsinil figyelembe nem vett munkit 6s az olyan munk6t is, amely n6lkiil a mri
rendeltet6sszerihasznillata al<aknas megval6sit6sa nem tot6nhet meg (tobbletmunka).

Q) A v6llalkoz6 koteles elvlgezri az ut6lag megrendelt, kii{oncisen tervm6dosit6s miatt
sziiks6gess6 v6l6 munkit is, ha annak elv6gz6se nem teszi feladatit arilnytalani tethesebb6

(p6tmunka).

A Polgiri Torv6nykonyvr6l sz6lo 2073. 6vi V. torv6ny 6:245. $ rendelkezlse alapi6n: A
villlalkozoi dij
(1) Ha a felek iltalilnydtjban illapodtak meg, a v6llalkoz6 az 6talilnydijon feliil a p6tmunka
ellen6rt6k6t ig6nyelheti, a tobbletmunka ellen6tt6k6nek megt6rit6s6re nem jogosult. A megtendel6

koteles azonbarr megt6riteni a villlzlkoz6nak a tobbletrnunkival kapcsolatban felmeriilt olyan

kolts6g6t, amely a szerz6d6s megkcit6s6nek id5pontj6ban nem volt el6telithat6.

Y illlalkoz 6 tov6bb6 kii elenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerz6si dokumentum r6szek6nt tendelkez6s6re bocs6tott mriszaki

(fetadat) 6s kolts6gvet6s leir6s taftalmit, 6s m abban foglalt munk6latok teljes kcir6

megval6sit6s6ra vonatk oz6an tette meg aiilnlatat;

- a tobbletmunka kockAzatx magira villlalia;

- ^ rendelkez6s6re bocs6tott mriszaki (feladat) leir6s alzpiiln az 6pit6si beruh6z6st

szerz6dlsszerfien, telies kor6en, mfiszaki 6s min6s6gr szempontb6l is kifog6stalan

6llapotban, avonztkoz6 jogszabilyoknak, mfiszaki szabilyoknak megfelel5en k6sziti el;

- akozbeszerzlstdokumentumot 6ttanul-rndnyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajiriaa 6rit a fentiek tudat6ban alal<rtotta ki, teljes korfien 6s hi6nytalanul villalkozik a

szerz6d1s tirgy 6nzk a megval6sitisira;

- a szerz6d6s teljesit6se sot6n felmeriil5 tobbletmunk6kat kii{on t6dt6s n6lkiil elv6.gzt, annak

ellen6rt6k6t nem 6rv6nyesiti, mivel a villalkoz6i drj 6tal6nyiron keriilt meghatirozilsra.

Tobbletmunka kolts6g6nek visel6se a szerz6d1s I.5.5. pontj6ban foglaltakta figyelemmel a

tcibbletmunka ellen6rt6k1te aYdlTalkoz6 nem tarthat ig6nyt, annak kolt6s6g6t aY6llakoz6 k<iteles

szerzSdlsszerfi teliesitts, az eredm6nykotelem teliesit6se kor6ben viselni, azzal kapcsolatban

Megrendel6vel szemben semmilyen iogcimen kovetel6st nem t6maszthat.

P6tmunka kolts6g6nek visel6se Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy p6tmunka

felmeriil6se eset6n, annak lidv:usg6l6sit6l mriszaki 6s iogr 6rt6kel6s6t6l fligg6en a Kbt. 141. S
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alapiilnj6mak el.

Mriszaki ellen5t feladata: Yillalkoz6 koteles a p5trnunka, tcibbletmunka felmeriil6s6t k<ivet,5en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 munkanapon beliil a Mffszaki ellen6r fel6. iovilhagyis clljdbol
benyuitani Lz 

^rra 
vonatkoz6 mriszaki (feladat) leirdst tartalmaz6Yiilalkoz6i javaslatit, melyet a

Mffszaki ellen6r koteles 5 munkanapon beliil v6lem6nyezni, 6s annak kot6ben megvizsg6lni, hogy:
- a t6nylegesen felmeriiLlt kolts6gek megfelel6en alfitamasztottak;
- ^ t6nylegesen felmeriilt munkat6telek, kolts6gek kcizvetleni.il kapcsol5dnak 

^kivitelez6shez, n6lki.i{ozhetedenek az 6pitlsiberuhdzils szerz6dlsszerri teliesit6s6hez;
- a megillapitott kolts6gek a szerz6d6,sben el6re rr..egha;tirozott m6dszer(ek) szerint

keriiltek megillapit6sra;
- a benyujtott kolts6gvet6s, illetve a szerz6d6.s megfelel5en r6szletezett ahhoz, hogy a

jogszabilyok megtartisa ellen5rizhet6 legyen;
- 

^z 
iionnan felmerti{t munkat6tel a villlzlkozilsi szerz6d1s alapifin nem tartozik a

v illalkoz 6 ko ckizaa kor6b e ;

- a kolts6gek felmerii{6.se aSzetz6d6 Feleknek el6re nem l6that6 volt.

A Mriszaki ellen6r a vizsgdlatit kovet6en kciteles v6lem6ny6t ir6sban a Yillalkoz6val 6s
Megrendel6vel kozolni. A Mfiszaki ellen6r 6hali, i6vihagyds nem min6si.il a munka
megrendel6s6nek, arta ktzir6lag a Megtendel6 ktilon fr6sos nyrlatkozattal jogosult.

P6trnunka meg6llapitott kolts6geinek elszimoli,si szabillyai a megval6sul6s sor6n felmeri.ilt
p6trnunk6ra az egyi5sszegfi nett6 al{nlan 6r alzpjit ktpez6 kolts6gvet6s vonatkoz 6 t1telet, az
abban nem szerepl6 t6telek eset6n pedig a TERC vonatkoz6 t6telei az rityad6ak.

A szerz6d1s messzfn6se

3. A szerz6d6s a szerz6d6,sszer6 teljesit6ssel megszfinik.

4. Szerz6d6 Felek a hatirozott id6tartamf jogviszonl'ukra Frgyelemmel a szerz6d6s rendes
felmond6ssal tort6n6 megsziintet 6.s6t l<tzir16-Jrt.

5. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6,sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folyt6n
k6rt szenvedett f6l k6rt6rit6sre 6.s/vagy kotb6rre 6s/vagy elilllJ;sru 6s/ vagy azoniah hatityi
felmondisra jogosult.

6. A Megendel5 a Villalkoz6hoz rntlzett ir6sbeli ny'irtkozattal, kirt6rit6si kcitelezetts6g n6lkii{
azonnabhatallyalfelmondhat jaaszerz6d6st,ha

- Kozbeszerz6.si Dont5bizottsig a Kbt. 165. $ szerinti hatirozatilban megilllapitotta a
kozbeszez6si eli6r6sru vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s
befoly6solta a kozbeszerzi.si eljirl,st lez6r6 dont6st

- Villalkoz6 a szerz6d6sben meghatirozott valamely kritelezetts6g6nek a Megrendel6 irisbeli
felsz6ht6,sa ellen6re, a felsz6htisban meghatArozott,legal6bb 15 napos hataid6n beli.i{ neki
felr6hat6an nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok n6lkii{ megtagadia a Megtendel6 iltal adott utasit6sok v6gtehaltis6t,

- a V6llalkoz6 z szerz6d6,s XII. 3. pontj6ban meghatirozott biztositilsi szerz6d6se a ielen
szerz6d6s id6tattama alatt megszrinik 6s helyette a Y6llalkoz6 rij biztositasi szerz6d6st a
megszfint6st kovet6 8 munkanapon beliil nem koq

- a V6llalkoz6 aKbt. 138. S Q) - $) bekezd6s6ben foglaltakat megs6rti.

- V6llalkoz6 15 napot meghalad6 k6sedelme eset6n Megrendel6 jogosult jelen szerz6d6st6l
egyoldaltian el6llni.

4&
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- Ha a Yillalkoz6 fizet6k6pess6g6ben, plnzigyr helyzet6ben olyan l6nyeges villtozils
kovetkezik be, amely a szerz6d6s teljesit6slt veszllyeztei, a Megrendel6 jogosult a

szerz6d6.st6l el6llni. A Szerz6d6 Felek ilyen l6nyeges fizet5k6pess6gben bekovetkez6
vilhozilsnak tekintik kiiioncisen, ha a Y6llalkoz6 felsz6mol6si-, vagy v6.grehajt6si eljlrJst
elrendel6 joger6s hatirozat hatillya alatt 611. Amennyiben V6llalkozo ftzet6k€pess6g6ben

l6nyeges villtozds kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korii{m6ny bekrivetl<ez6s6t6l

szilmitott 8 napon beliil ir6sban 6rtesiteni. A Megtendel6 iogosult a szerz6d6st6l tovibbi
elillni kiilonosen, ha a V6llalkoz6 szerz6d6ses kotelezetts6g6nek nem tesz eleget,

- 
^ 

V6llalkoz6val szemben szerz6d6skcit6st kovet6en felszimol6si, v6gelsz6mol6si, hivatalb6l

t<irl6si, illetve egy6b, a megsziintet6sre irdnyul6 eljirls indul, valamint

- a V6llalkoz6 megs6rti a titoktart6si kotelezetts6get.

7. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kciteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6rintett feladata ell6t6sir6l gondoskodni

tudjon - ha

a) aY6lTalkoz6 c6g6ben kozvetetten vagy kozvedeniil 2|o/o-ot meghalad6 nrlajdoni r6szesedr3st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy iogr szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasigl

tiltsas6g, amely nem felel rneg az 62. S (1) bekezd6s k) pontj6nak, ka) - kb) alponti6ban

me ghatir o zo tt felt6 teleknek.
b) a Yillalkoz6 k<izvetetten vagy kozvetleniil 2|o/o-ot meghalad6 rulajdoni rrlszesed6st szetez

valamely olyan iogi szem6ly vagy iog; szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gzdasigl tirsas6gban,

amely nem felel megaz 62. S (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontiiban meghatirozott
felt6teleknek.

Ezen felmond6s eset6n a Y6lTalkoz6 a szerz6d6s megszfin6se el6tt mir teljesitett szolg6ltat6s

szerz6dlsszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

A Megendel6 a szerz6d6st felmondhaga, vagy

el6llhat, ha:

a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szeru6d6st6l

- felt6tlentil sztiks6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a 741. $ alapi6n 61

kozbeszerz6si eljirist kell lefolytatni;

- a V6llalkoz6 nem biztositja a 738. $-ban foglaltak betartilsit, .vagy 
^z 

zi6nlattev6k6nt szeru6d6

f6l szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan iogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. $-ban
foglaltaknak;vagy

- zz EUMSZ 258. cikke alapiiln a kozbeszenls szab6lyainak megszeg6se miatt

kotelezetts6gszeg6si ell6ris indult v^gy az Eur6pai Uni6 Bit6siga az EUMSZ 258. cikke alapiilrr

inditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 iog6b6l ered6 valamely kotelezetts6g

tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6sig iital megillapitott jogs6rt6s miatt a

szerz6d6s nem semmis.

A Megrendel6 kciteles a szerzSdlst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,

ha a szerz6d6s megkot6s6t kovet6en jut tudom6s6ra, hogy a szerz6d6 f6l tekintet6ben a

kozbeszerz6si eljdris sorin l<tz6r6 ok 6llt fenn, 6s ez&t li kellett volna zirrri a kozbeszetzlsi

elj6r6sb6l.

8. A felmondis id6pontjiban, a teljesit6s ellen6rt6k6nek a megfizet6s6vel aYilllalkoz6 6ltal a

Szerz6d6snek megfelel5en m6r elk6szitett 6s be6pitett L6tesitm6ny r6szeknek 6s az ezerr

id6pontig elk6szitett, benpjtott 6s a Mfiszaki ellen6r 6Jr:al i6vihagyott Y6llalkoz6
Dokumentumainak a tulaidonjoga iltszdll a Megrendel6re'
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9. A Villalkoz6 a, Megrendel5 srilyos szerz6d6.sszeg5 magatartisa eset6n jogosult azonnah
loatillyal risban felmondani a szerz6d6,st. Ebben ^z esetben a Y6llalkoz6 jogosult 

^Megrendel5vel szemben 6rv6nyesiteri a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz6dtsszeg6snek tekintend6 ki.ilonosen, ha:

- Megrendel6 iital ki6llitott rgazolils 6rtelm6ben esed6kes b6rmely tisszeget a vilTalkozilsi
szez6d6sben meghatirozotth^taid6ig nem fizeti meg, felt6ve, hogy a Villalkoz6 Lltzl tizott
legalibb 30 napos p6thatdrid6 is etedm6nyteleniil eltelt, valamint

- a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik.

10. Egyoldalf felmond6s eset6n a felmond6si id6 kezd6 rapja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit5 level6nek a m6sik f6lilltahktzhezvltele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si
kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesftettnek tekinthet6.

Felfiiggeszt6s

ll. Mfiszaki ellen6r a Megtendel6 jovdhagyilsival utasithatja a YLlLalkoz6t a L6tesitm6ny
munk6latainak teljes vagy rlszleaes felfiiggeszt6s6re. A felfiiggeszt6s ideje alatt V6llalkoz6 kciteles
megv6deni, tirolni 6s biztositani az 6rintett r6,szt vagy L6tesitm6nyt 

^z elhaszn6l6dist6l,
vesztes6gekt6l vagy k6rokt6l. Ha a felfiiggeszt6s nem a V6llalkoz6nak felr6hat6 okra vezethet6
vissza, iJ'gy Szerz6d6 Felek kotelesek a Mriszaki ellen6rel egyeztetetten a felfiigge sztls iltal
okozott kolts6gek, valamint hat6id6 hosszabbit6s tirgyiban egyeztet6st folytatrri.
A kivitelez6si hat6rid6 a felfiiggesz t6s id6tarta miv al meghos szabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

l. Egyik f€l sem kovet eI szeru6dtsszeg6st, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t ,,.,i, maior"
akad6lyozza meg, amely aSzerz6d6.s alilrisdnakid6pontja ut6n krivetkezett be.

2. A ,,Vis Maior" olyan kiv6teles esem6nytv^gy koriilm6nyt jelent:
a) amelynek el661l6sa a Szerz6d6 Felek akarat6t6l ftiggetlen,
b) amely bekovetkez6s6nek elhirJrt6,s6,n az adott f6l a szerz6d1s

alapvet6en nem k6szi.ilhetett fel
megkrit6s6t megel6z6en

c) amelyet, miulin bekovetkezett 
^z 

adott f6l alapvet6en nem keri.ilhetett el vagy nem volt
k6pes ellen5rz6se a16 vonni 6s

d) amelynek bekovetkezl,se alapvet6en nem a m6sik f6lnek nrlajdonithat6.

3. Amennyiben az a)-d) felt6telek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhaga az al6bb felsorolt
kiv6teles esem6nyeketv^gy konitm6nyeket, de nem csup6n ezekre kod6toz6dik: elemi csapisok,
sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavargdsok, hadiizenettel inditott vagy an6lkii{i h6boruk,
blok6dok, zendiil6s, l6zadds, i6rv6nyok, fcildcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok,
iltadisok, zavarglsok, robbant6sok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem lilthato esem6nyek,
amelyek mindk6t f6l 6tdekkot6n kiviil meriilnek fel 6s amelyeket a Szerz6d6 Felek kell6
gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobolni.

4. Ha az egyik f6l ,,vis maior" miatt akadillyoztafra vafl, mindent meg kell, hogy tegyen annak
6rdek6ben, hogy az akad6lyoztzt6s hatisait elhdlirwa minim6lis k6sedelemmel telie;iteni tudia
szerz6d6ses kcitelezetts6geit.

5. Ha valamelylk f6l rigy v6li, hogy olyan ,,vis maior" koriilm6nyek fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezetts6gei teljesitlslre, azonnal r3rtesitenie kell a m6sik felet, megadva a
koriilm6nyek jelleg6t, feltehet6 id6tartam6t 6s val6szini hatisit. Ha a Megendel6 ir6sban
m6sk6pp nem rendelkezett, a V6llalkoz6nak folytatnia kell a Szerz6d6s szerinti kotelezetts6geinek
a teliesit6s6t, amennyire az 

^ 
gyakorlatban 6sszer6en megval6sithat6.
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6. Ha a ,,vis maior" koriilm6nyek 90 napon 6t megszakitadanul fenn6llnak, birmelyrk f6lnek

logilban 61, a Szerz6d6st 30 napos felmond6si id6vel megsziintetni.

xv.
EGyoTTMTT6OBS

l. A szen6d6.st 6dnt6 k6rd6sek, a mankav6.gz6s risszehangolisa, a kivitelez6s sor6n sziiks6gess6

vil6 intlzked6sek megt6tele tekintet6ben

Y 6lla,lkoz6 r6,sz1r6l kiielolt kapcsolattart6 szem6ly:

n6v: [.. .1 l*-t (ilJs L a\t-h d u
telefon,t I -iCO t- $T5 - h6h(
fax: [...]
e-mail: [...]

Megrendel6 r6sz1r6l kii elolt kapcsolattart6 szem6ly

n6v: Farkas Paticta
telefon: 72/502-152
fax:72/805-333
e-mail: farkas.patricia@biokom.hu

T ew ez6i mfivezet6ste kii elolt kapcsolattart6 sz em6ly

n6v: Fiilop Zokdn
telefon: 30/225-2847
e-mail: fulop.zoltan@delkom.hu

Mffszaki ellen5r Itoda k6pviselet6re jogosult szem6ly:

n6v: Bocz G6bor
telefon: +36303485000
fax:
e-mail:

2. Szerz6d6 Felek jelen szez5d6sben meghatalmazzik ^z el6z6 pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a, Beruhizis megval6sit6s6val kapcsolatos dont6sekn6l, a teliesit6si

iegyz6kcinyv ek 
^l6iararr6l 

a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorel k6pviseli6k. Fzen k6pvisel5k

i"g"r"ftrf., illetve kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkoz^tot, amely a
'sin6d6s 

teliesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a ielen szerz5d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben

foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a lelen szerz6d6sben biztositott

1o[kar6nek korlatozisz a m6sik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l kezdve hat6lyos. A

l6lvisel6k szem6ly6ben tort6n6 vLltozist a Szerz6d6 Felek egym6ssal azonnal, ir6sban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egym6s kozotti valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

dont6st fufusban rogzitent 6s egym6shoz halad6ktalanul eliuttatni. A postai riton elfuttatott

nyilatkozatok k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6w1telt
rnegtagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmt postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatkozattev6hoz.

xu.
VITARENDEZES

1. Megendel6nek 6s Yilllalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozveden

tirgyaliJokon, b6k6s irton rendezzenek minden olyan t6zetelt6t6st vagy vitit, amely kozottiik a

,r"il6d6r."l kapcsolatban felmertil. Ha a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 Esszerfr hat6rid6n beliiLl nem

tudiAk megoldani a szerz6dlssel osszefligg6sben keletkezett iogvitijukat, annak eldontr5se

28



6rdek6ben - per6rt6kt6l fligg6en - al6vetik magukat a P6csi Jfuisbu6silg, illetve P6csi
Tcirv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6nek.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIoK

l. SzerzSd6 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hatiiyimk tart^m^ alatt 6s azt
kovet5en bizalmasan, i.izleti titokk6nt kezelik a szerz6d6,s teljesit6se kapcsin tudom6sukra jutott
inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adjik
tovibb. A fenti inform6ci6k, t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l iital el6zetesen adott kifejezett
fuisbeli hozziiilrdilsa n6lkiil - l<tzfuolag a szerz6d6s teljesit6s6re haszn6lhat6k fel.

2. Mindk6t f6l t6l6koztatja 6rintett munkavillal6it a jelen szez6d6sben foglalt kritelezetts6geir6l
6s felel6ss6get v6llalnak saj6t munkav6llal6ik tekintet6ben a fenti kotelezetts6gek teliesit6s66rt.

3. Szerz6d6 Felek tudom6ssal bimak arr6l, hogy a Kbt. 44. $-inak Q) bekezdl.se szerint nem
korlitozhat6, illetve nem tilthat6 meg iizleti titokra hivatl<ozdssal olyan inform6ci6 nyilv6noss6ga
hozatala, amely a koz6rdekri adatok nyilv6noss6g6ra 6s a koz6rdekb6l nyilvinos adatra vonatkoz6
kiilon torv6nyben meghatirozott adatszolgiltat6si 6.s tailkoztat6si kotelezetts6g ali esik.

XvIII.
NYII.ATKOZATOK

l. Mindk6t f6l kijelenti, hogy:

- kell6 felhatalmazissal (meghatalmazilssal) 6s jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6d6s
ali:r.isdra 6s telj esit6s6re;

- a jelen szerz6d6s alzurilsit 
^z 

erre kijelolt vezet6, illet5leg a ctglgazgat6si,gavagy vezet6
testii"lete, illewe a Megrendel6 k6pvisel6testiilete szabilyszerien enged6lyezte 6s az
megfelel az erre vonatkoz6 iogszabilyr rendelkez6seknek;

- a ielen szerz6d6st a f6l nev6ben a16fu6 szem6ly megfelel6, a vonz*oz6 jogszabillyok 6ltal
megkivint regssztilt ala:u:isr joggal rendelkezik, tgy r6sz6r6l a szerz6d6,s alfufuLsa 6,s

teliesit6se nem eredmlnyezr mis, olyan szerz6d6s,vagy egylb jognyilatkoz^trnegszeg6,s6t,
melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan fligg6ben lev6 kotelezetts6ge, vagy 6rdekkor6ben l6v6 m6s koriilm6ny, amely
kedvez6deniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re, vagy sajit
telj esf t6si k6sz s6g6re, illetve k6pes s6g6re.

xIx.
EGYEB RENDELKEZESEK

l. Megendel5 villlzlkozisi szez5d6s(ek) teljesit6se sor6n keletkez5, szerz6ijog v6delme al6 es5
alkot6sokon teriileti korliltozis n6lktili, lizfu6lagos 6s harmadik szem6ly szdmilra iltzdhato
felhasznil6i jogot szerez, valamint jogot szerez az afi<otilsok 6tdolgozisilru is. Ha a kivitelez6s
b6rmely okb6l nem, vagy csak r6szben val6sul meg, akkor a szerz6ijogi v6delem al6, es6 alkoris
felhaszn6lds 6nak loga a Megtendel6t illeti..

2. Megtendel5 a 322/2015. 6. 30.) Korm. rendelet 17. $ (3) bekezd6s alapiiln biztositja, hogy
Yillalkoz6 iogdt) frzetlse n6lktil legyen jogosult az eljfuils sor6n tendelkez6s6re bocs6tott tervek
illtala elv6.gzend5 tervez6si feladathoz sziiks6ges tovibbtervez(:slre,6tdolgoz6"slra.

3. A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben kiilonosen a Polg6ri Torv6nykonyvr6l
szolo 2073. 6vi V. torv6ny, a kcizbeszerz6sekr6l szol6 2075. 6vi CXLIII. torv6ny, az 6pit6.si
beruh6zisok, valamint az lpitlsiberuhl,zisokhoz kapcsol6d6 tewez6i 6s m6moki szolg6ltatsok
kozbeszerz6s6nek r6szletes szabilyair6l sz6l6 322/2015. 6.30.) Korm. rendelet, zz3pit6ipai
kivitelez6si tev6kenys6gr6lszolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a hullad6klerak6ssal, valamint
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a hullad6klerak6val kapcsolatos egyes szabilyokr6l 6s felt6telekt6l szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet,az egy6b kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6 tendelkez6seit, valamint a kcizbeszerz6si

eli6r6sban k6szitett kozbeszerz6si dokumentumok el6irdsait kell alkalmazni.

4. Szen6d6 Felek magukn n6zve kotelez6nek fogdlilk el, hogy a Kbt. 6s az illlarnh6ztartasr6l

szol6 2071. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskoriiknek

megfelel6en a kozbeszerulsi eliilfi,sokat 6s az azok alapiiln megkotott szerz6d6sek teliesit6s6t

,.r-drr"."..n ellen5rizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszabilly szennti inform6ci6 megadisa izlett
titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg.

5. Mind a Szerz6d6s id6tarttma alatt, mind pedig a nyrlvdntartilsok meg6tz1si id6tartzma

leiLrutigaY6lTalkoz6nak lehet5v6 kell tenni a N4"gr"na.ta, 
^, 

A\^^i Sz6mvev6sz6k 6s illet6kes

"r.*"rJt"i, valamint a Kbt. 6s az 6llamhiztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti

birmely egy6b illet6kes el7en6rz6 szervezet torv6nyes vagy meghatalmazott k6pvisel6inek a

Szolg,iltatisokhoz kapcsol6d6 nytlv6rtart6,sok, sz6ml6k, a Szolg6ltatisok megval6sit6sit rgazol6

okmTnyok, bizonylatok helyszinen tort6n5 ellen6rz6s6t vagy konywizsgillatat, azokr6l m6solatok

k6szit6s6t vagy rendelkezlsre bocs6tis6t.

6. Jelen szerz6d6s elv6laszthatadan rlszlt k6pezik az zlilbbr mell6kletek:

t. siilmimell6kler Kcizbeszerz6si Dokumentum 6s mell6kletei, illewe azok esetleges

m6dosit6sai,

2. szimimell6kler A krizbesze rz6st eliilrils sorin ny(rjtott kieg6szit6 tii€koztatis

3. szimimell6klet: y6llalkoz6 aiilnbtz (6s ahhoz kapcsol6d6 hi6nyp6d6s, felvil6gosit6s 6s

indokl6s),

4. szilmumell6klet T6teles kolts6gvet6s(ek) 6s f5osszesit6

5. szilmimell6klet: Tervdokument6ci6, Rekultivici6s enged6ly

6. szimimell6klet Felel5ss6gbiztosit6si kotv6ny

7. sztmimell6kler Indikativ dokumentum a bejelentett alvillakoz6k p6nziigyi r6szv6tel6nek

arinyir6l

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a fentemlitett dokumentumok fizikailag nem kerii.lnek csatol6sra

a szerz6d6s tcirzsszo"veg 6hez,"ie a Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tartalma- Ezer, iratokat

rigy kell tekinteni, minf amelyek a jelen szerz6d6s elvillaszthatztlan r6sz6t k6pezik, azzal egyitt

6rtelmezend5ek.

Jelen meg6llapod6st Szerz6d6 Felek k6pvisel6i elolva.A:-:: 6ttanulminyozils utin l6vihagy6lag,

mint akatatukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti p6ld6nyban trtik al6', melyb6l 4 p|ldiny

fr;laf$*1i,,{f*cs. r"6r, i,1]il:o'r;?i?:

BIOKOM NonPtofit Kft.
I(6pviseli: Dr. Kiss Tibor igyvezet6

Yiilalkoz6
Szedibau Epit6iPari Kft.

K6pviseli: Baksa Zsolt Liszlo
iigyvezet5

BIOKOM Nonprofit Kft.
32 Pdcs, Siklosi ut52..7601PF.176
Tel.: 7A 502-1 00, Fax 72/805-333

tga:zgato

t)llcnjegyz6s a BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6r5l:

mf r+,-- \a -.' 
szalimai ellcnidgyz6

feklier Tatris komy.v6d. ig.

gazdasig elleniegft6
Stcfinovics Knge gazdilk. vez
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