
uArt qtro zist s z n nz 6o rs

amely l6trej6tt

egyr6szr6l:

a Legf6bb Ug6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u.16.)

Bankszamlaszam: MAK 10032000-0149101 l-00000000

Ad6sz6m: I 5300148-2-41

KSH azonosit6: I 5300 148-8423-3 1 l-01.

mint Megrendeld,

miisr6szr6l :

a FEHERfP Kft. (8000 Szdkesfeh6rvrtr, Sziget u. 13.)

CESS egy z€kszim: 07-09-00 6 5 54

Bankszrimlaszrim: I 0l 02952-50882700-0 I 000009

Ad6szdm: 1 | 8007 5 6-2-07
6sa

DNA DEVELOPMENT Kfr. (8000 Sz6kesfeh6rvdr, popn{di u. 44lA.)

Cfgsegyzdkszimt: 07 -09 -0 | 9 63 4

Banksziimlaszrim: 1 091 8001 -00000099-l I 160009

Ad6sz6m: 23080728-2-07.

mint V6llalkoz6k

egyiittesen, mint F elek

kdz6tt ,,Jdszberiny, Lehel vezer. tdr 30. sz alatti dpiilet kivitelezCse" t6rgy6ban lefolyatott
nemzeti nyilt kdzbeszerz6si elj6r6s alapjrln. V6llalkoz6k 6ltal a nevezii eljarason'2ots.
november h6 02. keltii k6zds aj:inlatukkal Qesd. 3. sz. melldklet) elnyert6k *nut;og,at, rrogy
a kivitelezdsi tervdokumentdci6 alapjrin kivitelezze a Jdszberdny, Lehel vez6r t6r 3"0.i2. alatti
6piiletet.

I. A szerzddes alapadatai

1.1 A Megrendel6 megrendeli, a v6llalkoz6 elvdllalja a J6szber6ny, Lehel vez6r t6r 30. sz.
alatti dptilet dpitdsdnek kivitelez6s6t az itadott tervdokument6ci6 szerint, az risszes j6-
ruldkos munk6val egyiift .

A Megrendel6 megbizdsrib6l teljes Megrendel6i jogk6nel a Delta-Komfort Tervez0,

_ Beruh6z6 Kft. (5000 szolnok, Kazinczy u.30. sz., kdpviseli Dombi Ferenc) mint miiszaki
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ellen6r jdr el. (A Megrendel6 6s a mriszaki ellen6r egymiis k6z6tti jogviszony6t ktildn
szerz6dds rendezi, amely teljes ktinien szabllyozza 6s biztositja a miiszaki ellen6r e

szerz6d6sre vonatkoz6 j ogosults696t.)

1.3 A Felek a szerz6d6s t6rgy6t kepezl munkrlk ellendrtdkdt az aldbbiak szerint hatArozzik
meg egydsszegri, a befejez6si hatririd6 figyelembevdtel6vel kialakitott v6gleges

versenyilron:

217 555 197,- Ft

6sszesen: 276295100,- Ft,

a[L?tzketsz'zhet\tenhatmilli6-kdtsz6zkilencven6tezer-egyszSz forint, amelyb6l

Nett6 207 t95 426,-Ft

AFA27 oto 55 942765.- Fr

6sszesen: 263 138 191.- Ft,

a)

az ajlnlat alapj1t klpezo mfszaki leir6s tartalmen alapul6, a 2.1 6.s 2,2 pontban r6sz-

letezett feladatok elv6gzds6t is tartalmaz6 italfnyir 6s

b)azel6renemlethat6feladatokra^zilta|6ny6r5%-am6rt6kritartal6kkeret

Nett6 10 3s9 771,- Ft

Apa.zl % zlgl tlg.-Pt

Osszesen: 13 156 909.- Ft.

amelynek terhdre - a Megrendel6 ir6sbeli int6zked€sdre - a t6nylegesen elv6gzett p6t-

.u.ri6k _ Megrendel6i (vagy mriszaki ellen6ri) - igazol6sa alapj6n, tdtelesen, a

v6gszdmLiban szrimolhat6k el.

A forgalmi adot 
^200'7 

. dvi cXXVII. tdrvlny 142. $ 6rtelm6ben a Megrendel6 fizeti.

A fizet6si felt6teleket jelen szerz6d6s 5' ponila tattalmazza'

1.4 Hat6rid6k

A munkateriilet 6tad6s-ritv6tel tervezett id6pontja 2016' m6rcius 22'

Befejez6si hatririd6: 2017. jrilius 04'

Amennyiben Megrendel6 a munkateriilet etadasara kds6bbi id6pontot jel6l meg, rigy a

befejez6si hat6ridd annyi nappal tol6dik, ah6ny nappal a munkateriilet 6tad6sa csriszik'

Azegyesr6szhat6rid6ketaszerz6d6sl.6s2.szdmrimelldklete,apenzigyi€sdpitesi
Utemterv tartalmazza.

2. A vdllatds terjedelme, a vdllaldsi dr tartdlma

2.1 A vrillalkoz6si szerz'd€s az alibbiakra terjed ki: A Jaszberdny, Lehel vezer t6r 30. sz"

alatti dpillet 6pit6sdnek kivitelez6sdt a tervdokument6ci6 szerint, az dsszes jriruldkos

,. 
munkdval egytitt a kdzbeszerz6si eljaras sor6n ajelen szerz6d6s ldtrejdttdig keletkezett 6s
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2.2

6tadott dsszes irat, dokument6ci6, tovabba az egyeztetett 6s elfogadott v6llalkoz6i aj6nlat
szerint, ritad6s-riwdteli elj6rris befejezdse, be- 6s pr6baiizemel6sek ut6n, a sziiks6ges
hat6s6gi enged6lyekkel dokumentiilt, rendeltet6sszeni haszn6latra alkalmas 6llaoot
dokument6lt igazol6s6val.

A vdllal6si fu az alibbi teljesit6sek ellendrtdk6t foglalja magiiban:

- kivitelei tervek szerinti a teljes kivitelez6si dpit6si, az 6pit6,shez sziiksdges bontdsi
munk6k, az 6pitdsi engeddlyben el6irtak, tovribb6 a megval6sit6shoz sziiks6ges
6sszes tev6kenys6g - a kdzbeszerz6si eljrlr6s sor6n e szerz6dds ldtrejtitt6ig keletkezett
6s atadott dsszes irat, dokument6ci6, az egyeztetelt 6s elfogadott vdllalkoz6i ajrinlat,
valamint az ajinlati 6s teljess6gi nyilatkozat szerinti - hidny- ds hibamentes teljesitds
valamennyi kdlts6gdt;

- az esetlegesen sziiksdges trat6s6gi, szakhat6s6gi, kiizmii- 6s egy6b enged6lyek meg-
szerz€sEhez sziiks6ges dokument6ci6k 6s iratok elk6szit6s6nek iigyintiz6s6t Es
iigyint6z6s6nek k6ltsdgeit (Megrendel6 a sziiks6ges mdrtdkig kdzremdt tiait);

- l teljes k6rii megval6sfta.._ho1,,u haszndlatbav6teli eljiirdshoz sziiksdges valamennyi
k6ltsdget 6s p6tl6kot (ad6^-, illet6k, felvonul:isi, 6pit6si energia 6s 

-kozmrikidpitis,

m6r6hely-kialakitr{s 6s fogyas zt6si, kiimyezermeg6v6si, -orzesi, 
v^gyon'- es

balesetvddelmi stb. kdrtsdgeket; a seg6dszerke zetek-, a. segddanyagok, iieiglenes
l6tesitmdnyek, irodrlk, szociiilis helyis6gek, energirik, telefonlstb. irtikei;;

- az organizaci6s terv k6szitds6nek ds enged6lyeztetdsdnek kdrtsegeit, a helyi
6nkormdnyzat tiltal kir6tt kdzteriilet-foglal6si dijai, a kdzteriiletek erejeti 6llapotura
tdrtdn6 visszaAllites6t;

- az dpitdsi id6 tartam:ira esetlegesen sziiks6ges kerit6s, v6d6tet6 stb. k6szit6s6nek, tele_
pit6sdnek, visszabont6s6nak 6s elsz6llit6s6nak valamennyi kcilts6g6t;

- az 6pit6ssel 6rintett, valamint azzal szomsz'dos teriileten (beledrtve minden k6zmti_
vezet6ket 6s berendezdst) az esetlegesen keletkez6 krirok helyre6[it6si 6s rekultiv6_
ci6s kdltsdgeit;

- kdt pdldrlny, a tewezo 6ltal k6szitett megval6suldsi tervdokumentiici6 k6szit6s6nek
kdltsdgeit, ds OENY rendszerbe t6rtdn6 f"lt,iltdret.

- a teweziSi miivezetds k6lts6geit, amelynek ig6nybev6tel6re a V6llalkoz6, a
Megrendel6 6s a mriszaki ellen6r egyardnt jogosulq

- a szakhat6sdgi, kcizmti- 6s egy6b enged6lyek beszerzdsdnek 6s az abban tett kikdtdsek
v69rehaj tris6nak kcilts6geit;

- garanciiiliskdltsdgeket;

- az €,pitkezls teljes k6ni 6pit6si 6s felel6ss6gbiztositdsanak k6lts6geit;
- a megval6sitott ldtesftmdnyek mtiszaki dtad6s-ritvdteldhez 6s haszniilatb av6.tel6hez

sztiks6ges mdr6sek, vizsg6latok refolytatisrinak, jegyz6k6nyvek 6s dokumentumok
beszerzdsdnek ds e166llitris6nak kdlts6g6t;

- A kdzmiielLitris ki6pit6s6t melyb<il a r6csatlakoz:lsok k6lts6geib6l a k6zmiifej lesztdsi
hozz:ijrirul6sokat a k6zmriv6llalatok r6sz6re a Megrendel6 fizeti.

Esetleges p6tmunk6k elsz6mol6sa

- A kivitelezds folyam6n kiz6r6lag a Megrendel6 6ltal elrendelt mtiszaki tartalmi v6l-
toztatesok - p6tmunkrik - t6teles elsziimolasa lehetseges az ajlnlatban elfogadott
egysdgdrak, ill. a Vdllalkoz6 brutt6 rezsi6radija ds az EMIR szeiinti normrik atifianrrl

r//
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az tj 6s az esetlegesen elmarad6 munkrik azonos drszinten tdrt6n6 6sszevet6s6vel, az

I .3b. pontban meg6llapitott tartaldkkeret 6sszeg6ig;

- A V6llalkoz6 az el6z6ekben r6szletezett 6ron fel0l semmilyen tdbbletk6lts6get nem

6rv6nyesithet. Ez vonatkozik az infl6ci6s drvdltoz6sokra is.

3. A kiilcsiinds epiittmiikddis feltitelei
3.1 A munkateriiletet munkavdgzdsre alkalmas 6llapotban az elektronikus 6pit6si napl6 meg-

nyit6s6val a Megrendel6 kdpvisel6je adja 5t a Vdllalkoz6nak. A Y6llalkoz6 az

elektronikus 6p(tdsi napl6t folyamatosan vezeti.

3.2 A Megrendel6 a joger6s ds v6grehajthat6 bontdsi 6s 6p(t6si enged6llt, tov6bb6 a

kivitelezdsi tervdokument6ci6t papir alapon 2 pdldrinyban, tovribb6 elektronikus

v6ltozatban (CD adathordoz6n) I p6ldrinyban a jelen szerz6d6s al6irds6t megel6z6en

6tadta: a V6llalk oz6 a szerzodds al5ir6srival ennek 6tvdtel6t elismeri'

3.3 Az alvallakoz6i 6s azok alv6llak ozlinak szerzld6seit el6zetesen a Megrendel6vel j6vii

kell hagyatni. A munkateriileten kizar6lag a Megrendel6 6ltal el6zetesen j6vahagyott

ktiztanoz6smentes alvdllalkoz6k 6s azok alv6llalkoz6i dolgozhatnak. A vdllalkoz6nak 6s

alv6llalkoz6inak btintetlen el66letri, 6s a jogszab6lyi eltlir6soknak megfeleliien

alkalmazott munkatarsai tart6zkodhatnak, v6gezhetnek munk6t, a Megrendel6 el6zetes

j6vahagy6s6val. A v6llalkoz6 a teljes(t6shez igdnybevett k6zremrik6d6k (alvrillalkoz6k)

iagatiiAst€rt, munkav6gzds66rt rigy felel, mintha maga j6rt volna el' A Feleket a

k6zremitkdd6kkel kotiin Lerz6d6sek megkclt6sdn6l 6s fenn6lllsa sortin egytittmrik6ddsi

6s tSj6koztatasi kdtelezettsdg terheli. Az alvallakoz6i szerz6d6sekben meghattirozoft

p6nziigyi 6s mtiszaki iitemei6st a gener6lkivitele 26, pdn,6*yi 6s miiszaki iitemterv€vel

i<ell oiszehangolni. Valamennyi aiv6llakoz6i (szubalv6llalkoz6i) szerz6d6s mdsolat6t

annak megkdtEs e utin 72 6r6n beliil mtiszaki ellen6mek 6t kell adni'

3.4 A V6llalkoz6 gondoskodik az futvet:- munkateriileten sziiks6ges 6llagmeg6v6sr6l, 6rz6s-

16l, a munka- 6s tiizvddelmi el6ir6sok betar16s6161 6s betartatSs6r6l'

3.5 A V6ualkoz6 a kivitelezdsi munkiikat csak a Megrendel6 6ltal lepecs6telt, j6vahagyott

kivitelez6si tervek alapjiln v |gezhetl

3.6 A V6llalkoz6 kdtelezettsdget v6llal ana, hogy a kivitelez6s sor6n esetleg felmeriil<i vit6k

(mriszaki, 6rtelmez6si stbj nem k6sleltethetik a l6tesitmdny megval6sitds6t, nem adhat-

,rut utupot a befejez6si hat6rid6 m6dosit6sfua. Ezeket a Felek kivitelezds k6zben, vagy

titad6s ut6n megegyez6ssel, vagy jogi riton rendezik'

3.7 Amennyiben - a Megrendel6 6ltal kezdemdnyezett - eltdr6sek, illetve p6tteljesitdsek v5l-

nak sziiks6gess6, arra vonatkoz6an a v6llalkoz6 j avaslatot, illetve p6tajrlnlatot ad, amely-

nekMegrendel616sz6r6lt6rt6n6elfogad6s6tk<ivet6enlehetamunk6telkezdeni.

3.g A mriszaki le(rrisban, a kivitelez6si tervdokumentdci6ban 6s az elfogadott aj6nlatban fog-

laltakt6l elt6r6 miiszaki megold6st a V6llalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes irrisbeli j6vti-

hagy6s6val alkalmazhat, figlyelembe v6ve az ajdnlatt6teli dokumentiici6ban foglaltakat is.

Alewezo riltal a kivitelei.si tervdokumentaci6ban megjeldlt 6pit6si termdk helyett a

megadottal zvonos vagy ann6l jobb teljesitmdnydftekri helyettesit6 6p(t6si term6k

kiviilaszt6sa a tervez6l6v6hagy6srival 6s az dpittet6 egyet6rt6s6vel, ir6sos el6zetes

j6v6hagy6srival lehets6ges. A m6dos(t6sokat napl6melldkletkdnt rdgziteni, az itadisi

dokument6ci6ban 6tvezetni sziiks6ges

A V6llalkoz6 kdteles a munk6t a munkateriilet 6tad6sdt6l szamitott, legk6s6bb 5 napon

beliil elkezdeni, 6s a mriszaki iitemez6s szerint v6gezni. A mriszaki iitemezdst6l val6 77

'//
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tizendt napos elmaradas szerz 6ddsszeg6snek min6siil, annak minden kdvetkezmdny6vel
egyiitt.

3.10 A v6llalkoz6 a munkav€gzds sordn a kivitelez6ssel dsszefii ggo zaj, rezg6s, por stb. szen-
nyezdsekre vonatkoz6 el6irdsok betartdsrir6l gondoskodik, a munkateriileten keletkezett
szennyez6st, tdrmel6ket, hullad6kot folyamatosan eltdvolitja, a munkateriiletet - idedrtve
a k6zleked6si 6s anyagsz6llitiisi riwonalakat is _ tisztdn tartia. Amennviben e
kdtelezettsdgdt felsz6lit6s ellendre sem teljesiti, aa a Megrendel6 a Vallalkoz6 k6ltr6g6..
elv6gezteti.

3.11 A Vrillalkoz6 tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6, a szerz6d6,s id6tartama alatt keletkez6 k6-
rokdrt a Megrendel6 felel6ssdget nem v6llal ds k6lts6geit nem viseli. A k6rok elhdrit6srira
a vrillalkoz6 saj6t nevdre 6s felel6ss6g6re, a szerz6ddses 6.,al megegyez6 6sszegii, a
beruhriz6sra vonatkoz6 6pit6si- ds felel6ss6gbiztosit6st k6t, amelynei ri6solat6t tartozik
a munkateriilet 6tvdtel6ig a Megrendel6 rlszlre ltadni [306/ioll. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. gl.

3.12 A kivitelezds soriin csak a hatilyos 6pit6si el6ir6sok 6s szabvrinyok szerinti min6sit6ssel,
EMI tantsitvannyal rendelke"6, I. osztdlyri min6s6gnek megfelel6 anyagok, szerkezetek,
berendezdsek haszn6lhat6k fel, dpithet6k be, amelyek uttut.nurig:,it a vallattozo
szavatolja.

3.13 El6zetesen bejelentett Megrendel6i ig6ny szerint a be6piteni kivrint term6kek
gydnmrinyismertet6j6t, 

_min6s6gi tanrisitv6ny6t a v6llalkoz6 bemutatja. Csak a
Megrendel6 6ltal elfogadott termdk 6pfthet6 be.

3.14 A V6llalkoz6 az eltakarlsra keriil6 munkardszek ellen6rz6si lehet6sdg6t binositia, az
eltakar6si id6pontot 3 nappal megel6z6 irilsbeli 6rtesit6ssel. Ha a Megr-endel6 ezen id6-
szak alatt az ellen6rz6si k6telezetts6g6nek nem tesz eleget, a v6llalkoZ6 jogoruiiu -un_kar6sz befedds6re vagy eltakar6s 6ra, de az eltakart munkar6szekdrt is teljes'felel6ss6ggel
tartozik. A V6llalkoz6 a szabvdnyokban el6irt ellen6rz6seket folyamaiosan elvdgzi 6s
azok jegyz6kdnlveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkez6sdre bocsritja.

3.15 A teljesltdsi 6s a j6teljesitdsi biztosit6kot a Y Sllalkoz6 a szerz6d6s 7.5 6s 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a 3.11 pont szerinti biztosit6si k6tv6nyek mdsolatiit p"aig u;"t.n
szerz6d6s megk6tds6ig ritadja a Megrendel6nek.

3.16 A v6llalkoz6si szerz6ddsben szerepl6 iratok - teljesit6si, j6teljesitdsi 6s el6leg_
visszafrzetdsi biaosit6kok stb. - k6sedelme s itadisa szerzbd6sszeg6snek min6siil, annak
minden kdvetkezmdny6vel egyiitt.

4, tkaiilis - dnitet

4.1 A V6llalkoz6 kdteles a kiirrisban meghatiirozott, a rendeltetdsszerti hasznrilatot biztosft6,
teljes k6ni, biztonsrigos haszndlatra alkalmas dllapotban 6s a magyar szabv6ny szerinti I.
osztallu min6s6gben a vrillalt befejezdsi hat6rid6re teljesiteni. airol a minOsigre vonat-
koz6 el6irdsok nincsenek szabvrinyokban rogzitve, ott a Felek el6zetesen meshatiirozziik
a sziiksdges 6s eldgs6ges k6vetelm6nyeket.

4.2 Az iigy6szs6gi irodahdz kivitelezdsdt az ltadas-futvercli elj6r6s kezdet6t megel6z<i 15
nappal kordbban a Vrillalkoz6 k6szre jelenti, 6s a polgriri rbrv6nyk6nyvr6l sito zot:.
6vi V. t6rv6ny drtelm6ben a szerz6d6ses munk6k teljes(tds6t k6vei6en a miiszaki 6tadas-
{itvdteli elj6res id6pontjdt kitiizi a teljesit6si hatiiriddn beliili id6pontra, vagy a teljesitdsi
hat6rid6kdnt kitiiz6tt hat6maora.
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4.3 A Villalkoz6 a miiszaki 6tad6s-6w6teli eljiirfson a MegrendelS rendelkez6sdre bocs6tja

a kdvetkez6ket:

- 2 pld. 
^ 

tervezb 6ltal ellenjegyzett megval6sit6si dokument6ci6 (,,D" terv),

- MiibizonYlatok,

- G6pk6nyvek, min6s6gi bizonylatok, garancialevelek, j6t6ll6si jegyek,

- Az egyes g6p6szeti 6s elektromos berendezdsek kezel6si, karbantart6si utasit6sa,

- A kezel6sze mllyzet t516koztat6s5t 6s kioktatds6t igazol6 jegyzdkdnyv,

- Erint6svddelmi, ftildeldsmdr6si jegyz6k6nlw,

- Elektromos szabvrinyossdgi 6s vill6mvddelmi m6r6si jegyz6k6nlw,

- Negativ vizminta eredm6nY

-Av6||a|koz6stargy6tk6pez6g6p6szeti,elektromosstb.rendszerek6sberendezdsek
pr6baiizemdr6l, [eszaUatyotai,i.6l, el6irt param6tereinek ellen6rz6sd16l k6sziilt

jegyz6kdnyvek, egy6b dokumentumok, a haszn6latbavdteli enged6ly kiad6s6hoz

sriikseges felt6tel#igazolds6vat (zaj-, teljesitm6ny-, k6myezetv6delmi mdr6sek stb.)

- Minden olyan egydb dokumentumot' igazol6st' nyilatkozatot' amely a Megrendel6

(6pittet6)szirnttraahasznilatbav6telienged6lymegk6r6s6hezsziiks6ges.

4.4 Az 6tadas-6tv6teli eljar6s csak a Megrendel5 (vagy mriszaki ellen6re) hiba- 6s hi6nymen-

tess6get igazo16 nyilatkozata birtok6ban z6rhat6 Ie'

5. Szdmldztis, tizetis
5.1 Vrillalkoz6 el6leget nem k6r'

5.2 A V6llalkoz6 harom r6szsz6mla, tov6bb6 v6gsz6mla benyrijtds6ra jogosult. A konkr6t tar-

talmri - a mriszaki teljesit6shez ktittjtt - p6nziigyi iitemezds a szerz6d6s 1 ' sz. melldklete'

A p6nziigyi iitemezesben a tartal6kker;t el6irrinyzatkdnt szerepel, amelynek terh6re a

tdnyleges-teljesit6snekmegfelel6elszAmol6sav6gsz6ml6ban6rv6nyesithet6'A
tartal€kkeret terhdre v6gzen-d6 munk6ra a v6llalkoz6 el6zetesen aj:inlatot ad, annak

Megrendel6i (vagy mfiszaki ellen6ri) elfogad6sa ut6n a Megrendel<i int6zked6s6re

v6gezhet6,6s a vdgsziiml6ban sz6molhat6 el'

Minden sz6mla k6t kiilttn sz6ml6b6l 6ll, melyb6l az els6 az alv6llalkoz6i teljesitdsek

ellen6rt6k€t, mig a m6sodik a V6llalkoz6i sajAtteljesitds 6rtdk6t tartalmazza. (pL. l/a ds

l/b szrlmkik, melyek dsszege az els6 r6szsz6mla)

5.3 Sz6ml6t (v6gsz6ml6t) csak a szetz6d1s igazolt, hi6ny- 6s hibamentes (r6sz)teljesit6s6t kd-

vet6en lehet benYrijtani.

A r6sztelj esit6shez rendelt id6pont egyrittal r6szhatiridS; ar6szhat6rid6re v6llalt 16saelje-

sit6s kdsedelme eset6n a 16szteljesitdi ellendrtdke csak a k6vetkezo sz6ml6ban drv6nyesit-

het6.

A v6gsz6mla benyrijt6s:inak feltdtele a hiba- 6s hiSnymentes teljesit6st igazol6 jegyz6-

konyv megl6te 6s a vAllalt futamidejii 6s iisszegri teljesit6si biztosit6k Megrendelii r€szdre

tOrtln6 dtad6sa, a ldtesitmdny rendeltet6sszerii haszn6latra alkalmas rlllapota. Ezek

hiriny6ban a v6gszrimla nem egyenlithet6 ki'

5.4 A szriml6k kifizet6sdnek tovribbi felt6tele az adlzits rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. tdr-

v6ny36lA'$-6banfoglaltakteljesit6se.Asz6ml6k(rdszszriml6k)beny6jt6sa6-skifizet6se

/ az epitesi rc.unaresof kotberrl.zdsdnek r€szletes szabrilyair6l sz6l6 306/2011 . (X11.23.) 
n/ //.1
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5.5

5.6

5.7

Korm. rendelet 14. $-a el6ir6srinak megfelel6en t6rt6nhet. A v6llalkoz6 el6teliesit€s
eset6n el6szdmkiziisra jogosult abban az esetben, ha ene vonatkoz6 igdnydt l0 nappal a
teljesit6s el6tt a Megrendel6nek ir6sban jelzi.

A v6llalkoz6 nem fizet, illetve szrimol el a szerz6dds teljesitdsdvel dsszefiigg6sben olyan
k6lts€geket, melyek a Kbt. 56. g (l) bekezd6s k) pontja szerinti felt6ieleknek nem
megfelel6 tarsaseg tekintet6ben meriilnek fel, ds melyek a v6llalkoz6 ad6kdteles
jdvedelm6nek jogellenes cs6kkent6s6re alkalmasak.

A vrillalkoz6 k6teles a szerz6d6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetft a Megrendel6 szitrnara megismerhet6vd tenni 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s
szerinti ilgyletek6l a Megrendel6t halad6ktalanul drtesiteni

A Megrendel6 jogosult ds egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiksdges olyan
hatririd6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintetr feladata 

"'itatari.otgondoskodni tudjon - ha

a) a Y illalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemdly
jogkdpes szervezet, amely tekintet6ben fennrill a
pontjdban megh at{rozott valamely feltdtel.

b) a Y6llalkoz6 k6zvetetten vagy ktizvetlen nr 25 vo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy .zem6ly.s joga szerintjogkdpes szewezetben, amely tekinteidben fennrill u <It. SO. g if ; feleraes f2
pontj6ban meghatiirozott valamely felt6tel.

25 %o-ot meghalad6 rulajdoni
vagy szemdlyes joga szerinti
KbL 56. g (1) bekezdds !

6. KiitbCr

o. I

o.z

A befejez6si hat6rid6 k6tbdrterhes.

A Vdllalkoz6 Sltal v:illalt k6tb6rfajtAk:

- K6sedelmes teljesitds eset6n fizetend6 kdtbdr
- Meghiisulds eset6n fizetend6 k6tbdr

A kdtbdr vetit6si alapja a v6llalkoz6 6ltal k6rt teljes ellenszolgriltat6s nett6 6ndke.
A kdtbdr mdrt6ke:

- Kdsedelmes teljesit6s eserdn a v6llalkoz6 napi 5 % kdrbdr mdrtdket vdllar.
- A meghirisuldsi k6tb6r mdrt6ke 20 %.

A kdtbdrigdny az arra okot ad6 esem6ny bekdvetkezdsekor keletkezik. A k6tb6r
megFrzetdse esed6kess6 viilik:

- kdsedelem eset6n akkor, amikor a k6sedelem megszrinik,

- a Megrendel6 a viillalt teljesit6si hat:irid6 napjdt k<ivet<i 30 napot meghalad6 k6sede-
lem eset6n egyoldahi nyilatkozattal meg6llapithatja a teljesit6s meghirisukisrit. A meg-
hirisuldsi kdtb6r a teljesitds meghiisul6srit megrillapit6 

"gyotdut,i, 
nyilatkoz"at

kdzl6sdvel v:ilik eseddkess6,

- a Megrendeki a k6sedelem mdrt6ke, vagy a meghirisul6s arapj6n a fentiekben megiilla-
pftott kdtb6rt a viillalkoz6nak les zLmlinza. Ak|,sedelmes teljesit6st k6vet6en be-nyrij_
tott v6llalkoz6i sz6ml6t a Megrendel6 csak a kritbdrszrimla kiegyenlit6sdt kovet6 t5
napt6ri napon beliil egyenliti ki.

6.3

o.+
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6.5 A Vrillalkoz6 a Megrendel6nek a k<ltbdn meghalad6 kdrait * igy kiil6ndsen a vagyoni

6rt6kvesztdst, az elmaradt hasznokat - is kdteles teljes 6sszegiikben megt6riteni.

Garancia ds felel6ssig

A Vdllalkoz6 kitteles a szabviinyok 6ltal elSirt ellen6rz6seket (mintav6tel, ttim6rs6gi vizs-

g6lat stb.) folyamatosan elv6gezni, a megiillapitott hianyoss6gokat halad6ktalanul meg-

iziintetni. Az intdzked6seket az elektronikus 6p(t6si napl6ban kell rdgzfteni. A
bizonylatok az 6pit6si napl6 melldkletekdnt kezelend6k, azokr6l folyamatosan jegyzdket

kell vezetni.

A jelentkez6 k6rok 6szlel6se esetdn a V6llalkoz6 k6teles haladdktalanul megkezdeni a

hibaelhriritasi tev6kenysdget, a kiirok enyhitds6re vonatkoz6 int6zked6seket megtenni, a

Megrendel6t 6rtes(teni, valamint a vonatkoz6 bejegyz'st az 6pit6si napl6ban megtenni'

A V6llalkoz6 60 h6nap j6t6ll6si id6t vallal. A j6t6lles ds a szavatossagi hatririd6k kezd6

id6pontja az elvdgzea felrijit6si munk6k mriszaki 6tad6s-atv6tel6nek (4.4 pont) lez6r6sa.

Amennyiben a kivitelez6s sor5n, illewe a j6tell6si id6 alatt olyan hi6nyoss6gok deriilnek

ki, ameiyek szakszer[itlen munkav6gz6sre, vagy csiikkent 6rt6kii anyagok be6pit6s6re,

f"ihus"nAl 
"6ra 

uezethet6k vissza, akkor ezeket a Vrlllalkoz6 a Megrende16 felsz6litisdra

azonnal, t6rit6smentesen 6s e96sz6ben kdteles megsziintetni 6s kijavitani. Amennyiben

V6llalkoz6 ennek nem tesz elelet, a Megrendel6nek joga van a munk6t a VAllalkoz6 kdlt-

s6gdre m6ssal elv6geztetni.

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5 A szerz6d6s teljesitdsdnek elmaradas6val kapcsolatos ig6nyek biztosit6ka (feljes{t6si

biztositdk)

A V6llalkoz6 a kivitelezds biztositdkdul a szerz6d6s szerinti tartal6kkeret 6s 6fa n6lkiil

szdmitott ellenszolgiiltatas 5 Yo-6nak megfelel6 osszegti teljesit6si biztositdk_ nyrijtesira

k6teles. A teljesitEsi biztositdk meghitisul6s esetdn a meghiirsul6si kdtbdr rdszbeni

fedezetdt k5Pezi.

A teljesitesi biztosit6k nyrijt6sanak m6dja: A V6llalkoz6 a szerz6d6sk6tdsig atutalja a

Megrendel6 sztrnltjdraa blztositdk tisszeg6t, vagy ltadjaa Legf6bb Ugy6szsdg r6sz6re

kial'iitott megfelel6 bankgaranci6t vagy banki kdszfizet6 kezess6gvrillallst, vagy

biztositrisi sierzodds alapj6n kiallitott - k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 -
kdtelezv6nlt a Megrendel6nek.

A teljesit6si bankgarancia akkor megfele16, ha:

o a Legfdbb Ugy6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u 16') r6sz6re sz6l'

. els6 oszt6lyri bank nyrijtj a,

o korl6tozds ndlkiili 6s visszavonhatatlan,

o a felsz6lit6st6l szrimitott 5 banki nap alatt ig6nybe vehet6,

o futamideje a hiba- ds hienymentes teljesit6st igazol6 6tad6s-6tv6teli elj6r6s lez6r6-

srit kdveto 30. banki naPig tart.

oAfentiekentulmen6enabankgarancia-lev6lnektartalmazniakellabank
k6telezetts6gv6llal6s6t, hogy a MegrendelS els6 ir6sbeli felsz6lit6s6ra - a

V6llalkoz6 esetleges kifogdsol6srit figyelmen kiviil hagyva -, a jogviszony

vizsgiiata n6lkiil a bank saj6t kotelezetts6ge alapjdn azonnal kifizeti a

Megrende16nek a megjelcilt dsszeget.

.(



A biztositrisi szerz6d6s alapj6n ki6llitott kdtelezvdny akkor megfelel6, ha a biztosit6 a
teljesitdsi biztosit6k dsszege erejdig klszfizetl kezess6get vrillal.

7.6 A szerz6d6s hibds teljesit6s6vel kapcsolatos igdnyek biztos(tdka (J6teljesitdsi
biztosltdk)

Aj6tfll6si id6szakban felmeriil6 esetleges hibrik elhdritdsdnak fedezetekdnt a Vrillalkoz6
a szerz6d6s szerinti tartal6kkeret 6s rifa ndlkiil szrimitott ellenszolgdltatfs 5 %o-6nak
megfelel6 dsszegri j6teljesit6si biaosit6kot v6llal. A j6teljesit6si biztosit6k a garancidlis
kdtelezetts6gek mds v6llalkoz6val t6rt6n6 elv6geztet6s6nek k6lts6geit, 6i az ezzel
dsszefiigg6sben felmeriil6 k6rok fedezetdt kdpezi.

A- j6teljesitdsi biztosit6k nyrijtrisrinak m6dja: A v6llalkoz6 az eredm6nyes mriszaki rit-
adas-etv6telt k6vet6en kirillitrisra kertl6 szrimla benyrijtris6val egyid6ben a
Megrendel6nek attstalja a szerz6d6s szerinti j6teljesit6si biztoiitdk osszegdfvagy dtadja
a Legf6bb Ugy6szsdg r6szdre ki6llitott -egfelel6 bankgaranci6t vagy banki liiszfizet|
kezessdgv6llal6st, vagy biztosit6si szerz6d6s alapj6n ki6liitott - k6szfiLt6 kez sseg.,ralia-
l6st tartalmaz6 - k6telezv6nyt.

A j6teljesit6si bankgarancia akkor megfelel6, ha

. a Legfribb Ugydszsdg (1055 Budapest, Mark6 u. 16.) r6szdre sz6l.
o els6 osaril)'u bank nyrijtja,

r korLitoz6s n6lkrili ds visszavonhatatlan,

o a felsz6litrist6l szrlmitott 5 banki nap alatt ig6nybe vehet6,

o futamideje aj6t6lt6si id6 lej6rr6t k6vet6 60. napt6ri napig tart.
A fentieken tulmen6en a bankgarancia-levdlnek tartalmaznia kelr a bank kdtelezetts6g-
vdllakisrit, hogy a Megrendel6 els6 irdsbeli felsz6lit6srira - a vrillalkoz6 .r.,r"g!,
kifog6sokisrit figyelmen kivtil hagyva -, ajogviszony vizsg:ilata n6kril a bank sajat koie-
lezettsdge alapj6n azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjel6lt 6sszeget.

A.biztosit6si szerz<idds alapjrin kirillitott kcitelezvdny akkor megfelel6, ha a biztosit6 a
teljesit6si biztositdk 6sszege erejdig k6szfizet6kezesi6get vdllal.
A v6ilalkoz6 a garanci6val nem fedezett krirok, kdltsdgek ds elmaradt hasznok megt6ri-
tdsdre is kdteles.

Min 6s d g b izto s ittis, min 6s d gtauk itds

A vrillalkoz6 a berendezdsek, anyagok be6pit6sdnek, illetve beszereldsdnek
dokumentumait, tovribbri a pr6baiizemi ellen<iri6sekr6l kdsziilt dokumentumokar
egysdges szerkezetben k6teles folyamatosan vezetni 6s dokument6lni. A Megrendel6 nem
kdteles elfogadni olyan teljesit6st, amely az I. osztrilyt munk avagy azeldze]esen iriisban
rdgzitett kdtdriumoknak nem felel mes.

Me g rende l6i s zolg ti lt atds o k

A Megrendel6 (vagy miiszaki ellen6re) a ldtesitm6ny kivitelez6s6t annak teljes iddtartama
alatt legakibb nyolcnaponkdnt ellen6rzi.

8.

8.1

9.

9.1

9.2 A Megrendel6 az eltakar6sra keriil6 munkar6szeket a Vrillalkoz6 drtesitdse alapj6n
ellen6rzi, megfelel6s6ge eset6n az eltakarrisi engeddlyt - az elektronikus 6pitdsi napl6ban
169ziwe - megadja.



9.3

10.

Pdnziigyi fedezet biztositdsa: A Megrendel6 kijelenti, hogy a v6llalisi 6t az el6te meg-

adott, a szerzld€sben 16gzitett titemez6snek megfelel6en rendelkezdsre 6ll.

K ap c s o lattartds, ill e t i k e s s d g

A Megrendel6 r6sz6r6l:

- a szerz6d6st 6rint6 iigYekben:

Dr. Polt P6ter legf6bb iigY6sz

- a teljeslt6st 6rint6 i.igYekben:

6ltal6nosan:HorvdthN6ndorgazdas gif6igazgat6(telefon:l/3010-501)

Stelczer Pdter mb. miiszaki igazgat6 (telefon: 11269-2843)

6plt6sz szakAgban:

dptiletg6pdsz szak6gban:

6pi.ilewillamos szak6gban:

- A Megrendel6 eldrhet6s6gei:

levelezdsi cim:1372 Budapest, Pf': 438'

telefax:1/3010-500

e-mail: gazdasagi@mku.hu

A V6llalkoz6 rflszdro|.

- a szerz6d6st 6rint6 i.igYekben:

Sipos Tam6s

22/503-505

telefax: 22/340-332

NUJ sz6m: 137443000

- a teljesit6st 6rint6 egy6b i.igyekben:

Dudik Tam6s milszaki iigYint6z6

NUJ szrirn:908487943

(telefon: | 1132-5930 / | 64)

Remdnyi Zoltrin mb. osztalry ezetb

NUJ szrlm: 704505171

(telefon: | /332-59301 l0l, 301456-4189)

Bogfu Pdtemd mtszaki iigYint6z6

(telefon: I t332-5930 I 106, 30 1932-2856)

n6v:

telefon:

n6v:

telefon:

Pataki Pdter

30/921-7311

telefax: 221340-332

NUJ szrim: 237834755

jogosult eljrirni.

/
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11, Te lj e s kdr il me gdllap o dds

A jelen v6llalfu teljes kdr6, azaz kiterjed minden olyan kdrd6s vagy r6szfeladat
megold6s6ra, amely az ajrinlattdtel id6szak6ban felmeriilt, vagy az aj6nlatt6teli
dokumentiici6 ds a helyszini bejrir6s alapjrin megismerhet6 volt, fiiggetleniil att6l, hogy a
rendelkezdsre bocsAtott tervdokument6ci6ban, miiszaki leir6sban, vagy az ajrlnlatt6tel
id6szak6ban ez r6szletesen kimunkdl6sra kertilt-e, vagy sem.

A szerz6d6sk6t6skor b6rmely okb6l, el6re nem l6that6 vis maior helyzet esetdn a szer-
z6d6s esetleges m6dosit6sAra a Polgriri Tiirv6nykdnyv rendelkez6sei az iriinyad6k.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy szerz6d6ses jogvita eset6n al6vetik magukat a
tertiletileg illet6kes bir6s69 kizrir6lagos hatriskdrdnek 6s illet6kess6g6nek.

A jelen szerz6d6s brirmilyen magyarinata, 6rtelmez6se, m6dosit6sa vagy kieg6szitdse
kiz6r6lag kdzds megegyez6ssel, irdsban tdrtdnhet.

14. A szerz6d6s mell6kletei:

1. sz. mell6klet: p6nziigyi iitemterv;

2. sz. melldklet: dpitdsi iitemterv

3. sz. mell6klet: egyiittniikdd6si meg6llapod6s

Budapest, zorc. mrrcius .1.6-.

,-.--'"-)

Dr. Polt

legf6bb '0gyvezet6 lgazgat6

Feh6rdp KftMegrendel6

12.

13.

,;5;i;i;;;C)' "\

, Y6llalkoz6 //

7/"1nSq AEllenjegyzem: f l,:jEllenJegyzem: /{ | ;i rn'.,,/: >\ lLq ;' \:' u''j
Horvdth Ndndor \9.

\'?,^ - -t
gazdas1rgi foigazgat6 \"sa3t r6P

Suralik Attila

Ugyvezet6

DNA DEVELOPMENT Kft

Vdllalkoz6

i:.,r.DLvLr.ur],,11. ril ;" s I" ;,:...,; 
(.r\:u. p,,o:.:.i.r. : ,

zorc. 
^*"ius 

.((..


