
amely léÍejött ew részÍ ő1:

- a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Yizngyi lgazgatőság
Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Adószám: 15308380-2-42- Képviseli: Baross Karoly ígazgatő
Telefon: 06-1-477-3510
Teleíax: 06-7-477-3579
E'maíl: titkarsag@kdvvizig'hu

továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről:

Magyar Y izépítő Záttkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25
Képviseli: Dénes Miklós vezérigazgató
Telefon: 06-1,-278-5057
Telefax: 06-1.-420-3747
Cégsegyzékszáma'' 07-70-046236

_ Adószáma: L4544723-2-43
Számlavezetó bank: RaiÍÍeiserr Bank Rt

címe: 1054 Budapest' Akadémia utca 6'
Bankszámla száma: 120001008-00132392-00100003

továbbiakban, mint Vállalkozó között a következó feltételekkel:

]elen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés tátgyára vonatkozó
ajánlati Íe1hívás, az aján|ati dokumentáció és a Vál]alkozó által adott ajánlat.

1. A szerződés tárgya

A Benta-patak meder_rehabilitációja c. proiekt teljes korú kivitelezése, a
közbeszerzési eljárás dokumentumai, i. osztálynak megfeleló minőségben, i1letve az
egyéb jogszabályoknak és köteiezóen alkalmazandó elóírásoknak megfelelően,
hiba- és lriánymentes, üzembe helyezhetó és a rendeltetésszerú használatot
biztosító állapotig a jelen szetződésben Íögzített feltételekkel,

2. A' szerződés teljes műszaki tartalma

A Válla]kozás részletes műszaki tarta1mát az ajánlati felhívás, ajárrlati
dokumentáció, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás
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keretébery továbbá a szerződéskötés idószakában egymásnak átadott iratok, i1letve
aZ elfogadott Vállalkozói ajárl'at hatáÍozza me1.

3. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje

3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke a szetződés szerinti
beÍejezési határidőre prognosztizált áron: nettó 319'864'5L0,- Ft + a
teljesítés idején hatáIyos AF Ao/o,

azaz Hár omszáztizenkilencmillió-nyolcszázhatv annégy ezer-ötszáztiz
forint + a teljesítés idején hatályos j+r n o/o, amely tartalmazza a
múszaki tartaiom megvalósításának te1jes költségét, a kivitelezési
munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat,
illetéket (vámot), a védett éIőlények megóvásának köitségeit, nz

üzempróbák llégrehajtásának költségeit, az átadási, használatbavételi eljárás
költségeit, minőségvizsgálatok, bármiÍé]e dokumentáció készítésének
költségét (beleértve a megvalósu1ási dokumentáció stb. készítésének
költségét)' a mérnöknek nyújtandó szolgáltatás és a szakÍelügyeletek
díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktára( stb.), a Íelvonulási-,
vagyonvédelmi kö1tségeket, az építési tevékenységhez Íelhasznált
anyagok' energia- és közmúszolgáltatás költségét, a garanciális és

szavatossági kötelezettségek költségeit, minden - a szerződés tárgyának
megva1ósításhoz szűkséges - munka és ráfordítás ellenértékét,
belekalkulálva az árváltozásból, jogszabály-változásból, rejtett
problémákból adÓdó kockáz atot, az esetlegesen Íelmerülő károk
megtérítésének költségeit stb., tehát a létesítmény telvezett állapotban
töÍténő megValósításának telies díját.

3.2. A Vállalkozó fenti áron fe1ül többletköltséget semmilyen címen nem
érvényesíthet, kivéve a szetződés múszaki tartalmát meghaladó és

Megrendeló által megtendelt, a Vállalkozó által elvégzett, a Mérnök által
igazoit pótmunkák ellenértékét.

Amennyiben a Megrendeló - a jelen szerződés 7. pontjában Íoglalt
jogánál Íogva - a szerződésben meghatározott múszaki taÍtalmat
csökkenti, annak megfelelően csökken az ár is.

Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy e1hagyott
munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abbó1

kiindulva kell értékelni. Ha azonban a szetződés nem tartalmaz
alkalmazható díjat v agy árat, akkot a szetződő felek megegyezése
szükséges részletes' téte1es ár- és értékelemzés a1apján.

3.3. Je|en szerződés tartalmától csökkentés, vagy tartalom kiegészítés
tekintetében ki zárÓIag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni.

3,4. A vál1alkozás ellenértékének elszámolása
pénzngyi ütemterv szerint történik. Az
me1lék1etét képezik.

a jóváhagyott műszaki és

ütemtervek a szetződés



3.6.

Az aján1attéte1i fe1hívásban előírt Íormájú és tartalmú, Megrendelő által
jóváhagyott Múszaki és Pénzügyi ütemteÍV je1en Vál1alkoz ási Szerződés
'l . és 2. sz. mellekletét kepezi.

E1ő1eg nem kérhető, és nem adható. A Vá11alkozó a jelen szerződés
mellékletét képező Számlázási ütemterv (3. sz' me1léklet) a1apján jogosu1t
t ész-számLa benyújtására.

Vá11alkozó az lgazoltan teljesített szakaszok alap1án 4 részszámlát és egy
végszámlát nÉjthat be; az egyes számlák összege nem lehet kevesebb a
nettó vá11alkozási díj 10 %o-ánál'.

Az elkészült munkáról Íelek közösen teljesítés'igazoló jegyzőkönyvet
vesznek Íel, amelyben rögzítk a rníiszaki teljesítést és a hozzá tartozó
pénzngyi készültséget. A fe1ek áItaI aláirt jegyzőkónyv a számlázás
al,apja. A jegyzókönyv tervezet elkészítése a Vállalkozó Íe1adata.

A Vállalkozó díjának megfizetésére a Megrendelő és a Pro Régió Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht., mint
Közreműködó Szervezet köZött léfueiött és a jelen szerződés mellékletét
képező Támog atási Szeruődés (4. és 5. sz. mel1éklet) rendelkezései szerint
kerül sor. Ennek megfe1elóen az esedékes vá11alkozási díj kifizetését a
Vá1la1kozó részére közvetlenül a Közremúködő Szervezet te1jesíti
átutalással, a számla kiá11ításától szárrútott 60 napon belül.

Válla1kozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóIó 2003. év|
XCIII. törvény 36/ A' $-ának a1apján a havonta nettó módon számított
200 000 forintot meghaladó kiÍizetésnél a kifizetést te1jesító visszatartási
köte1ezettség nélkü1 - abban az esetben Íizethet, ha

a) a Y állalkozó bemutat, átad vagy megküld a tény1eges kifizetés
időpontjátó1 számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősüló együttes adóigazolást, v agy
b) a Váilalkozó a kiÍizetés időpontjában szerepe1 a
köztartozásmentes adózói adatbázisban.

4. A szetződés teljesítése

A szeruődés teljesítésí határideje: 2011. március 15.

Részhatáridők: A szerződés 1. sz. me1lékletétképező múszaki ütemterv szelint.

Munkaterület átadása: 2009. július 14.

A Vá1la1kozó jelen szerződésben és annak mellékleteíben meghatáIozott
tartalomrnal, I. osztályú igazo1t minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidóben
köte1es te1jesíteni, ame1yek együttesen a szerződésszerú teljesítésnek a feltételei'

A teljesítési hatáIidót vaw Íészhatáridőt több mint harminc naptáÍi naPPal
meghaladó, a Vá1la1kozónak felróható késedelem esetéIe aZ Megrendelő Íenntartja a
jogot, hogy a Szerződést azonnali hatál1ya1 felmondja és a Vá11a1kozó kö1tségere
másik vá11a1ko zóval a munkát a jelen szerződésben meghatátozott tarta1omma1
befejeztesse.

3.5.
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5. A szetződés Íeljesítésére vonatkozó biztosítékok

5.2.

Vál]alkozó a kivítelezés időtartamára - bankgarancia formájában -
teljesítési biztosítékot köteles nyújtani, melyet a szerződés megkötését
követő 30 napon belül kell szolgáltatni. A teljesítési bíztosíték mértéke:
1'0 % a nettó váIlalási áÍra vetÍtve, amely biztosíték a szerződés
megkötésétól a sikeres múszaki átadás-átvételí eljárás lezárását követő 30
napig a Megrendelő rendelkezésére á1l.

Nem teljesítés esetén Vállalkozót a nettó vállalási ár 10 %_ának megÍeleló
meghiúsulási kötber terheli.

Késedelmes teljesítés esetére kötbér kerül meghatározásra, melynek
mértéke napi 500.000'- Ft' A kötbér Íeltétel nélkűli bankgaranciával
kiváltható'

Vállalkozó a sikeres múszaki átadás-átvételtől számított 2 év időtartamra
a megvalósított múre vonatkozóan jótállást, valamint további 3 év
szavatossáBot vállal' A jótállási időszakra bankgarancia formájában a

nettó vállalási ár 5 %-ának megÍeleiő biztosítékot nyúit, melyet a sikeres
múszaki átadás-átvételi eljárás lezárást követő 30 napon be1ül köteles a

Megrendelőnek átadni'

Biztosítás

6,L. A Váilalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vá11alt munkáért a
munka megke zdésétől a műszaki átadás-átvéteii eljárás 1ezárásárrak
napjáig.

6,2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelí5t minden olyan
veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sérü1ések és dologi károk, valamint az ezekre
vissZaveZethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vál1a1kozÓ
köteles az alválialkozók keresztfelelősségét is magában foglaló építés-
szerelési Íelelősségbiztosítást kötni, illetőleg azt a szerződés idótartama
alatt érvényben tartani'

A biztosítást a jelen Vállalk ozásl' szerződés megkötésével egyidejúleg
ke11 a VállalkozÓnak megkötnie, a kötvény hite]es másolatát át kell adni a
Megrendelőnek.

A Vállalkozónak a késóbbi jogviták megelózése érdekében a
munkaterület átvételét követően, de a munka megkezdéSe előtt részletes
(Íotó- és adatdokumentált) állapot-felmérési dokumentációt kell
készítenie, amit Megrendelőnek ad át.

6.3' Amennyiben a Vál1a1kozó nem tesz eleget a köwényekben előírt
Íeltételeknek, az a Y állalkozási Szerződés megszegésének minősül és a
s zer ződésszegés következményeit vonja maga után.

5.1.

5.3.

5.4.



7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult és kötelesl

7.1'. A munkaterületet munkavégzésre aikalmas áilapotban, iegyzőkönyvileg
átadni,

7.2' Az e1végzett munkát ellenőrizni,

7.3. Aszakfelügyeletekkel együttműködni,

7.4. Más Válla1ko zóval elvégeztetni azt a je1err szerződésben r ögzített
munkát, amit fe1szó1ításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogáso1t, vagy
hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pÓtolja. Az ezze|
kapcsolatban Íeimerü]ő felelősségeket és károkat Megrendelő
Vá lla]kozóra á Lhárítja.

7.5. Bármely Pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben arrnak
elvégzését a Vállalkozó elutasítja' Ebben az esetben a Vállalkozási
Szeruődés kíegészítésre kerülhet (munkaterület biztosítása, határidók
stb )

7.6. A beépítésre kerü1ő anyagok kiválasztásában IésZt venni, szüksÓg esetén
(indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni,

7.7. A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a vál1alkozÓtól
függetlenül is a minőségellenőrzéseket végrehajtani mind aZ építés, mind
a beépítendő anyagok gyártási helyén,

7.8. Az izempriba és próbaüzem, il]etve aZ ilányítástechnika terveit
felülvizsgálni és az izemprÓbák és próbaüzem időpontját kitúZni,

7.9, Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai
vagy idóbeli sorrend szerinti megvalósítására, megváltoztatására; a

természetvédelmi hatóság vé1eményére alapozva a munkálatok
terjedelmét, időpontját konkrét időszakra esetenként korlátozni.

7.10. Jelen szerzódésben foglalt murrkák mennyiségét előzetes Vállalkozói és

Tervezői egyeztetés után növelni vagy csökkenteni, önál1Ó

munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy vég1egeserr elhagyni,

7.1'l'' Kitíi'zni a múszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelerrtés alapján, a
készre je1entés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belü1,

7.12. A szerződésszerűen teljesített munkát átverrni,

7.13. A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti
kezdeményezni,

7.1'4. A Vál1a1kozóva1 mindenkor együttműködni,

7.75. Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a

alválla]kozóit, helyszíni személy zetét, az ajánlattőI eltérően
technológiát, eszközt, anyagot, berendezést stb.

kifizetését

Vál1alkozó
alkalmazott
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8. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosu1t és köteles:

8.1. A munkaterületet átvenni' az átvételkor annak munka végzésére va1ó

alkalmasságát megvizsgálni' az eset1eges hiányosságokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét
a hiányosságok megszüntetésére Íelhívni.

8.2. A munkaterület átvéte]ét követően 15 napon belül kör'nyezetvédelmi
tervet készíteni és azt a Megrende1őve1 jóváhagyatni.

8.3. A munkaterület átvételét követően, a munkálatok mcgkezdését
megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét
az építési naplóban rögzíteni.

8.4. Az építkezés helyén saját cégtáblát e1helyezni, Íelttintetve az
alvállalkozókat, a beruházó és a múszaki el1enőr rrevét' A táb1a formáját,
tartalmát Megrendelőve1 elfogadtatni. A www'nÍu.hu honlapon található
,,Arculati kézikönyv" címú útmutató szerinti ,,A" típusú táblát
elkészíttetni; ennek, il1etve a Megrende1ő á1tal szolgáltatott további (,'B"
típus 1 db, ,,C" és ,,D" típus 5-5 db) táblák elhe1yezését a Megrendelő
igényei szerint biztosítani, továbbá megóvásukró1 gonc1oskodni'

8.5. A munkaterület megköZelítésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel
okozott mindennemú károkozásért teljes felelősséggel helyt ál1ni. A
zö1dkár és a harmadik személynek okozott egyéb kár bekövetkeztéről a

Megrendelórrek és a műszaki ellenőrnek haladéktalan tájékoztatást adni,
a kárrendezés módjáról a Megrendelót és a múszaki el1enőrt
f o1yamatosan tájékoztatni.

Köteles a munkavégzést megelőzően az il]etékes KÖViZIG-tő1 a vízigyi
szaKe1ügye1etet megkérni.

KÖteles a munkavégzés megkezdése előtt a terület lőszer_ és

robbanÓanyag-mentesÍtéséről gondoskodni.

A szerződésben meghatározott tartalommal és I' osztá1yú minóségbery
í1letve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó
elóírásoknak, továbbá az építési- és szakhatósági engedélyekbcn
foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe
helyezést biztositó minóségben hiba- és hiánymentesen a szerződott
munkát elvégezni.

8.9. Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvéte1étől) a
lezárásig építési nap1ót vezetni.

8.].0. Biztosítani a szeruődéses munkák elvégzéséhez a munkaerót, árut,
anyagot, szerkezetet stb', legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

8.11. Anyagot a munkaterületen belül deponálni, továbbá a szükséges
Íelvonulási, illetve telephelyet kialakítani, azok költségvonzatát viselni.
(A Megrendelő szo1gáltatást nem biztosít.) Helyszíni tárgyalásokhoz
megÍelelő helyiséget, a munkaterületen való közlekedéshez a

8.6.

8.7.

8.8.



Megrendeló és a miíszaki ellenőr számáta megfelelő gépjárművet
biztosítani.

8"]'2. A Megrendeiő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni
és azokat elvégezni.

8.]'3. Biztosítani a munkavédelmi. balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez
szükséges Íe1téteIeket megteremteni.

8.'L4. Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára,
hogy bármeiy időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a

Megrendeló megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés
Íolyamatát, helyszíné! az anyagok minóségét, a techrrológiai,
minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvá1lalkozó tény1eges
Iészvéteiét.

8'15. A Műszaki Ellenőr álta1 felfedett hibákat a munka fo1yamatosságát,
illetve az adott munkarész te1jesítéSi határidejének betartását biztositó
határidőberu de Iegkésőbb 15 napon belül kijavítani.

8.16. A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban.

8.17. Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenórzéseken, amclyek a
Válialkozó felelósségi körébe tartoznak, a hatóságok részt r'ehessenek'

8.18. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szetkezet, termék,
berendezés minőségi megfelelósségének vitája esetén, amennyiben a

vizsgá1at eredménye számára elmarasztaló, annak koltségét viselni.

8.19' Amennyiben szükségessé válik, a munkaterülettel kapcsolatban illetékes
múzeumtól megrendelni a régészeti szakfelügyeletet, a szakfelügyelet
igényei szelint - a Megbizó képviselőjével egyeztetve - a feltárás
előkészítésében közreműködní. Régészeti feltárás esetén köteles a

Íeltárással együtt járó korlátozásokat túrni. (A feltárások miatti igazolt
késedeiem nem száttttt szer zódésszegésnek).

8.20. A Megrendeló által elrendelt bontást vagy cserét haladékta1anul,
kö1tségmentesen e1végezni'

8'21'. Írásban közölni a Megrendelóvel a szerződés teljesítését (készre jelentés)'

8.22' A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegvzőkönyveket
stb., mint az épitkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés
végéig megórizni, és a szerződés lezárásával az átadási dokumcntáció
részeként, egyidejű1eg a Megrendelőnek átadni'

8.23. Ideiglenes építéshelyi betendezéseket saját kö1tségére fe1építeni és azokat
elbontani, e1szállítani 1egkésóbb a műszaki átadás-átvétc1 \ezárásáig'

8.24. A Vál1alkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és
köInyeZetkáÍosító anyagok környezetvédelmi követelmérryeknek
megfeleló kezelése és elhelyezése valamint a munkaterület részét képező
vizes élőhe1yek megóvása. Törekedni kell arra, hogy a kivitelezés során a
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természetvédelmi területek é1etét a lehetó legkisebb rnértékbetr zavarjá'
Ez utóbbi érdekében a Válialkozó köteles a munkaterü1et szerint il1etékes
természetvédelmi hatóság, a Duna_Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal
folyamatosan együttmúködni' A Vállaiko zónak a kivitelezés során
felmerü1ő telmészetvéde1mi hatáskörbe tartozó problémákat (pl. élővilág
ideiglenes ki_ és visszatelepítése) a DINPI szakértői r'éleményében
foglaltak és a Múszaki Ellenőrrel írásban egyeztetett módon kell
mego1dania, melynek ko1tségét viselni köte1es.

8.25' A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási
munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a
Megrendelót éÍtesíteni, és lehetóvé terrni a számára, hogy azokat
megvizsgálja, megméie és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a
Megrenc1eló ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vál1alkozó
jogosult a munkarész beÍedésére vagy eltakarására, de az eltakalt
munkarészekért is teljes felelósséggel tartozik.

8.26. Állandó ' helyszíni képviselője által biztosítani rnindcn szükséges
felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során'

8.27. Meghatalmazott képvise1őjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a
Megrendelő á1tal jóváhagyott személ1yel pótolni' ha a Megrendeló a
képviselőt feladatai ellátásáÍa nem tartja megÍeleiőnek és erről a
Vál1alkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.

8.28. A műszaki átadás-átvétel előkészítéséhez a Vállalkozónak, a Megrendelő
és az Üzemeltető képviselőjével egyeztetett üzembe lrelyezésí tervet kell
készíteni.

8.29. Gondoskodni a beruházó által megjelölt kezelő személyzet oktatásáról és
az oktatás tényének jegyzőkönyvben töÍténő IögzítéséÍől.

8.30. A garanciális, Vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrenr1elő ós
me1bizotla, illetve az üzemeltetó áital jelzett hibák, i1letve hiárryosságok
kljavitásához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.

Minőségbiztosítás

9.1,. A Vá1lalkozó a munka megkezdése előtt köteles a Megrerrdelónek
bemutatnia minőségbiztosítási rendszerének az ajánlat tárgyát képező
munkákra való alka]mazására vonatkozó részletes szabályozását,
beleértve az alvállalkozók által végzett munkák mínőség ellenórzését.
Kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy megrrevezi a minóségbiztosítás
keretében a laboratótiumi vagy egyéb ellenőrző vizsgáIatokat és
méréseket végző szakirányu akkreditálással bíró intézményt.

9.2. A Vá]lalkozÓ technológiai utasítást készít és ad át Megrendelőrrek
r'alamennyi Íőbb, vagy speciális teclrnológiájú munkaÍolvamatra az
egyes munkaíázisok megkezdése e1őtt legalább 14 nappal. Az adott
munkafolyamat csak a Megrendelő álta1 elfogadott teclrnolÓgiai utasítás
birtokában kezdhető meg.

9.
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9.3.

9.4.

A Vá1lalkozÓ lehetóvé teszi a Megrendelő, vagy egy általa
meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy
bármely ésszeríi időpontban megtekinthesse az épités helyszínét és ott
el1enőrzést végezhessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű
segítséget és eszközt megadni'

A minóségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakr'élemények és
engedélyek beszerzésének ko1tsegei teljes egészében a Vállalkozót
terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrende]ni
vizsgá1atokat.

Amennyiben eÍIe meg nem Íelelés, vagy minőségi hiba gyanúja míatt
van szükség, és ez a vizsgálat SoIán beigazolódik, ennek költségeit is a
Válla1kozó köteles fiZetni.

A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhaI1a az anyagok, szeÍkezetek,
berendezések vizsgálatának jogát más független intézefre' a Vállalkozó
egyideiű.értesítése mel1ett.

A Vál]a1kozó köteles a vizsgálathoz szükségcs körülményeket
biztosítarri' és az elvárhatÓ együttműködést, segítséget megadni.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rninőségbiztosítás ügyét
kiemelten kezeli, és ezt alváIlalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli és a
velük kötendő szerződésekben hasonló feltételeket szab.

9.5.

10. Képviselet

Megrendelő képviselői:

A Megrende1ó kapcsolattartásra kijelölt szeméIyei és elérhetőségek:

Név: Józsa Norbertné, projektmenedzser
Postacím: 1088 Budapest, Rákóczi út41.
Telef on: +36-1,-477 -3500 / 12050
Mobiltelefon: +36-30-7 43-561,4

Telef ax: +36 -1, -477 -3509
E-rnail: jozsa.norbertne@kdvvizig.hu
Egyéb elérhetőség: -
Név: Tolnay-Knefély György, I. Szakaszmérnökség' szakaszméÍntjk
Postacím: I. Szakaszmérnökség, 1211 Budapest, Kvassay-zsi1ip
Telefon: +36-1 -27 6-994+
Mobiltelef on: + 36-30 -343-5824
Telefa x: +36-1 -277 -327 2

E-mail: szakaszl@kdvvizig.hu
Egyéb elérhetőség: _



Vállalkozó képviselői:

Név: Weszely Tibor
Postacím: 1211 Budapest, Szabadkikötő 11t 1-25 '
Telefon: +36-1-278-5054
Mobiltelef on: +36 -30-99 62-306
Telef ax: + 36-1-420-37 47- E-mail: weszely@magyarvizepito.hu

- Egyéb elérhetőség: -

- Név: Agócs Zo|tán, főépitésvezető

- Postacím: 1211 Budapest' Szabadkikötő út 1-25
Telef on: +36-1. -278-5056- Mobiltelefon: +36-30-933-5531

- Telefax: +36-1-420-3747

._ E-mail: titkarsag@magyarvizepito.hu
Egyéb elérhetőség: -

Megrendelő a beruházás múszaki el1enőrzését ezze| megbizott szeÍvezet útján látja_ el' A teljes körű múszaki ellenőri feladatokkal megbízott szervezet az
- AGROINVEST Zrt.

Képviselői:

Név: Dr. Károlyi Csaba
Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 79.

Telef on: +36-7 -385 -2562
Mobiltelefon: +36-30-279 -0590
Telef ax : +36-I -209 -5506
E-mail: karolyi.csaba@upcmail.hu
Egyéb elérhetóség: +36-1-319-6548

Név: Barna Béla
Postacím: 1117 Budapest, BudaÍoki út 79.

Telef on: +36 -7-385 -2562
Mobiltelef on: +36-30 -9'1,4-7 988
Telef ax: +36-1,-209 -5506
E-mail: barna@agroinvest.hu
Egyéb elérhetőség: -

11. Építési napló:

A Vállalkozó a munkaterüiet átadás-átvételétől kezdve a vonatkozó jogszabá|yi

elóírások szerint köteles folyamatosan épÍtési nap1ót vezetni és azt állandóan az
építkezés he1yszínén tartani' Az építési naplóban az építéssel, az ellenőrzéssel és

vizsgálatokkal , az átadás-átvétellel kapcsolatos körü1ményeket, az egyes munkák
\'égÍehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit,
a méréseket, stb. rögzíteni kell a 290/ 2007. (x.31'.) Korm. rendeletben foglaltak
szerírrt.
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12. Múszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés:

L2.L ' Az eWégzett munkák átvétele a Vállalkozó készre jelentését követő 10
munkanapon be1ü1 valósul meg. Amennyiben az egyes munkarészekre
vonatkozó átadás-átvételi eljárások során a Múszaki Ellenőr hibás
te1jesítést észlel, a jegyzőkönyvben ÍÓgzitett hibák teljes köú kijavítását a
Vá1la1kozónak 15 napon be1ül e1 kell végeznie

12.2 Az el1árás előkész1tő Íázisában aYá11a1kozónak igazolnia kell' hogy:

- a munka a szerződés és annak me11ékleteiben meghatározott
követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint eset1egesen

menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően
hiány- és hibamentesen elkészült,

- rende1kezésre állnak az e1járást megelőző alkalmassági és

minóségvizsgá1atok bizonyítványai és azon hatósági nyi1atkozatok,
amelyek igazol1ák, hogy a használatbavéte]i és üzembe he1yezésí
engedély kiadásában érdeke1t hatóságok nem látnak okot az engedéiy
megtagadására'

1'2.3 A Vá11alkozónak termékÍelelősség'vál1alási nyi1atkozatot kell tennie az
általa beépített anyagok megfele1ősségéte, va1amint az elvégzett munkák
sza kszerű ségé re.

12.4 A Vállalkozó az átadás-átvéte1i eljárást mege1őzóen 1 héttel korábban
köteles átadni a Megrende1őnek 4 pé1dány átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció tatta|mazza:

Az átadási (megvalósulási, vagy á1lapotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények
ténylegesen megvalósult ál1apotának műszaki terveit, i11etve a megvalósu1t
létesítmény geodéziai utófelvételét, melyet vagy EoV rendszerben, vagy a terepen
á1landÓsított tájékozott alapvonalhoz viszonyítva kell dokumentá1ni digitá1is
állomány és papír formátumban is át ke1l adni, va1amint az alábbi iratanyagokat
magyar nyelven:

- karbantartási és kezelési utasítáS,

- gépkönyvek,

- minőségbiztosítási dokumentáció az értékeléssel, mérési (geodéziai,
ta1ajmechanikai stb.) jegyzőkönyvek' és minőségvizsgálati jegyzőkönyvek
csatoIásáva1,

- beépítettarryagokmúbizonylatai,

- tetvezői és kivitelezői, szakhatósági nyilatkozatok,

- építési nap1ók másolatai,

- a közremúködő a1vá11alkozók listája a 1ényeges adatokkal,

_ a jótá11ási, i11etve garanciális tevékenységet végző szervezetek 1istája (cég
neve, címe, teleÍonszáma),

- minden olyan 1eve1ezési, jegyzókönyvi másolat, ame1y a kivite1ezésse1
kapcsolatban inÍormációkkal bír a későbbi vitás kérdések eldontésére,



illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzéséte; üzemeltetési,
használati előírások, Íeltételek konyve,

- a megvalósult beruházás műszaki leltára'

- további, jogszabályokban e1őírt, vagy a Felek álta1 egyeztetett
dokumentumok.

1'2.5 A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadást dokumentáció
hiánytalan szo1gáltatása. A Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-
átvételi eijárások költségei a Vállalkozót terhelik.

1'3. Szerződ'ésszegés:

13.1' A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

13.2.

- késedelmesen teljesít (a rész- vagy véghatáridóket nem tattja be),

- hiányosan te1jesít'

- hibásan teljesí! mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a
törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak,
vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a
törvényben és a szetződésbenmeghatározott tulajdorrságok,

- a szerződés olyan okbÓ1' amelyért a Vállalkozó fe1e1ós, meghiúsul

- A szerzódésben e1Őírt biztosítékot nem/ vagy nem határidóben
szo1gáltatja.

A szeruődő fe1ek megállapodnak abban, hogy aZ egyeztetett és
jóváhagyott kivitelezési ütemtervben meghatáIozott részhatárídók 30
munkanappal történő túllépése esetéry Vagy olyan hibás vagy hiányos
teljesítés esetén, amelynek a kijavítása vagy pÓtlása a 30 munkanapot
meghaladja, a Megrendelőnek jogában á\1 - választása szerint - a
szer ződésszegés következményeinek éwényesítése me11ett a szerződéstő|
elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződ'és azonnali hatályú
felmondására vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrende1ő
Íelszólításáta a Megrendelő által kiÍogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidón
be1ü1'

Megrendeló a Íentiekben meghatározott jogait a szetződés még nem
te]jesített részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített
részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen rrem
vagy csak viszonylag magas költséggel', azaz nem gazdaságosan
használhatók Íel, az egész szerzódésre nézve gyakorolhatja.

Megrendelónél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és
a Vá1lalkozÓ, a Vá1la1kozó által szetződésszerűen teliesített munkákat, a
teljes szerződéshez viszonyíWa 30 naptári napon belül Íelméri, kiértékeli
és a felek egymássa1 szemben elszámolnak.

A garanciát és a biztosítást a Megrende1ő jogosult igénybe venni'

13.3.
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13.4. Megrendelő jogosult a szetződés azonnali hatályú felmondására, ha
Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az
esetben a Vál1alkozó a szerződésszerúen e1végzett munka ellenértékére
tarthat igényt azza]' a feltétellel, hogy a Megrenclelő a felmondástól
számított 30 napon be1ül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja
és kiértéke]i'

Ha egyúttal a Vállalkozó tészérőI szerzódésszegés is történt, akkor a
Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a
szer ződésszegésből eredő jogait ís.

Mentesülés a szerződésszegés következményei alól:

14.1. Mentesütnek szerződő Íe1ek a szerződésszegés következményei a]Ól, ha:

_ bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem
szer ződésszeríi te1jesítésére vezethető vissza,

_ bizonyiI1ák, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudják
teljesíteni' Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében
akadályozott szetződő fél a másik Íelet a vis maior beá1ltáról és

megszűnéséról haladéktalanul értesíteni köteles.

].4.2. Nem mentesülnek szerződő íelek a nem/ Vagy nem szerződésszerű
tejesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, elóre nem látható
körülrnényekre vezethető vissza, azonban ezen körülményck míatt a
teljesítés nem vált 1ehetetlenné, csak akadályozta va1y megnehezítette
azt.

1'4.3. Ldő1árási és vízjárást viszonyok alakulása határidő módosítás indokáu1
csak akkor szo1gálhat, ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelmi
készültséget rendel el és ez érinti a Íolyamatban levő kir'itelezési munkát.
Ezze1 kapcsolatban azonban külön költségeket a Vállalkozó nem
érvényesítlret

Jótállás, szavatosság

15.1. A Vállalkozó galantá]ja:

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meghatározott paraméter és múszaki előírás te1jesítését és a
létesítmény rendeltetésszerű használatra való aikalmasságát

_ az á|tala létrehozott létesítmény minősége mind a felhaszná1t
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az
érvényes magyar szabványoknak és elóírásoknak, valamint a

szerzódésben rögzített igényeknek megÍele1 és a szerződéses cél
elérését maradékta1anul biztosítja.

15.2. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része jótál1ási idő alatt
Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem
üzemel rende1tetésszerúen' a jótállási idő a létesítményt, illetve az

15.
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érintett részt illetóen annyi idővel meghosszabbodik, ameruryr ideig az a
rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.

A Válla1kozó jótá1lási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra,
ame1yekrő1 a Vá1la1kozó bebizonyít1a, hogy a hiba oka a teljesítés után
ke1etkezett és rendeltetése11enes haszná1at következménye.

15.3. A jótállási, garanciális, Vagy szavatossági idó a1att fe1lépő hiányosságot'
hibát ha1adéktalanul a Vá1la1kozó tudomására kei1 hozni, a Vállalkozó
pedig kote1es azt 2 munkanapon beltil felmérni, és a hiba, hiányosság
kijavítását 5 munkanapon belü1 megkezdeni.

15.4. Amerrnyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem/ vagy nem
idóben teszi meg/ vagy ezen intézkedések nem vezetnek megÍe1elő
eredményre, a Megrendeló jogosu1t a hibákat, hiányosságokat a

Vál1a1kozó kockázatára és köitségére megszüntetni, i11etve kijavítani és a
jótállást i génybe verrni.

1'6. Együttmúködés' egyébfeltételek

16.1. A Vál1a1kozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a

Megrende1ő kiÍejezett hozzá1árulása nélkül sem tovább nem adhatók,
ser.rr a szerződésen kívü1 Íel nem használhatók, továbbá ti1os a

Megrendelő lnozzájárr:/.ása nélkü1 az e1vállalt, illetve a már Ío1yamatban
1évó munkákról adatokat kiszo1gáltatni, előadásokat tartani,
kinyomtatott anyagot közzéterrrri.

1'6.2. Válla1kozónak mentesíteni ke1l a Megrendelőt minden o1yan igénnyel és

peÍes e1jáÍássa1 szemben, ame1y bármiféIe szerzői jog, szabada1mi jog,

védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megséÍtése miatt feimerülne.

16.3' A Vá11alkozÓ szemé1yzetének az épitkezés területén taltania ke1l magát
az érvényes szabályokhoz, e1őírásokhoz, továbbá teljesíteni ke1l a

Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az e1őírások durva, vagy
kismértékű, de ismétlódő megsértése esetén a Vá1lalkozó köteles a

Megrende1ó ÍelszóIitására aZ érintett szemé1yeket az épitkezés területérő1

eltávolítani és más alkalmas szemé1yekke1 Póto1ni.

16.4. Pótmunka felmerü1ése esetén a Megrendelő a Kbt. ElóíIásai szerint jár el'

16.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyo1da1ú nyi1atkozattal
bármikor felmondani, mely esetben a szerződés megszúnésére
vonatkozó polgári jogi szabáIyokat ke11 a1kalmazrri' A Vá1lalkozÓ a

szerződésszeríien elvégzett munka és igazolt ko1tségei ellenértékére
talthat igényt, me1y munkákat a szerződő Íelek a fe1mondástól számított
60 napon belül közösen felmérnek és egymássa1 elszámo1nak.

16.6' A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az
Á11ami Számv evőszék, illetve Kormányzati El1enőrzési Hivatal is
jogosu1t e1lenőrizni a rende1kezésre bocsátott kö1tségvetési pénzeszköz.ök
szer ző désszerű Íe1haszná1ását.
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L6.7. Jelen Vál1alkozási Szerződést Íelek abban az esetben módosíthatják, ha a
szerződéskötést követően beállott körü1mény Íolytán a szerzódés
teljesítése va1amelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

16.8. Jelen szerződésből eredó vitás kérdések rendezését a fe1ek e1sődlegesen
tárgya1ások úqán kötelesek rendezni. Ennek sikerte]ensége esetén a vitás
kérdések rendezésére a felek a Fővárosi Bíróság kizáró1agos
illetékesseget kötik ki'

16.9. Je1en szerzódésben nem rendezett kérdésekre a
Törvénykönyvben f oglaltak az fu ány adók.

Po1gári

16.10. Je1en szerződés 7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti
példányban készü1t, melyet Íe1ek annak elolvasása és értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá'

I

t

Magy at Y izépitő Zártkörúen
Múködő Részvénytársaság
Képviseli: Dénes Mík1ós

Vállalkozó

KöáÉp'-pr''-,u-o'ö1 gyi Környezetvéde1mi
és Yizngyilgazgatóság
Képvise1i: Baross Káro1y

Megrenilelő

Elleniegyezte:

Szö|Iősi Zoltán
Gazdasági igaz gató-he1yettes

Me1lék1etek:
1. sz. mel1éklet: Múszaki ütemterv
2' sz. melléklet: Pénzügyi ütemteÍv
3. sz. mel1éklet: Szám]ázási ütemtelv
4' sz. mel1ék1et: Vá11alkozói Szerződés Álta1ános Feltételei
5. sz. melléklet: Támogatási Szerződés
6. sz' mellék1et: Általános Szerződési Feltételek
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