
Főr'álIalkozási szerzőt]ós

ame l1' létrcjött eg1rószr(il a Közép-Duna-völgvi Körnr'czch'édclmi és Vízüg1'i lgazgatóság
(szé}ilrcJy: l088 Buclapest. I{ákóczi út 41.. adószám: l5308380-2-42. bankszálrl]aszcnl:
l0032000-0l 71 20l0-00000000. képr'iscli: Baross Káro11' igazgató. clérhetőség: 06-1-1]]-
35l0). nrint megt'etrdelő (a tor'ábbiakban: Megrentlclő).

nrásrészr'ól a C()T.AS_AL'I'ERRA ZRt' (székheI1': 1l03 Brrdapcst. Sibrik Mikltls u' -30..

Cg'Ol_l0-0.15655. adósz1un: l396l149-2_42. bankszárrrla száI-tla: l]001008-00l5l]78-
00100007. képviseli: Edcs Csaba vezérigazgató. elérllctőség: 06-]-260_3300). mirlt főr,á]lal_
kozó (a 1tlr'ábbiakban: V:íllalkozó) közöt1

ir rtlai napotr az a]ábbi Í_eltótclck sZerint.

Előzmónvck

l. Ivlegrendelő. llrint ajánlatkérő a közbeszerzósekI'ől szóló 2003' évi CXXIX. tör\'énv (a to-
vábbiakban: Kb1.) Vl' l'ejezete szcrinti általános egyszer'íi közbeszcrzési eJ.járást (a továb-
biakban: .közbeszcrzési eljárás) Íbl1''takltt le' Az eljálást rneginclító hircletrrrén1, a Közbc-
szerzési Ertesítő 2009' október' ]3-i l25' szárrl1tban. KL ]0998/2009 S./.'u]] alatt 'iclent n]cg'
Meglcndelő 1 köZbeszcrzési cljárás tár'gyát aZ aián]attóteli l'elliívás T1.1'5 ) pontjában hatá-
rozta meg.

E szeritrt a közbcszel'zós tárgya:

..-.l ,.'S:tillrl.gr .r--nttttl'útelep rcAonstntkcitill'' projeAt sol'ótl /'eluo'iilő ten'e:ési 6 kitítele:ési nunAúk t'!
l óg:é.se a dtl Aunl entLic i(ibLln .Íbg|LllIdk s:c]'int ''

Megrcrrdeló a közbeszcr-zési cljárásban tájékoztatta Válla]koz-ót. lrog1' a jelcn szerzőclés
tár'gya szerirrti t'nunk/rkat az Er:t'ópai Uniti a KMoP- 3'3' l/C-2008-0002 projckt kerctóbcn
n}'ÍUto1t támogatásbó1 1lnanszírclzza. A tárrrogatási szcrződést Megrcndel(i 2008' augusztus
l -l. napán megkötLitte'

Mcgr'endelo a közbeszer'zési eljárásábarr bcnyÚrjtott ajánlatokat rncgvizsgálta. eg1rr-rással

összevctctte. és döntésót 20l0. Íébr'uár 9 _ én kilrirdettc' N.1egrcndelő közbeszcr-zési cljá-
l'áSball hozotl clöntése szet'int a ll.Yertes irjárrla|tcvő Vállalliozt1 Ictt'

ll;'cl-r cliizrllérl1'ek rrtán a lélck a Kbt' 99. \-ának (1) bekezdóse alapjárl az aláblriak szer'int
áilapodnak meg'

2.

3.



II
A szerződés tár5-a

Mcgrendelő rrregrendeli. Vállalkozil pedig ell'állalja a Szún1'ogi szir'art1'írlclep lekol'lsl-
rukcióia ke:'etébet-r t'elrneri-ilő tervezési és építési_ki\'itelezési tnunkáinak nlegl'alósítását.
az ajánlattétcli Íblhívás. a közbeszerzésr eljárás során az ajárrlattevők letrdclkezósérc bo-
csátott. és a.jelen szcrződés részét képező dokrunentáció (a továbbiakban: dokumer-rtáció).

melynek részót képezi az árazaÍ|an költségvetési kiirás is. a közbcszerzési eljárással kap-
csolatos egyéb okiratok. valanrint a jelen szer'ződéshez kapcsolódó nreliékletek taflall]]a
szerint. Vállalkozó kötelezettsóget vállal ana. hogy Megrendelő szát-tlára a jeicn szcrzo'
désben nreglratálozott munkákat aZ üten]tervllek nregl'elelő ütenrcnként. ut(ilagos 1lzc1és

nrcllett. sa;át költségén a rendeltetósszcrr-i hasztlálatra alkalrnas áIlapot biztosításár'al. i
o. rninoségben _ Íől'állalkozói felelősség mellctt elr'égzi'
VáIlalkozó köteles a |9112009' (IX' 15.) Kornránylendeletnek nleglélelő kir'iteli dokunren-
táoiót, a részletcs tervekct a teclrnológiai bererrdezósek gyártlr1ál]ytervét. a \'óglegcs kcze-
lési' karbantartási utasítást. valamint a nÍiszaki leltát clkészíteni. Megr'endeló l'elhí\Jja a
VríIla]kozó l'igyclmét arla. hogy a ter'vczői feladatokat kizárólag olyatr szerlélv liitlratja el.
aki a r'onatkozó jogszabályok szel'it-tti terr ezői jogostrltsággal rerrdelkezik'

Vállalkozó a trrunkateI'lilet átadásáriak idópontjától _ saját költsógén köteles a jclerr szcr'-

ztidós tárgyát képező létesítn-róny teljes körú víztbrgalniát biztosítani' Vállalkozti a.jelen
szerződés szerinti telaclatait a dokunrentációbarr meglratároZott iizclnrend szcrinti rízátr.e-
zctéstrck a szerződós teljes időtartarr,a alatti biztositásával köteles ellátrli. Vállalkozó köte-
les a vízátvezetÓslrez és a belvízvédekezóshez sziikséges Szivattyúkat _ saját költségcn -

biZtosí1ani' VállaIkoz(l ezclr köte1ezettsége a trrunkaterü1et Megrerrdclő áltaIi r'isszar'étcl-
énck rlapjáig áll fenn. Az üzenreltetésscl kapcsolatos kárveszély a mLlnkatelület átvétcl-
érrck napjári száll át Vállalkozóra. ós a nlunkatertilet Megrcndelo általi r'isszar ételórrek
napján száJl vissza Megrendelőrc' VáIlalkozó Megrendelővel egyczletctt idópontbarr. de
még a műszaki irtadás-átvétel előtt köteles N4cgrendelő iizcnrelte1ői szcrnélvzeténck tlkta
tását elvégczni. A jclen szerződés szcrinti kir'itelezési nrunkák a Meglcndelő szakI-eltig1'e-

letc nrellett végezlretők'

Anreruryiberr a szcr'zőclés 1cljesítésc során kár'elhár'ítási védekezési kószültség ker'til eltcrl-
dclésrc, Viíllalkozó köteles a tcljesítés hcl1''én (a ll]unkaterületell) sziikségcssé ráló r'éde-
kezési nrunkát a lédekezést e]látó szer\'czet utasítiísal alapjár-r saját költségén - ellátni.
VálIalkozó - saját költsógén - kÖteles biztosítaIri a kárelhárítási r ódekezéslrcz és a tbl1a-
t'natos r'ízátr ezetéslrcz szükséges eszközijkct. ideértr'e a szir'att}'úkirt is.

Vállalkozó l-eladata to\'á[rbá nrirrden eg;'éb nriiszaki fcladat rr-regr'alósitásához szüksóges
nur ia elvégzése és költségeinck viselésc. külÖnös tckintcttel azon mellékntrnk/rltra és rá-
Íbrdításoka. anrelyek a r'ollatkozó szabr,án'vok és a szakt-nai gyakor'lat Szeril]t a tlltltlka el-
végzésélrez tartoZnak'

1.

6.

7.



q

J

l:' 1 cljáráshoz. illetőleg ajelen szerződéshez kapcsolódó ragr annak nrel-léklet atokon kívüli egi.eÜ ter.,ek r r i.eJ"i tiui,"li teI.v. I keszlet. a lccluo-lógiai . g1'ártrnányter r'ó. l kész]et. u b..úara. aktir.álásához szükséces adat_szolgáltatásokra is kiterIedó nregva1ósulási (ervtlokumentác.j, a"t"',...í"".r_ii;;';.,
kezejési- karbantartási utasítás. valamint a nrűszaki I.l,a.j .te-iij." 

";i;ii.;J 
[ffi,.Az ilyen terveknek- dokumcntumoknak minden tekintetben összhar-rgban kcll lennitik akőzbeszerzési cljárással. a d képező mtiszaki és engetlélyes ter.r.ckkc].a jclen szerződéssel. a vona kal. különösen a l9l/2009. (IX'15.) Kor-rlrányrendelcttel. Vállalkozó

kumentutnokat előzetescn.jóválragyás célj
t'crtdclÜ l rjszarc álad()lt terrdokurlcntác
belü1 Í'elülvizsgálja és jóváhag1,ja. Mcgrcl-t
példányban átadja Vál1alkozó részére.
A kiviteli munkák végzésélrez szükséges - a Megrendelő áItal nenr biztosított _ engedó-lyck (pl' köZtertilet-fbglalási.. munkak-ezdesi. icleigterres energia elJátás. közmű engec1é-lyek. stb') bcszerzése. l'alamint a hatósági átadáíok lebon-volítása VáI]alkozó f-elarlata.lnelynck költségét viscli'

Vállalkozó kijelenti. ilIetve kcjtelcZettséget r,állal arra. hogv- a.|elcn anrrali melléklereivel és a iápcsolocló iratokkal együtt tclicskör-Íien ta' hiánytalanul elo]vasta és nlegéftcttc' azt korlátozás né]-ktiljele l.jogilag kötele' őnek ísnleri eI:- a tervdtlktttrrentációt'nregisnrerte éS azt a.jclerr szerziir1és szet.itlti nrunka elr'ég-
zésélrez rnegÍ-elelőnck talá]ta;

- a dokunrentáció és' egyéb okiratok szö\,cgét megértelte, azokat nclr] tallja él-

- 
tclnretlerrnek vagy kótórtclnrűnek; 

H.r"girő. eiégséges Inag1'arázatot kapott:
iapeIl'einek és rendelkezéseirrek rrlecÍ.cle-
r.int, a r'oriatkozó nag1'ar előírástrktit be-

tihatáridijben.^',,*"u"",iíjli]ffi íltiÍ,L""']'"":í:l'?:ilii,:í::
. saját költségén hiba- és hiárrymentesen elkésziti:- a rnunlia rnegkezdéséIrez szükségcs nyilatkozatokat retrdelkczósrc

_ lebonyolítja a hatósági és közműszolgáltatói átadásokat és beszerzi a hoz,=á.iá-
rul ásoka1 és erlgedél.vckct
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lIl.
Teljesítósi és rószteljesítési határiclőkl

l0. Felek negállapodrrak abban. hog1' Vállalkozó a jcletr szerződésben rállalt épitési nrunká-
kat a dokunrerrtációban loglalt tcljesítéSi üten]ezós szerint elr,égzi'
Errlrok meg1'clelően a

I' sztinú részteljesítési szalosz mcgnevezése:
a tenderclokumentációban ibg1altak szerint.
LJ. 1.0 munkar',,'szek szant szerinl

- a réSzte]jesités határideje: 20lI'02'l5'

a tccl-rno)cigiai berendezések rekotlstrukci(lja
szivattyúgépészct villanros hajtással 1'1 és

I

2. sztitttti részteljesítési szzrÁrrsz tnegner'ezésc: a techrrológiai bcrendezések rekonstrukc iojzr

a tetlderdokrrmentációban fbglaltak szeritlt. l -cs pont l .2. 1.3. 1'5 nlr-rnkarészek szát-l-t szc-
rint

- a róSzteljesítós lratáridcje: 20l l.03.3l '

3. sztintú részteIjesítési szakasí t'tlegner'ezéSc: a sZivattyúgéplráz r ekonstrukciój ával kapcso-
latos rnrrnkák clr'égzésc a tetrderdokunrentációban foglaltak szerint.2-es mutrkarész sziitll
sZcÍin1

- a részteljesítés hzrtáridcjc: 2010'06'30.

4. sztitttti részteÜesíÍési síalasz megncvezésc: a s Zivatty (tgépházhoz csallakozó csato]'na és
a nlegkeriilő csatol'na csatlakozó n]ederburkolattal kapcsolatos nunkák elvégzése a 1cn-
derdokut-trentációban tbglaltak szerint.3-as nlunliarész szánr szerint. ''alamint a mcgkeI'ü-
lő csatolna zsilipekkcl kapcsolatos nrunkák clr'égzésc a tendel'clokunlentációban Íbglaltak
szer'int- 5-iis m un korész száIlt .zerint

- a részteljesítés határideje: 20l0.l2.l7'

5. suimú rés7ÍeljesíÍési szaÁrrsz megncr'ezése: r,ízhozatn nérés a tetrdct't1okurrrct-itáciribatl
lbglaltak szcril-tt. 6-os munkarész sZátll sZerll-lt

- a résztcljesítés lratáridcje: 201 1.03.3l.

6. sztitttti részleljesílési szírkír.'z megne\ezése: a t-clr'ízi uszadék kezelés szcrkezetcinek és a
nregkertilő csatolla zsilip l'ekonstr ukcióia a tcnderdokurnerrtációban lbglaltak szcrint. 7-
es nrunkarósz szánr szerint

- a rész-tcljcsítés hataride.jc: 20ll'05.j1.

l1. A t'eiek megállapodnak abbrrn. hogy anret-nyibetl azt a hidronretcorológiai lreJ1'zet sztiksé-
gessé teszi. - tig.velenrrr-rel a Kbt.-nek a szer zódésmódosításra vollatkozó rendelkezéscit'c _
koZös megegycZéssel a részteljcsítési határidőkct nregváltoztathatják.

l2. A jelen szerződés tl]aradéktalall. r,alat'ncnnvi üter-r-rre kitcrjedó teljesítésének határidcie
(végtel1esítési határid(i): 201 l .05.3 1 .

lÁ fcjezetben fcltüntetett rószteljesítési szakaszok számai cs8k 
^zok 

megkülöÍböztctését szolgálják, Dcm pedig lr mü-
sZáki' időbeIi sorIcndiséget'

I
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l3' Vállalkozó jogosult az előtelj esítésre, de részszámlát kizárólag a teljesített részteljesítési
szakaszra vonatkozó részteljesítési határidő lej árta után nyújthat be.

IV.
A felek jogai és kötelezettségei

l,l' Szerződő t-elek megállapodr-rak abban' hogy a .jelen szerződésben tbglaltak maradéktalarr

megl'alósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. és időben tájékoztatják egymáSt

nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséról, de minden olyarr körülmérryről
(tény, adat' kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lelret. Megrendelő jogosult

képvise1ője' vagy kijetölt szakembere útj án Vá1lalkozó tevékenységét el1enőrizni, de az e]-

1enőrzés a Vá1lalkozó szerződésszerŰt teljeSítéSét nem hátráltathatja'

Fentiekr'rek megfelelően a felek képviselőik útj án a későbbiekben meghatározott idópont-
okban, egyrnással személyesen egyeztetnek' havonta pedig felső vczetői koordinációt tal-
tanak Megrendelő által rnegel<ilt he1yer-r.

l5. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapj án megkÖtött szerződés, annak me]]ék-

letei, illetve Megrendelő és Megrendelő képviselőjének utasításai szerint köteles eljárrri.

Amennyiben a szerződés teljesítése során kárlehárítási védekezési készültség kerül elren-
delésre' Vállalkozó a védekezési munkát a védekezést ellátó szervezet utasításai alapján
köteles ellátní' Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés szerinti munkákkal kapcso-
latban Megrendelő által krjelölt nrúszaki ellenőr (a továbbiakban: milszaki ellcnől') általá-

nos 1elleggel utasítáSt adhat. amelyrrek köteles e1eget terrrii'

Megrendelő a nrűszaki ellenőr személyét a szerződés megkötésekor köteles Vállalkozó
tudomására hozrri. A miiszaki ellenőr szernélyének megváltozásáró1 Megrerrdelő haladék-
talanul tájékoztatja Vállalkozót. A jelen pont szerint adott utasítás a kárelhárítási véde-

kezési munkára vonatkozó utasítás kivételéve1 - nem terjedhet ki a munka rnegszervezésé-
re, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrende1ő célszerűtlen vagy szaksze-
rűtler-r utasítást ad, erre Vá1lalkozó kÖteles őt Íigyelmeztetni' Á figyelrneztetés elt-nulasztá-

sából eredő karért Vállalkozó felelős' Ha azonban Megrendeló a figyelmeztetés ellenére
utasítáSát Í'enntartja, Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint. Megrenclelő kockázatára
köteles a munkát elvegezni'

16. Megrendelő ltöteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a

szerzódéskötést követően 15 napon belül átadni' ktvéve, ha a jeler-r szerződés 3. szátnu

melléklete a nunkaterület átadására emél későbbi időpontot határoz meg' Ez utóbbi eset-

berr Megrendelő a 3. számÍr mellékletben meghatároZott időpontig köteles a tnutrkaterüle-

tet átadni. A munkaterület átadását a fe1ek közösen aláíÍ iegyZőkönyr'ben rögzítik'
Vá]lalkozó köteles a munkaterü]etet a múszaki átadás-átvétel be1ejezésének idópontjáig
őrizni. beleértve a beépített és a beépítésre váró, vagy a beépítésre tlet'n kertilő anyagokat.

szerkezeteket' bererrdezéseket, gépeket stb. is. A megfelelő baleset- és tűzvéde]emrő1 a
vonatkozó előírásoknak nregfelelően köteles gondoskodni. A Í'elvonulás. r'alamirrt a köz-
rnű-, és energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. Vállalkozót a munkaterűlet át-

adáS-átvételének napjától a szerződés teljes időtatama alatt teljes körű kárveszély terheli.
Az átadott munkatelületen Megrendelő képviselőinek a csatornaőfielep cS a

hidrometeorológiai állomás működtetéséve1 kapcsolatos munkavégzését. átjárását a szer-

ződés teljes időtaI1ama alatt Vá11alkozórrak biáositania és tűr'nie kel1. Vá1Ialkozórrak Meg-
rerrdelő és képviselőinek részére berendezett ilodakonténert kell biztosítani. Vállalkozó r
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lr]unkaterületcn lér'ő r,ízkorrlányzó nrűtárgy'akat. SZtvattyi)kat az üzenrá1lapotnak mcgÍcIc-
lően rnúködteti. vagl'azok pót|ásáról a dokumentációban l'ögzitcttcl( szerint gondoskcldilt.

l7. Megrcndelő a hel1''színi épitési és szerelósi nunkához és a prtibatlzcnlliez r'iIlaInos enel'tja
vételezését térítés ellenében biZtosítja'
Vállalkozó köte]es a kir'itelezés során a tbly'arnatos iizem\,itelt _ errergiae|látást a Íbgr'asz_
tók 1'e1é t'enntar'tani az alábbi szabál-vozás szer'inl:

- Szomor Dezső r'állalkozil részóre 3 db Ágrotlux 500-Ir sZi\ att\'ú
nrűködtetésélrez csúcsidőben és csúcsidőn kír'ül 95 kW teljesítnlén1r

- Cosinus Ganrma Klt részére l db Agrofil 500_E' szil att1''ú

nrűködtetéséhez 45 kW te ljesítrnén1t

- Meclerór telep részére 10 kW teljesítmélrr1 Íblr'atnatosan
Vál]alkozil a sa1át errcrgia rnérésérc köteles lbgyasztásnrórőt kiépítelli. Vállalkozónak mcl-
lókrrrérőn kívtil \'ételezct1 elektrotnos árarrr 1-clhasznáIását Megrerrdelőr'cl előzetesen cg1'ez-
tetnie ke1] (pl' próbaüzenl)' A köZVetített szolgáltatásra vonatkclzó díjat l\4egrendelő .iogosult
éS köteles a tbgyasztó számára kiszáI-r-rlázni.

l8' Vállalkozó kötel€s a l]]unkavégzést úgv nregszerr'ezni. hog1' biztosítsa a mulrka gazclasá-
gos és gyors be1'ejezésót. Errnek nlegÍ'elelőerr Vá]Ia]kozó köteles a Megrerrdciiit rninden
olyan köriiIrnényről Ilaladékta]anuI érteSí1elli. alnel1' a teljesités ereclnrónyességé[ l'agv ha-
táridoben történó elvégzését vcszélyezte1i vagy gátol.ia. AZ értesítéS elnrtllasztás1tb(ll ereclő
kárért Vállalkozó felelősséggel taltozik. Kti]örröserr r'onatkozik ez a kötelezcttsóg a kárc]-
lrárítási védekczéssel és a vízátvezetésscl ka1lcsolatos problómákra. A vízlrtvezetéssel kap-
csolatos l-ribaeIhárít/ls Vállalkozó teladata.

l9. iVIinőségbiztosítás' m in ősógellen ő rzés

19.1 Vállalkozó a mŰrszaki clőírásokban, il]etve ahol a vonatkozó szabr'árrJ'ok előírásai a

nrértókadóak. az azokban meghatározott legrrragasabb nlinőségi szitrtlrez tat'tclzti
teliesítést r'álIal. Vállalkozó nurrkáját az ajanlata részekérrt berr1''ú1tott minőségirli-
nyítási rendszer(ek) előírásai sZerint \/ógZi.

l9.2 Válla]kozó köteles az eseti technológiai utasitáSokat és nrin(isítósi terveket lcgké_
sőbb az adott munka rnegkezdése előtt l 0 nappal Megrerrdelől,el Í'eli-ilr izsgáltahli
és ellbgadtatni.

l9.3 Vállalkozrj által az ópítési célra Íelhaszlrált anr'agclknak. építő és szereliiipari ter'tló-
kcknek. szerkezetckr-rek és az alkalmazotl technológiának rneg kell lblelniük a ro-
natkozó közösségi vagv trenrzeti. ágazali szabváI-r'voknak. miiszaki irán1-elr.cknek.
mrlíszaki előírásoklak. gyártói lnűszaki l'eltételeknek. terr'ező áhal cloiránvztltt pa-
ralnóterekIek'

l9.4 A Í-entiek tel.jesítése órdekóben VáIlalkozó vállalja az alábbi Í'eltéteieket:

A Í'ellrasználandó épító- és szelelóipari anyagokt'a. lel'tnékekre. szerkezetekt'e r'o-
rratkozó nrir-rőségtanúsíló okiratokat lEpítóipari Müszaki EngecléJy. Alkalrlazási
engedély' Meglelelóség igazolása, Stb') szállítás. beépítós clőtt, il]ctvc a tcclrlroló-
giai tcrr,jóváhagyás keretében nrásolatbatr átadja Megrcndelőnck.
A n-rirrőségtanÍrsitással kapcsolatos vizsgálatok, szakvólernény'ek és engedél1'ek be-
szerzésétrck költségei teljes egészéberr a Vá1Ialkozót tcrlrelik'

I
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Megrelrdclőnek.joga van ezeken feltiI is elrerrdelrri vizsgálatokat.

- Lr-rnek '''ógrehajtása órdekébcn Vállalkozó lehetőr'é teszi Megrcndclő r.ag1' eg1'
általa n-reghatalrnalott szelrlé]v, r'agy ilrtézI-nény képviselője szánrára. ltogy bár-
nlelv ószszerÍi időpontban nregtekitrt|ressc az építkezés hcl.vszínét. és ha azt
Megrendelő sztikségesrrck látja, ott a megfelelőségre vonatkozó \'iZsgálatokal
r'égezzclr. \,agy végcZtcSsen'
Ehhez Vállalkozó kötelcs urindcn észszcrű segítséget és eszközt rlre.gadni.

- Atrrennyibcl-t a i'izsgálat elrégzését'c rrcrrr nlegf'cleloség ra91' nrinőségi lriba gra-
rrirja rniatt varl szükség. és ez a l'izsgálzit solárl beigazolódik. irgv cnnck a r.'izsgii-
la1rrak a költsógeit Vállalkozó kotc]es 1lzetni.

McgrendeJő aZ c polltban szabályozott cselckbcl-t V1lllalkozó egyidejti értcsítóSe
l.rreIlctl 1rtrr-1lráZlratj a az ar-ry'agok. szerkezctek. berendezések r'izsgálatának 'jog:it
nás függet lcrr intézelre.

- Vállalkozó kötcles a vizsgálat)roz szükséges körülnlórr1'cket biztosítani. és az el-
várható eg)'. iiLhnÍiködést. segílségct rtlcgadrri. lillenkező esetben Megrerrclcló a
kér'déscs tct'nlók. szeI'kezet átvótelét lIcgtagadilatja.

19.5 Szerződő Í'elck nlcgállapodnak, lrogy aZ cgYes nrunkat'észck cltakar'ása csak Meg-
rcndclő virg;, Mcgrer-rdelő képvisel(ljének engedólyével törtónhct, arl-rel1'hez Vál-
lalkozónak a Irrutrkarészek rninőségét tanúsítania kell. Vállalkozó kötelcs az elta_
karásra kerülő rnrrrrkák és a kritikus nlunkarészek eselétr nrég az eltakar'ást. ilIctve
beépítést tnegclőzóen a műszaki ellerrőrzés lelretőségét biztosítani. ig1'Vállalkozti
kötelcs az egyes tltlnkarószek eltakarása clő1t Megrendelőt vagr rntiszaki ellcrrőLél
írásban érlcsíler-ri. Áz ír'ásbcli éÍtesítés elnlaladása csetótr Megrcndclii áltaL esctle-
gesetr kért Í'eltárásokat. illctr'e he[rleállítási r-r-rurkákat Vállalkozó kciteles saiát
kŐltségén. az credcti kivitelczési ütcllezést tat'tl'a elr.égczni. Vállalkozó írásbeIi ér-
tesítésót kör,eLijerr. i\'Íegr'errdelo vag1,képviscl(lje köteles 48 órán beli.il megtekir-ite_
tri az elttrkarandó' vagv kritikus nlunkarészt.

19.6 Vállalkozó a jelcn szerződés szcrinti részteljcsítési SZakaSZok tcljesítésónek beic-
Ientésekor' Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról. hogy teljesítóse a _jelctr szerző-
dés l9'l ptltltbatl lbglalt ltötclezct1ségénck rrregí'cleI'

l9.7 Virllalkozó kölclezcttségct l,ál]al rrrra. lrogy a rninősógbiztositás iig}'él kielrleltcn kc-
l'cli. Az' a]i'állalkozókkal kötendő szerződésekben hasonló érte]rrrű f'eltéte]eket
szab. éS intóZkedésór'el áhalában a rnegrendelői bizalonr erősítésére és a t]etrr rnec-
l'clelőség kockázatának csökkerrtósére törckszik.

l9.8 Vállalkozó a nrunkavégzés sorárr kötelcs a nreglér'ő szer-kezetck. építnrén1'ek ál_
lagrnegóvásáról gol-rdoskodni' A rongálásokból eredő hibák krjavítása Vállalkozo
1'cladata. atliel1'eket saját költségón köteles r égr'ehajtani'

t9.9 Vállalkozó a szerződéskötést köVetőelr l0 napotr belüI. de legkésőbb aZ éIil]telt
munkanet-tr megkezdéSéig köteles Megrendelőt tájékoztatIri a m inőségtanúsitást
r'égző laboratóriunrok. irltézetek trevóról'

I
i
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l9.10 VáIlalkozó a nrinőségbiaosí1ás kerctében köteles kezelési. karbantartáSi tl1asi1áS1.

valamint rnűszaki leltárat készíteni'

20. Vállalkozó a munka megkezdésekor a votlatkozó előílásolorak
(IX.l 5.) Kornrárr1'rendeletnek) megÍ'elelőcn építési naplót ny'it. s

illetőleg az épí1kczés lrelyszír-rén taí)a a munka bel-ejezóséig.

(külölrösen a l91/2009.
azt lblvamatosan vezcti.

alkaJn-rassága igazolása2l. Vállalkozó f-elelős. benyú.itott ajánlatában a tnűszaki-szaknrai
körébcn bemutatott felelős rnűszaki Vezetői és adataik:
Név: Dobrádi z\ttila
l'elefi;nszán : 06_ l _883- l 456
Jogostrltsági kan' sz.: FMV-Víz.ép ..A"- l0-02009/2012

Nér': Molnár László
'lelelbnszám: 06-36-4 l 1-341
.Iogosultsági kanr' sz.: trMV_Éptiletek G/]0-00009/]ol 1

Név: Baracsi Péter
Te]cfonszánr: 06- l -883- l 399
Jogosultsági kaI-n. sz.: MV-ÍjP/ÉV-0 l -61 l.+5/20l 0'0.+'07.

22. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelöIt szetnély: Molrl Atrta]
Mcgrendclő nrűszaki clIenőre (Mérr-rök). jogosuhsági kamu'ai szátrta:
Bol1árr lstvárr
Jogosultsági kam' sz' : ME-G-I.- I 3-5 l 2 1 4/20 1 2

Vá]lalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szerveze1:
Vá]1alkozó részérőI Dobr'ádi Attila
fc le lon:zátn: 06-l_88']-l-+56

Az építési naplóba történő beiegyzésre Vállalkozó kópviseletében a szerzódés 2l' pontjá-
ban rnegjelölt felelős nrüszaki vezelők. Mcgrendclő képviseletében az előző,22' pontbarr
rneg1elölt műszaki ellenőr' valarrrint a 191/2009. (IX.15.) Kornrányrendeletberr rneglratá-
rozott személyek 1ogosultak' arriely bejegyzés azollball nenr erednrén'vezheti a jelen szer-
ződés rnódosítását. kir,óve ha ezt a jeletr szerzódés _ a Kbt. rerrde lkezéseinek megléIelőerr
- r.negengedi.

Megrendelő. illelőleg az általa kijclöh szerrrély Vagy Szervezet a Vállalkozó. arrnak a]r'ál-
lalkozói. illetőleg a teljesítésbc bcvont e91'éb közrenlűködők ter'ókenységét és ttluttkar'ég-
zését mindenÍéle korlátozás nélkül. bárnrikor jogosuh ellerrőrizrri. Az eilerrőrzés azonbiur ir

sziikséges rnértéken t-elűl nerl zavarhatja Vál]alkozó rnurrkavógzósét. Vállalkozó L| sz.el'Z'o-

dés teljcs idíjtartanra alatt saját köllségén _ köteles biztosítani a gváÍáSköZi lrelyszíni el_

lenőrzést is. Az cller-rőrzóskor t-eltáft hiányosságokról az cllenőrzést r'égz(i ler'ólbcrr tá.je-

koztatja VállalkoZót. SZükSég eSctérl taíallnát az építési nap1óban is rögzíti.
A tervtől eltérő r-rruI-rkar'égzés, vagy jelentiis nlintíségi ki1bgás esetén a Megrcndelő képr'i-
selője vag}'a Métrrök ir tnunkát leállíthatja nrelvet levólben a Vállalkozó lttdonására ltoz'
'fol'ábbiakban a levól az építési napló rrrcllékletét képczi.

23.

21.
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L_elek a nrutrkavégzéssel kapcsolatos rninderr lér-r}'cges körülmérr1t. észrevételt. adatot és
u1asitást r'ögzítenek az ópitósi naplóban.

AlválIalkozók

26.1 Vállalkozó a jclcn szerződésből eredő kötelezeltsógeit-rek harrnadik szetnéivrc t(tr-
ténő átruházására trcrrr.jouosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítcn!e'
A teljesí1ésben l0 % t'eletti alvállalkozókérrt csak olyalr szernélr'. illetvc szer\'czet
vel-ret részt. akit/anrelyet Vállalkozó ajánlatában mcgjelölt. Felek az utóbbi rendci-
kczéstől csak akkor tórlrernck cl. lra az általuk előre nem látlratti oknírl lbgr'a. a
szerzőrléskötést kör'előcn beállott kijrü]rnén1' Íillvtán a szerzódés vagv attnak egv
része nenl volna teljesíthető és Níegrendelő az cgyéb szellély. sZcIVeZet közrernl-!
ködéséhez hozzá.járult' Megr'endelő a Kbt. 304. \_ának (3) bekezdése szeritrt a hoz-
z'á1árulásár kizárólag akkor adhatja tneg. lra az nregt'elel a közbeszcl'zési eljárásbarl
az alr'áilalkozókra nrcg1ratározott ko." etelnrélr1'eknek'

26.2 Y áIlalkoz(l a léntick]<e] ()sszlratrgban igény'bc r'ett air'állalkozóér't úgr'Íélel. nrintha
a nrutlkát n]aga \,égeZte r'olna. all'állalkozó jogosuIatlan igénybevétele esetón pedis
Í'elelős rnindelr olyan kárért is. arrrely anéIkül rrerll köVetkezett volna be'

26.3 Vállalkozó köteles a n-runkavégzésbe bevonni kívánt 10% alatti alr'ál lalktlz(lka L a
Megbíztival és a Mér'nökkel jór,álrag;'ahr i' Jóvlrhag1''ás nóIkti] az all'állalkozó rnun-
kát nerl vógczlret'

2ó.-l Vái]alkozt! a szcr'ziidés tcl|esítéséhez a t_enliekkc] összhangban a]vállalkozcjt r'csz
igén1be. és egyúttal kijelerrti. hogy hozzájál.ul alr1roz. lrogy aIr'á]lalkozói torábbi
alvállalkozót vegyenck igénybe.

27. Vállalkozónak az építési és bontási hulladékok kczelésót a 45/2004 (VlI.26.)RM-KVV\l
eg},üttes rcrrdeletónck betartása rnellett kcll r'égezrri'
A nűszaki átadás-átr'ételi eJjárás előtt tlliIrimuIrr 8 nappal a Vállalkozó kÖreles a Nlegbízó-
va] egyeztetett adatszolgáltatásra. mcl1''ből a bertrlrázás nlűszaki leltára és az a]<tir.lilás clr'é-
gczhc1ő'

28. A Vállalkozó kÖteleS a rlr-rrrká]atok nregkezdéséig ún. ..A'' típusú lriidetőtáblát kivitelczIri es
tblál]ítani a N1egrendclővel eg}'eztetctt módoIr és hely'err' A táblát a rrrtlrrliáIatok teljes idő_
tartama alatt t-enn kell tarlalri. A taibla specitikációja a tájékoztatásta és t-tvi lv:tnclsságra r r_r-

]ratkozó követelményckct tarta]nrazó honlapról tölthctő le _ WWW nfu'hU ..r\r'crrlati kézi-
könyv" c' útnlutató szerirrti kir'itelben. Vállalkozó a szerződés telies iclőtartanra a]alt ktjte]es
MegLendelő által mcgncr'czett. a PR 1cladatok ellátásával tnegbízot1 vállalkozór'al (PR ta-
nácsadtival) egyiithtiköcllli' Válla]kozónak az a]ábbi feladatokbar-r kcll scgíterric a l)I{ ta-
nácsadil rr-rrrnká.ját :

- a sajtó. ilietvc cg1'éb tájókoztatási tcr'ékerrlség atryagairrak Összeirl]ít1rs1thoz.
kellő időberr írásos tájékoztatás1 kell adnia a hel1'színi nrutrkal,óqzés állapotá-
tól:

- a PR cég által Szel'\'czett tendczr étrvckhez biztosíta:ria kell a nliiszakj f'e]tétc-
lckct (terülct. WC ós ir''óvíz hasznzilat):

- Íészt kell verrnie a bcru}rázás során szcr\'ezett PR retrdczr'én1,ekg1.

29. Vállalkozó a kir'itelezés során 1'clmcrülő. telmészetvéde]lni ltatáskörbc tartozó prtlblón-riiliat
a terülletileg illetékcs KiskLlrrsági Nenzeti Park Igazgalóság (KNPl) vélenrénvében 1bglaltak
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alapján. Megrerrdelővel l'agy annak képviselőjével írásban egvcztc1e1t n-ródon kell nregolda_
nia. rrreIynck teljes kőltségét r'iselni köteles'

30. Vállalkozónak a szerződés teljes idótanarla alat1 Megrendelővel cgyeztetve llyih'ántar1ás1
kell vezetnie a ber'ul-rázási folyan-ral minden lépéséről (írásbeli jelentéssel. digitális fbtókkal)
Megrerrdelő igónye szerirrt. Vállalkozó köteles az előrehaladási jelentés (isszeál]ításában

közrenűködni. szakteriilete vonatkozásában a szükséges allyagot Megrendelőr'el eg.v_eztetett

idópontra össze kell állítania. Megrendelő a Nenrzcti FejJesztesi Ü91rlökscg íNFÜ) és a
kÖzrerlűködő szervezet (KSZ) által ntindenkor kérlrető .jelentések rr-regadásához a lvlegrcIr-
delő' vagy a képviselője á]tal kért idopontokban az adatszolgáltatást el kell végeznie'

v.
A szerződés telj esítóse

3l. Anrenny'iberl Vállalkozó a jelen szcrződés szeritrti bárnrel;- részteljesí1ési szakasz szcrilr1i
nrunk1rt elr'égcztc. kötelcs azt Megrendelő számara írásban bejelenteni. A 1b]ek a részteljesí-
tóssel érintett bercndezés vagv iétesítlnén1' tckilrtetébeIr tizcrnpróbát. ha a dokttrnentácici
előírja próbaLizemet tartanak annak érdekében' hog1' Megrenclelő lleggyőződlressen arriil.
hogy a részteljesítés szerződésszel'űen és a vonatkozó jogszabályoknak. valamint a retldel_
kezésre állt5 hatósági engedólycknek. előírásoknak rnegt-elelően töI1ént-c. Anlellnviben az
iizernpróba vagy a próbaüzclrl ercdnrónves ^ a7'az a résztelj e s ítóssc I kapcsolatban kilbglls
nem mcrűlt t'el és a részteljesítés szerződésszerÍierr. a jogszabáli'oknak. r'alanrint a lendelke-
zésre áIló ha1ósági engedéIyeknek' előirásoltnak megtelelóen tÖÍé1r1. Megrendclő a bejeien-
tést köVető l5 napon beliil a résztcljes ítóst írásbar-r igazolja. A részleljesílés időponlja a rész-
teljesítés Megrendelő általi igazoleisának napja. Az egves részteljesítési szakaszok szcrző-
désszerű teljesÍtésc kizáróIag a ftszszátl-ia résztel.jes ítés i határidő lejár'ta utárii lrcnyÍrjtásár'a
jogosítja Í'el Vállalkozót. a ió1állási idő nern indul trreg és a kárveszély scrrl száll át Megrerr-
delőre' A részteljesítós nem érirttr Vállalkozó üzenreltetési kötelezettségót. Az utolso tész-
teljesítési szakaszhoz kapcsolódó részszántla résztcljesítési határidő lcjárta r-rt/ltri bcn1'írjtá-
sának további t-eltétele. hogy Mcgr'crrdelő a.jelcri szerződés szerinti valatlleIrnyi t-trunka cJ-

r égzését a jclcl-r szerződés szerint igazolta.

32. Átadás_átvétcli eljárás

32.1 A jelen szerződés szerinti r alamenn1''i részteljesítési szakasz reljesítésót Válialktlz'ó lz
tltolsó részteliesítési szakasz 31' pont szerinti bejelcntóséveI egyide;iileg Írásbar-r,

készrejelentés lbrrnájában közli Megrendelővel. I]I-rrrek alapjrin Megrendclő nreghatá_

rozza a szerződés teljesítésérc vonatkozó átadás_átvételi eI.járás (a tor'ábbiakban: iit-
adás_átr'étcli eljárás) kezdő időpontját' A hatóságok és a tervező jeJenlétének biztosí-
tása Vállalkozó l'eladata' I'-elek az áladás-át\'ételi eliárást a Kbt' j05. $ (2) bckezdésé-
re tekintettcl a kÓszrejclerrtést kövctő leg1'eljebb 15 napon belü1 rlegkezdik és a trreg_

kezdést követő 30 napon beliil lelbl'vtatják'

32.2 Az irlaclás-átr'étcli e[árásának célja az. hogy Megrendelő nre gg,vőződ.iön atról. lrog_v-

Vál]alkozó feladatait a jelen szerzódés tárgyát képező valanrenn1'i rész1eljesítósi szir_
kaszra kiterjedően az cngedél1'eknek. a terveknek. rnűszaki előírásoknak rnegl'elelii-



1l

en. telies kortien. I. osztáI}'ú rninőségbcn. l. osztályú ar-r1,agok Í'e lhaszrrálásál'al szcr-
ződésszerűcn végczte_e cl.

32.3 Lz' átadás_átl'étel csak akkor- kezdhető meg. lra Vállalkozó a nlcgÍ'cleIő nrinőségi es
cg1''éb bizon)'latok. j cgy'zőkőn)'r'ek alapján a Megli:lelőségi N),ilatkoZatot. r'alanrint a

nregvalósLrlási dokunrerrtácitit is magában Íbglaló átadási dokumentációt Megrcndclő
részére 3 (hároni) példányban + digitálisan az átadás_átvételi cljárást rnegclőzőer-r
legalább 8 nappal korábban átadta'

32..l Vállalkozónak az átadás-átvételi eljál'ás Íbl1-amán igazolnia kell azt. hogi'a dokutrrell-
táciÓban előírt és a vcltlatkozó t'cnde]etc]< szerilrt meghatároZott előí1'ásoka1 tel.iesítettc
és a kiviteIczés Soráll aZ építési_ és hatósági cngedély'ekben' valanrjtlt a tervdokutrren-
tációban lbglaltaknak cleget tett. AZ e pontban szi'ikséges igazolások' n'vilalkozatoli
aZ átadáSi dokurrrentáció részét képezi' Ezen okiratokon. r'a]anrint az clőző.3).3
pontbal'I fbglaltakon túl az á1adási dokutnentácitjnak tartalnraznia kell a kiviteli terre-
kerr r'aló Í-elülj cgyzéssel a rlcgvalósttlási tet'vct'

32'5 Amenrryibcn' szükséges. az átadás-átr'ételi eljárás sorárl Mcgrcndelő hibajcg;zékct
vesz fél' mel}'et átad Vállalkozónak. aki a lehető legrövidebb időn. dc lcgkósőLrb l5
naporr be1iil a .jegyzékberr szeroplő hibákat rrregszürl1eti és a teljesítést isttrételtcn
készre .iclerlti. |v1egrerrdelő ettől a Vállalkozti részélc kedvezőbb hatáIidajt is nrcghatá-
tol-llaL. Az ismételt készre .ielentést követőetl a.jclen 32. poril rerrdelkezéseit kell nreg-
Í'elclően alkalnlazrri.

32.6 Megrendelő az I' osztályu mirrőségű teljcsítést veszi át rendeltetésszerú használatra es
iizetncltetésre alkalmas állapotban' lvíegrerldelő az átr'ételt rretn tagadhatja trreg. ha
Vállalkozó teljcsítóséberr ol1'an. kiscbb.jelentőségű lriba r'arr. anrelt' a rendeltetósszcrü
Irasználzrtot rletn akadályozza. Vállalkozó azonlratr cbbcn aZ esetben senr mel]tesill a

kijaVítás köteleZettsége alól'

32.7 Vállalkozó határidőbcn tcljesít. ha az átadás-átlétel a szerződésbcn előÍrt rógtcliesitési
határidőn bclül. illetőleg lratárnapon megkezdődcitt. kivéve. ha NÍegrcndelii a tel.jesi-
tést az első átadás-iitvétcli cliár'ás a]att nel]r \'ettc át'

33. A Í'elck. at-tlettnviben a teljesítés átvételét Megrerrdelő ncllr tagadta nreg' az átadás-átr. óleli
eIjárás be1ejezésé1 követőer-r. a végtcljesítésről szóló teljesítési .jeg1'ziikön.r'r ct (a to\'ábbiak-
lrali: teljeSí1óSi jegyziikönyv) r'esznek fc], fc]téve ha VáIlalkozcl Mcgl'cndclő részérc átad(a a

.ieler-r szelződés szcrinti jótá)1ási biZtosíléko1' A végteljcsítési.jegyzőkörryr'bcrl IögZí1ik a t-e_

lek a rnunkaterülct r'isszaadásának időpontját.

3,l' A jótállási idó a1clen szerződéssel érintett valamerrrryi létesítménv. berenclezés és Vállalko_
zó ziltal végzett rrlunka tckirrtetében azot-t a r-raporr kezdődik, al-rrikor a végteliesítósi .je_lvzo-
könyv aláírása és a mutlkatet'ület szabál1'szcr'ű visszaadása egyal'árrt lnegtörtón1 Ez a nap a

kárr'eszély Mcgrerrdelőre valil át(r,issza)szállásának a napja ís.

35. A végteljesítés átadás-átvételi el1árásától számított 1 ér' múlr'a az építósi beruházás munkáit
ismételtcn meg kell vizsgálrri (utófclülvizsgálati eljárás)' AZ utót-elii]Vizsgálati cljárásokat
N1egrerrdeló készíti elo és hívja nreg ana a Vállalkozót'
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vI.
Vállalkozási díj' fizctósi feltótelek

_16. Vállalkozási díj

36.1 Vállalkozót ajelen szerződésben megl]alározot1 l'eladatok hibátlan és hiánytalan telje-
sítéséért összesen 212'973'16)''- Ft. + ÁFA összcgű vállalkozási díj illeti meg' [nnek
megt'elelően a vállalkozási díj telies bruttó. az áÍa összegét is tar1alnrazó összcgc eg1'-

összegű átalányáron: 266.216.151,- Ft', azaz kettószázhatvanhatrrl iIlió-
kettőSZáZtiZenhatezer-rrégyszázötl'errcgy Íbrint (a továblriakbarr: teI.jes l'tlllalkozási
cll-i)

36'2 Az' általárros 1brgaluli adó nrcgtizetésérc a ntindcnkor halályos.jogszabál;'ok alapián
kel ül stlr''

36.3 Szerződő f'elek nregállapodnak abbali. hogy amennyibetr a közbeszerzési cljárás rlrcg-
ilrdítását kÖvaijcn az általár-ros lbrgalnri adó mórtékc _ jogszabál1'-nóclosírás rér'én -
rr-regemelliedik. ez a teljes vállalkozási dí1 összegét tlem ctlreli trreg. etrtrek tcljcs périz-

tigyi kockázrrtát és terhét Vállalkozó r'iseli' Vállalkozó az áhalános fbrgalnri adó nreg-
clneléséle tckintcttel a vál]alkozási díj l'agy annak bármelr' részénck nregernelésé1

ncnr kcivetelhcti. cgy'éb clíjazásl'a. kajltsógtérítésre. kártérílósre vag1'egyób jogeírrlt'rr

alapuló követeJésre tler'tr jogosult. Vállalkozó kiÍejezetten nregerősíti. hog-v ezzcl a f'el-

tétellel az ajánlalának közbcszerzési eljárásbarr r'aló benyÍrjtásaktlr tisztában r'olt. ctl-
nek a Í-eltételnek az ellogadásával tett a.járilatot.

36..l Megrendcici a szel'ződés aláír-ásával krjeler'rti. ho91,a teljes r'állalkozási díjr'a a sztiksé-
ges pénzüg-vi l'cdczetet biztosítja a Megr_erideló és a Pro Regio Közép-Magy arországi
Regionális l.'ejlesztési és Szolgáltató Nor-rprot'iL KözhasznÍt Ktj'. nrint Közrenrűködő
Szervezel köZ('tt lé(re|ött l-árnogatási Szerz(jdós alapjárr. Megrel-rdelii tájékozLat1a Viil-
lalkozót. hogy Megr'endelő a KMo1)-3.3,l.pál1'ázati konstrukció kcreté[retr kotÖtt tá-

mogatásr szcrzőclés alapján részben közösségi pónz1brrásból lltranszíroz-za jelen szer-
ződés szerirrti nrrrrlka elr'égzését.

_]6.5 Vállalkozót az cli\ző alpontban nregjelölt l'állalkozási clíj az egycs. jelerr szerzódés Il].
fcjezetéberr rlreghatározott részLeljesítési szakaszonkéIrt az alábbi t'észösszegek szerint
illeti meÍJ:

l. részteljesítési szakasz hibátlan és hiánytalan elr'égzésének ellcnórlékc: .+1']3tl'830'-

Ft' + ÁFA. aZaZ ötvencgylr]illió-ötszáznegyvennyolcezer-ötszázhar'rnirrcnyolc tbt'ilrt'

2. részteljesítési szakasz hibátlan és hrán;lalan elvégzésének ellerlértéke: 52.6'7 6 211'-
p1. l ÁFA. aZaZ hat\'anÖttn i1lió-n}'olcszáznegy'r'etrötezer'-hárol-rrszázneg1r,cnkcttíi lb-
rint.
3. részteljesítési szakasz hibátlar'r és hiánytalan elvégzésérrek ellcnér'tékc: 15'606.2'+_5.-.

Ft. + AF-A. azaz tizcnkilcrrcnlillió-ötszázhétezer-tr1'olcszázlrat lbrint.
4. rószteliesítési szakasz hibátlan és hiánytalan elr'égzésének el]eriórtéke: 3j.799.800._
Ft. + AFA. azaz negyvenkettőnrilIió-kettőszáznegyverrkilencezer-hétszázötven lorin1.

5. részteljesítési szakasz hibátlan és hián1'talan ell'égzésérrek ellenértókc: 26 232.89).-
It' + ÁFA. azaz hartrrinckettőmillió'hétszázkilencveneg)'ezer-sZáZtiZcn(jt tbIilrt'

I
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ó' r'és ztelj es ítósi szakasz hibátlaIr és hiánrtalan elvógzésénck ellcnértéke: '{3 '4l9' 120.-
Ft' + Al'A. aZaz ötvennégynli1lió-kcttoszázhetvcnháromezer_kiler-rcszáz tbrint'

37. .'\ jelen szerződés elválaszthatallan részét képcző 2. szárrrú nle]Iéklet (ajánlat) szerirlti kijlt-
ségvctés larlalrnazza a jelerr szcrződés és a dokurnetrtáció szerint elr,égzendő ntunkák teljes
költségét. valamint nrinden. a szerzódés aláírásárrak időpontjában érr,ónves r'árrrot. illetóket
és egyéb kö ltséget
A köItségr'etés tételcihez megadott egységárak magukban fbglalják a mÍiszaki taItalom
előírt minóségben történő nrcgvalósításához szükséges valatrrennvi költségct. küIör-rösen a
költségvetésbcn külön meg nem jelö]t. alábbiakban l'clsorolt.járuIékos levékenységek liölt-
ségeit is:

- a \régtcliesítéSi határidőig r'árható árl'áltozások és áfa-ernelés kihatásait.
- az üzenreltctési ós a kárclhárítási védekezési költségeket.
- a kitíizési munkák.
- a bor'rtásj n'rurrkáklroz tal'toZó diagliosztika.
- a szalil'e lügyeletck biztosítása. (valamint szakérló ós átépítés köhségc. ha t'clmerLil )

- anvagbcszerzés.
- SZál1ítás. deponálás. lerakólre1yi költségck'
- bér ós jrír'ulékai.
- r'alamennvi gép. fblszerelés ós eszkoz Í'enntartása. haszrrálata és jar'ítása.
- ktiloriIeges koriilrnón1'ek' akadál1'oztatás.
- szabadalr-rri és licencia díjak.
- jótállás. sZavat()sSág.
- hclyszíni adotLszigok és körülnérryek rniatti egyéb költségek.
- a kivitclczéshez szükséges a Mcgrerrdelő által t-rem biztosított - hatósági és eg.véb

kiviteli. \'ám ós export engedé|1''ck lnegszerzésér'el járó engedéli'ekliel (pld. lilr'ga-
lornterclési' útvonal. nlurr}iakezdési stb.) kapcsol&tos cl.járások.

_ segódsZelkeZe1ek. gyártás. szerclés. borrtás.
- ideiglenes rnelléklétesítnén1,'ek elkészitési. t-errrrtartási. tizcnreltctéSi és borrtási költ-

ségei.
- szá11ítási Úttr.olralak (kiaiakítás. hel1'r'eállítás).
- pt'rrzii91'i ntür elctck.
- a tnunkatcrület rrapi takarítása. lru]ladék letldszercs eltáVolítása.
- tó1iesítós.
- aZ átadási terr,dokut]lerrtáció' lIinóSítéSi dokunrerrtáció készítésénck díja.
- az országos. ágazati és cg-véb szabván.voklrarr, nliiszaki eliíír'ásokban. l'alatnint a nlitl-

tal'ételi tcrr'ben előíft n]jnta\'ételi. vizsgálati és nrérési. r'alamint miliősítési kajItsé-
gek.

- aZ eSctleges pr'ri baterhe lési kciltsógek.
- a Í-elelősségbiztosítás ktiltsóge.
- a létesítrnér]-v nlunkába ]lcm Vett telülcteinek tblyama1os nrűködőképességót biZtosító

beretldezések. kiváltások stb' kiépítósének költsége.
- terr'ezési díj és
- az egyéb. itt Í'el trer-rr soÍolt. de a nrcgval(lsításhoz szükséges járulókos költségek'

38. Vállalkozó ktilön díjazás. r,alanrint költségtér'itós nélkül kötelcs a ter\ bcn szcreplő. de a
kciltségvetésbő1 l-riárryzti nlunkákat (többletmurrka) elr'égezrri'
Vállalkozó kiilön díjazás. valamint költségtórítés nélktil köteles elr'égczrri. az összessége'
betr - az általános lorgalrni adó összegét nem szánrolr a - l2.000'000.- Ft-ot nreg nenr lrala-
dó éftékű' műszakilag szükséges és a szerződés rnegkötósekor clőre trclrt látható rrrunkákatt

t
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is. A pótnunkáról. anrrak t-elnrerülését kör'ctőerr Vállalkozórrak - a rrrűszaki cllerlőr'iin ke-
Iesztül - haladéktalanuI tájékoztatni kcll Megrcndelőt. Megrerrde1ő - a Ptk. és a Kbt' rct-t_

delkezéseire Íi g1'elernnrcl - dcint a pótnrunka rrregrelrdeléséről.
A pólmunka értékót a Í'e]ek közősen állapítják meg.
A pótrrlunkák elrcndelése nelrr eredménvezhcti rr teljcsítési lratáridő rrródosítását. kivér'e lra
a t'elek Íigvelcr-r-rmel a Kbt. idcvonatkozó rerrdelkezéseire _ ettől eltérőerr álla1ltldrrak meg.

39. Vál]alkozó a 3ó 5 porrtban mcgl]atáÍozott résztcljesítési szakaszok hibzlltlan és hián11alan
elr'égzésc esetén lészszámla ben;''újtására j ogosrrlt.
A részszárr'rla benyú.|tásának l'eltétele. hogy VáIlalkozó a jclen szerződés 3 ' sziínrú mellókle-
tét képcző pénzügyi és rltíszaki titcmterv szerinti n'runkákat tcljesílsc. éS aZ adott résztclje-
sítési szakasz tcl|esítését MegI'errdelő a jelen szerződós szerint igazolja. A rószszánrla be-

nyújtására kizár'ólag a részteljcsítéssel érintett rószteljesítési szakaszlrr rr-regállapított rész-
teljesítési határidő lejártát követően ker'ülhet sor- Vállalkozó az utolsó részszántla ben1.írjtá-

sára az erednrén!'es átadáS-át\'étclt kör ctően jogosult. A r'észtelj es ítési igazolás a részszlIlt-
la köteleZő ncllékletc.
Vállalkozó előlcgszárrrla ben1'rJrjtására a Pro Regio Közép-Mag-varor szági Regionális l]c-j-

]esztési ós Szolgáltató Norrprolit Közlrasznú Kft' által n]eghatáIozotl Í_cltételek teljestilóse
ese1én jogosult. Í-eltéve, ha a szerz(jdés nregkötósóig a 45/A. por-rt szcril-rti eiólc-e-
r'isszaÍlzetési biztosítékot is rcnde1kezésre bocsátotta. Felek megállapodnak abbarr. lrog1' az
clőleg elszámolására az e]ső nég1, részszámla tcrhére rrógy egycnlő részlctber-r kcriil sor'' l]r-
r'e figyclernmel Vállalkozó az első négy részszá:nláját az előlcg egyrregyedévcl csökkentctt
összegben állíthatja ki'r

.l0. A jelerr szerzőclósben mcghatáÍozott részszán-rlákon kívül tor'ábbi részszámla ncnr n1'Írjtlrató

be.

.l1. Áz utolsó részteljesítési szakaszltclz kapcsolódó részszlrnrla akkclr n1''újtható be. ha Vállalko_
zó és Megrendelő ajeIen szel'ződés szerirrti átadás-átvóteli el!árást sikcreserr Ieborr1oIitotta.

és a tcljesítési.jcgyzőköriyv alájrásra kertilt és a vógteljesítósi határiclő cltelt.

.l2. Mcgrendelő a.jeletl szerződésnek nregÍ'elelően, Saját ner'ér'e ki1rllítolt. szabál.i_-szerti resz-
számlákat a lészteijeSítéstő1. illetve a szerződós teljesítésétől szánlított 60 rlapon beltil. a

Pro Rcgio Közép-N1ag1'arorsz-ági Regionális FejJesztési és Szolgáltató Nollprofit Közlrasz-
nú Kft' útján átutalással egycrrlíti ki Vállalkozó Raiffcisen Barik Zrt'-rrél r'ezctett
1200l008-0015 l278-00 1 00007 számít bankszáIrrláj ár'a' Amennyiben a részszálrrIa nctll a

rószteljesítés. illetr,e a teljesítós napján kerül bcn1'újtásra. akkor'a f-rzetósi haltiridő a r'ész-

számla Mcgrerrdelő általi átvótelének napján kezdődik'

13. Megrendelő kizárólag a voDatkozó jogszabály'okban. különöserr az általárros 1br'galrr-ri ad(lra
vonatkozó j ogszabál-vokban meghatároztllt alakí és for'nai kijvetelrrrényeknek rneglblclő
szánlát fogadj a be.

11. Megrcrrdelő előleget és cgyéb. nctn pérrzbeli szolgáltatást ttct-tr biztosít. Vállalkozó a jclen
szcrződésber-r foglalt Vállalkozási díjon Í'e]ül semnrilvcn eg1''éb jogcinrcn setntnil.vetr to-
r'ábbi díjazásr'a. költségtórítéslc net-n jogosult. I1lőlcgct a Pro Regio Közép-Mag'"_arországi
Rcgionális l.'cjlesztési és Szolgtíltató Nonpro1it Közhaszr-rú K11, a 39. pont szefillt bizltlsír
lrat.

] A 39' pon1 utolsó bekezdése kizárólag abban az esetben alka]mazandó. ha Vállalkozó r'észéről előlcg félvétclóle
kerül sor'
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{5. Teljesitési biztosÍték

{5.1 Vállalkozó a jelen szerződós megkötésével eg1'idcjűleg. illetr'e ezt nlegclőZően a jelen
szerződésnek mindenbetl rrregi'ele1ő teljesítési biztosítékot adott át Megrelldeló részérc
cs javára batrkgarancia \'agy biztosítáSi szerződés alapján kiállított - készf'izctó kezcs-
ségvállalást tartalmazó _ kotclezr'ény íbrnlájábarr (a torábbiakban: teljesitési biZtosí-
ték). A teljcsítésí biztosíték szolgáltatását igazoló okirat jclerr szclződés 4. szánlú lllel-
1éklete.

-l5.2 A teljeSí1éSi bíztosíték akkor mcgÍ'eleló, ha

- az á1'a összegót nem tal'talmazó r'állalkozási díi 7 (hé0 oÁ-ára l'orratkozik.
- Megrendelő á]tal el1bgadott bank vagy biztosító tát'saság részér'ől kerül kiilllításla.
_ korlátozás rlé lkű I i és visszar.'onhatatlan.
- meglelel r'a]atrrennr i ajelen szerződósbcn nrcghatározott e91éb teltótelnek.

.l5.3 A t-errricken túItrrer-rően a teljesítési biztosítéknak tat'talmaznia kcll azt. hog1' a btnk
vagy a biztosító társaság kötelezi nagát arra, hogy Mcgrel-rdelő első írásbeli tilszólítá-
sál'a. Vállalkozó l'agy bárnlely rnás személy esetlegcs kiÍbgásolását figyelnlen kír'ül
hagyva. azonnal kilizeti a Megrcridclőnek a nregjelölt összeget a jogviszon1' r'izsgálata
nélkü]. a bar-rli vagy a biztosító társaság saját k(itelczeltségc alapján'

J5.{ A te]jcSí(óSi biztosítéknak a jelerl szerződis 12. pontjában nlcgl]atározott r'égtel.jcsítósr

határidőt kör'ető 60 napig kell érvényesnck lennic' Anrentry'iben iVlegrer-rdelő a szcrző-
dés tcljesítésc sot'án úg1, ítéli mcg. hogy a tel.jesítési jeg1'zőkön1'r' aláírásár a a tcljesité-
si biztoSí1ék élvétryessógi időtar'tarna alatt nenl kerűlhct sclr. ak'[.or Vállalkoz(l a tcLjesí-
tési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által rr-regl-ratározott

ésszerű itlőpor-rtig - a Í-elszólítáStól sZánrított l5 riapori belül - n-regl-rosszabbítar-ri ' '\
rncghosszabbítás bár'rnil1,en okból töftónő clnrr'rlasztását a szerzőclő tclek ol1'an súl1'os

szerződésszegésnek tckintik. hogy Megrcrldelő a jelcn szelződéstol eg1'olclalú nyilat-
kozatá'''al - kártérítési kötelezeltség r-rélkül - clállhal.

,l5.5 Mcgrcndclő a teljesítési biztosíték terlrélc antrak érlérrl'csségi időtaltalrla alatt sa.ját

maga is elvégezheti. illetőIeg harmadik szctnéll'vel eivégezte|lreti azokat a szer'zőclÚs

teljesítésélrez- sziikséges _ nrunkákat' arnclyek az élct- és vagyonbizlonság vÓcle]nle

érdekében azonnali bcar,atkozást igén.velnek. r ag1, anrel.vcket Vállalkozó szabál1 sz.cr'ü

t_elszólíláS ellenére a nregadcltt határ időn. de legkésiíbb 15 napon bciül nern r'ógez cl'

.15.6 A tcljesítési biztosíték érr'ónyességi határidején bcltil Vríllalkozónak biirnlil1'en tlLt-
lasztása r'agr' szet'zőt1ésszegóse önIrrag1rban nregalapítja a jogot aua. lrog-v Nícgrcrrdelő
a tcljesítési biztosítéknak a nulasztással r'agy szerzíidésszcgéssel al1ul1,os részét lehíl.
ja' A teljcsítési biztosíték net-n nletrtesíti Vállalkozót a nenr szerződésszerű teliesítés-
ből eredő - a teljcsítési bizLosíték mórtékét rleghaladó - nrcgret-rdelői kövctelósek tel.ic-
sítóse alól'

J5'7 Vállalkozó a jelerr szerződósrlek rrregf'clelő tel.jesitési triztosítókot a jelcn ltjezctbcn
mcghatáÍozo11 tbrmáliolr kívtil _ oly Íbrntábalr is átadhatja Megrerrdelő részér'c és.jar lr-

,"
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ra. hogy aZ ajánlatában vállaltaknak nlegÍ'elelő öSszegct legkésőbb a szerzőclés megk(i-
téséig Megrcndelő banksz-árnlá.jára befi zcti.

,l5.8 A jelen szerződósnek rnegÍ-elelő teI.jcsítési biztosíték ny'Írjtása a szer-zódés nregkötésó-
nek lcltételc'

.l5/A. EIőIcg-visszaÍizetósi biztositék 3

_l5/A.l Vállalkozó a.jelerr szerződés megkölósével egyidejűleg. illetve ezt nlegelőzoen a
jelctr szcrződésnek nrindenben nregÍ'clelő clőlerr-visszaÍlzetési biZtosítékoI adott át
Megrendelő részére és javára bankgar'aI'rcia vag.v biztosítási szerződós alapján kiál-
lított - készfizctő kczességvállaláSt tartall]]aZó _ kötelezr'ón1' fbr-nrájában (a tol'áb-
biakban: e1őlcg_visszatizetési biztosítók). Az elő1eg-r,isszallZctéSi biZtosíték sZol-
gáltatását igazoló okirat 'ielen szerződés 4/A. szárnú melléklete'

13lA.2 Az clőleg-visszaÍize1éSi biZtosíték akkor rnegÍ'elclő. ha

- az előleg teljes összegér'e r'or-ratkozik.
- Mcgrerldelő által ellbgadott bank vag1'biztosító társaság részór-ij] ker:ül kiáIlításra.
- korlátozás nélkiili és viSsZavonhatatlall.
- rnegf'clel r'alametln!i a.jelen szerződésbcn rrrcghatát'tlzott e gyéb Í-e]tótelnck'

45/A.3 
^ 

Íérrtiekcr-r tÚtltnenően az előleg-visszafizetési biztosítéknak lartaltlaznia kell azt.
hog,v: a bank r'agl. a biztosító társaság kötelczi Inagát arra. ho91' Mcgrendelő clsii
írásbcli l'clsz(llításiiI'a. Vállalkozti vagy bárnrely tlás szemól.v esetlcges kifogrisolá-
sát Iig1'elmen kíviil hag;,r'a. azorlrral kifizeti a Megretrdelőtrek a nlcgjeliilt összegct
ajogviszon1' vizsgálata nélkiil. a bank r'agv a biztosító társaság saiát kötelczettsóce
alapján'

15lA.1 Az előleg-visszalizetési biztosítéknak a jelcn szcrződés l2. pontjliban trreglratár'o-
zott végteljesitési határidő napjáig kell érvón.vesnek lenlrie' Attlenttvibcrr a r'égtcl-

.jesítósi határ'idő bárnrilyerr okból nóclosu]na. akkor VáI]alkozil az clőlcg_
r'isszaÍlzctési biztosíték érvényességót kÖtc]es saját költségóre az Írj végtcljesítési
határidő rrapjáig lrreghosszabbítani. krvór'e lia az clőleg teljes összcgének elszárno_
lása a j9' pont szerillt n]ár n]egtörtént' Anrcnnyibetl Vállalkozó az clőleg-
visszafizetési biztosíték lejártát megelőző napig a rrreghosszabbítási kötelczettse-
gérrek ncnr tesz elcget. akkor Mcgrendelő az előleg'r'iss Zarlzetésl biZtosíték tcljes
összegét lraladéktalanul lchívja'

{5/A.5 Az clőleg-visszatizetési biaosíték érvényességi ha1áridejón lrclüI Vállalkozóna]i
bármil1,en mulasztása r'agv szcrz(idésszegése örimag1tban lrregalapítja a.jogot arla.
hogy Megretrdclő az e1őlcg-visszallzetési bjztosíték teljes összegét lclrírja.
Amennyiben az elóleg visszaÍlzetésé'"cl kapcsolatbarr a tcljesítés során kétsóg rne-
rtil 1'el. így kiilönöscn, ha Vállalkozó a 39. pont szerirrti kötelezettségót ncm teljesi-
ti. az önmagában színté:r nregalapítja a jogot arra, l-rogy Mcgrendelő az clőIeg-
visszafizetési biztosíték tcljes összegét lehír'ja.

'^ 45'1A. pontball Íbglaltak klZáró]ag abban aZ esetbelr alkalnrazandók. ha Vállalkozó rész-éról előleg t'clretcléIe
lcrü] sol''



17

.í5lA.ó Vállalkozó a jelen szerződésnek rnegfelelő előleg-vissza1'izetési biztosítékot a je-
len fejezetben meghatározott formákon kívül oly Íbrmában is átadhatja Megren-
delő részére és javára' hogy arrnak összegét legkésőbb a szerzódés negkötéséig
Megrende1ő bankszámláj ára bel'izeti'

VII.
Késedelmes, va5- hibás teljesítés, meghiúsulás

46. lvIegrendelő aje1en szerződés teljesítésének biztosításáIa késede1mi és rrreghiÍlsulási kötbér-
re jogosult.

47 ' Szerzódő felek megállapodr-rak abbar,, lrogy amennyiben a.jeien szerződésber-r meghatáro-
zott részteljesítési határidőket. illetve végteljesítési hataridőt Vállalkozó késede]meselr te1-
jesíti' úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult' feltéve ha a késedelem Vállalkozónak
felróható. A késedelmes részteljesítés esetén a késedelmi kötbér napi összege a késede-
lernrnel érintett részteJjesitési szakaszra megállapított és az áfa öSSZegét nagában netrr fog-
laló vállalkozási díj 5 ezreléke' A végteljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a ké-
sede1mi kötbér mér1éke megegyezik a résZteljesítéSekhez kapcso1ó késedeImi kötbér rrler-
tékével, ugyanakkor a késedelmi kötbér alap;a ebben az esetben a 3ó.1 porrt szerinti. az áÍa
összegét magában nem fbglaló teljes vállalkozási díj'

,l8. Amennyiben a (IésZ)telj eSítéSi hataridők bármelyike tekintetébcn Vá1lalkozó számára 1élró-
ható módon l5 (tizenöt) napot vagy összességében 30 (harmirrc) napot meghaladó késede-
lembe esik. úgy azt felek olyan Íbkú szerződésszegésI]ek tekintik. amely alapján Megrende-
lő - kártérítési kötelezettség nélkül - egyoldalúan gyakorollratja elállási jogát. Megrcndelő
elállhat a szerződéstől akkor is, ha a teljesítési határidő lejáta előtt nyilvánvalóvá válik.
hogy Vállalkozó a munkát, vagy nutrkarészt olyan számottevő késedelemn-rel tudja teljeSí-
teni, I-rogy a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll érdekében. Az e polrtban megl.ratálo-
Zott esetekben Megrendelő jogosulttá válik a következő por-rtban meghatáIoZott rneghiÍtsu-
lási kötbérr e is'

19. Szetződő Í-elek megállapodnak abban, hogy amennyiben a.jelen szerződés ol1'an okból
szűnik meg' amelyért Vállalkozó fele]ős, Vállalkozónak meghiúsulásí kÖtbért kell fizetllic
Megrendelő részére. A meghiúsulási kÖtbér mértéke az á1á összegét nenr tar1alrnazó vá]]a]-
kozási díj 10 %-ának nregÍ'elelő összeg' Szerződő fe]ek a szerződés meghiúsulásának tekin-
tik kűlönösen azt. ha Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítós miatt eláll a.jclcn
szerződéstő1'

50. A jelen szerződésberr szabályozott bárrnely kötbér érvériyesítése _ Megrendelő l'álasztása
szerint - oly módon tönénik. hogy

a) az esedékes kötbér összegét VáIlalkozó közvetlenüI rnegfizeti Megrende1ő részére.
vagy

b) azt a teljesítési biztosíték terhére ler'on;a. vagy
c) Megrendelő azt a Vállalkozó l'elé fennálló igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes

tartoZáSába besZámítja és abbó1 levon.;a

51. Bármely kötbér megÍizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkovetkezrnények atól.
Megrendelő a kötbéft meghaladó kárárrak érvényesítésére is.jogosuIt'

L
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52. Megrendeló elállhat a szerződéstől az alábbi esetekben is:

- Vál]alkozó ellen csőd-, felszátnolási vagy végelszámolási eljárás indul:
- Vál]alkozó neki felróható okból a rnunkaterületet nem veszi át a jelen szerződés l6'
pontjában meghatároZott időpontot követő l4 napon belül;
- Vállalkozó az a.ián|at réSzeként általa benyújtott titemteÍV szerint nent kezdte rncg a

szerződés teljesítését a munkaterület átadását kőVető 14 napon belüI:
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen vou be alvállalkozót r'agy

egyéb közreműködőt a teljesítésbe;
_ Vállalkozó a Vízátvezetést nem biáosítja vagy a kárelhárítási védekezési tnunkát nen-l

kczdi meg vaqy azÍ nen't a jelen szerződés szerint r'égzi el,
- Vállalkozó egyéb Súlyos szerződésszegést követ el-

53. Megrendelő az e|őző pont szerinti esetekben - a jelen szerződésben meghatározott .|ogkö_
vetkezmények nellett _ jogosult az ingatlan területére behato]ni és onnan Vállalkozót eltá-
volítani' Ezetr esetekben Megrerrdelő jogosult a rt'runkát maga elvégczni. illetőleg c célból
:nás VáIlalkozóval a vonatkozó jogszabályok szerint szerződést kötni.

/L
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5,1.

55.

VIII.
Szavatosság' jótállás
(jótállási biztositék)

Vz:rl1alkozó ajelen szcrződésben meghatározott tel.iesítéséft teljes kijrŰr jótállást válial.
A jótállási idő 2,l hónap' An-rerrnyibert a jótá1lás tekinteléberr jogszabál-v cnnél ntagasabb
mérléket. vagy hosszabb kötelcző aJkalmasságr időt határoz nreg r'alanrel1- trrLtnkalósz te-

kintctébcn. akkor a jogszabáIy' előír'ásait kell alkalrlazni'

Megrcndelő .jótáIlással kapcsolatos jogai rrerll érintik Mcgrendelőt jogszabál1'' alapján lncg-
il1ető szavatossági jogait'

56. Vá]lalkozó jó1állási kötelezettsége a szerzódés kcretébetr végzctt r'alamcnnvi tnutrkáI'a.

létesítmérryre. berctrdczésre. eszközre vonatkozik' A jótálIás kiter'jed VálJalkozó által készí-
tett tcfvek Valóságtartall]áért és mcgvalósíthatóságáófi. ugyatrakkor netl tctjed ki azoltra a
hibákra. arnclyekroI Vállalkozó bizonyítja. hogy a hiba oka a teljesítós rjtáll kele1kczctt.
rerrdc]tetésellenes használat vag1' karbantartás eltrrulasztásának kör'et kczr-rrérr1'c '

57. A jótállási vagv szavatossági idő alatt 1'c11épő hián1,osságot. hibát haladéktalanul Vállalkozó
tudotlrására kell hozni. Vállalkozó pedig kötcles haladéktalanul rntózkcdrli. a hibát. hiányt
K TKUSZO UOIltL

58. Konstrrrkciós lriba esctén Vállalkozó kötelcs a Megrendelii kél'ésór'e az órintctt épít-
méni'(rész) lnitrdazon cletrreit. részeit. slb. jótállási kötelezcttsége ker'ctében saját lrtlltségé-
re kijal'ítani. amelilek ugyan nen'] sérültek rrrcg. de a hibásnak bizonyult clenrekkcl. részck-
kel' stb. azotros korrstrukciójir és hasonló nreghibásodásuk lrregalapoZottan l'eltétc1ezlrető'

59. Vz:rllalkozó a válIalt jótállási idő alatt. r'agy atlennyiberr a kÖtelczó alkalrnassági idó crrnól
Irosszabb. annak le;ártárig az érdekkörébe tartozó hibák kijavítrísát 8 napon beltil lrtegkezcli
és a rt-tűszakilag irlclokolt időtartamon beliil bef'eiezi. EIlellkezii esetbcn l\íegrenclelő.jtlgrl-
sult Vállalkozó éIlcsíla'Sé\,el Vállalkozti terhéIe a munkát nással elr'égcztctni. a iótállási
biztosíték érv élr1'es ítésór'e l'

60. JótálIási biztosítók

ó0.l Vállalkozó legkésóbb a sikercs átadás-átvétcltől szálnított 8 napon bcltil köteles a.jelerl
szcrztidés 54. pontjábarl tbglalt rótállási időtartan-r leiártát kö\'ető 60 napig érr'órlr.'c's. a
jclen szerz(idésnek megl'elcló' Í'eltétel és korlátozás nélküli' visszal't)l ratatlall iótLíllási
bjztosítókot nyÍr.;tarri Megrendelő rószére ós javára arurak a Mag1ar Állanrkincstiir-niil
vcze(ctt 10032000-0l712010-00000000 szánÍl barrkszárrlláj ára tcilténó befiZetésscl.
vaty bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - kész1'i-

zctő kezcssógvállalást tartaln'razó _ koteIczvény forrnájábarl (a továbbiakban: jótállási
biztosíték;. A jótállási trizttlsiték átadásának bárniilycn okból töItóllí' elrrrulasz1ásltt
vagy késedelmes teljesítését. illetr'e nenr mcgl'elelő jótállási biztosíték nyíÚtását a

szerződő Í-elek ol-van súl1os szcrződésszegésnek tekintik, lrog1, ez önrrragában nregala_
pozza Megrendeló jogosultságát a tel.jesítési biZtositék igón1'ber'ételóre. A .jóLállási
biztosíté]l SZoIgá]ta1ását igazoló okir-at jelcn szerződés 5. szár-rrir nrcllékletc'

/
/

/

.-
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ó0.2 A jótállási biztosíték mér1éke az áÍá összcgét nem tartalmazó vállalkozási díj 5 %-a. A
Íi:lek mcgáIlapodt-rak abban, hogy ajótálJási idő a]att a végtel1esítési jegyzőkönyl' alá-
írásától szárrritr'a évente a teljesítés helyén közösen bejárást tartanak. ahol megr'izsgál-
.ják, hogy a jelen szerződés tárgya Szeriliti létesítnrény működésével kapcsolatLran vatr-

e jótállási kötelezettség a|á tartoző hiba. A hibákról a felek .jótállási hibajegyzékct
vesznek Í-el' Amermyiberr a bejárás során a Í'elek hibát nern észlelnek vagy a hibákat
VáIIalkozó a jelen szerződésben lbglaltaknak nregfelelően ki.|avít ja. akkor Megrerrdelő
köteles czt írásbarr igazolni ' Az igazolás Megrendeló általi kiállítását kclvetóen Vállal_
kozó a jótállási biztosíték mértékét a .jótállási időtartarn csökkenésér'el rrregeg; ezó
at'ánybarr lcszál1ítlratja' Amennyiben Válla1kozó a jótállási biztosítékot pénzátutalással
teljesítette' Megrcndelő az igazolás kiállítását követő 1 5 napolr bcliil köteles a .iótálláSi
biztosíték leszállításának megÍ'clelő összeg Vállalkozó részér'c való r'isszautalásár a.

60.3 A Í'entieken túlmenően a.|ótállási biztosítéknak tartaln]aznia kell azt' hogy a barrk vagy
a biztosító társaság kötelezi magát arra. hogy Megrendelő első írásbeli felszólításár-a. a
Vállalkozó vagy bárnrely rrrás személy esetleges kilbgásolását Íig.velrnen kír'til hag1'-
va. azonnal kiÍ'izctí a Mcgrendelőnek a nregjelölt összeget a jogr.iszon1 r'izsgálata rrél-

ktil. a bank vagv'a biztosító társaság saját kötclezettsége alapján.

60.4 Ajótállási biztosíték rr'rórtékénck a 60.2 alpont szerinti csökkerltósét rnegeiőzőcrr a i'e-

lek a Megrendelő által kitűzött időpontbarr bejárást tar'tanak és az csetlegesen nrég

fennálló hibákról, lriányosságokról jegyzőkörryr'et vesznek fel. A jegyzokönyvben
rögzítctt hibákat Vállalkozó Icgkésőbb 8 trapon belül kiiavítja és teljcsítóst írásba:r

készrc jelenti Megrendelő rószére'

60.5 A jótállási biztosíték érvónyességi határidején belül Vállalkozónak bárnril.ven ntulasz-
tása vagy szerződésszegése ötrmagában rrregalapítja a jogot arra. lrog1'' Megrendeló a

jótál]áSi biztosítéknak a nrulasztással vag.v szerződésszegéssel arán1'os részét igérry'bc
vcgyc. A jótállási biztosíték nem mcntesíti Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesi-
tésből eredő ' a jótállási biztosíték mértókét rlreghaladó - megrendelői köVetelések te]-
j esítése altil'

L
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IX.
Felelősségbiztosítás

6l. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 306' s (2) bekezdésének megfelelően I'endelkezik a jeler.r
szetződés szerinti munkáka kiterjedő építés-szerelési fe1elősségbiztosítással, A jelen szer-
ződésnek rnindenben megÍ'elelő felelősségbiztosítás megkötését igazoló okiratot Vállalkozó
a szerződés rnegkötésekor Megrendelőnek átadta'

62. Y áIlalkozo köte1es a fele1ősségbiztosítás kedvezményezettj eként Megrendelőt rnegjelöJni.
Vál1alkozó által mcgkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg Í'elmerü-
1ő minden olyarr veszteségre és követelésre is, amely harmadik szernélynek a Vállalkozó
által okozott személyi sérülések, dologi károk, valarnint az ezekre visszavezethető károk
kovetkeztében jelentkeznek. A fele1ősségbiztosításnak ki kell terjednie a VáIlalkozó tcvé-
kenységével összefüggő ok-okozati összetiiggésben visszavezethető halpusztulásra és a
csatornán szo1gáltatott víz kárt okozó korlátozására is.

63. Vállalkozó vállalja, hogy a díjÍizetés igazolásaként a bet-rzetési bizonylatról rendszeresett
másolatot küld a Megrendelő részére'
Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor. ha a Vállalkozó az esc_
dékes biztosítási díjrészlelek megfizetését elnrulasztja és emiatt a biztosítási szerződés
megszűnik.

64. Vállalkozó kötelezettséget válla] arra, hogy a beruházás során bekövetkező tnindcnnenrű
káreseményL haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdckében
töfiénő mjelőbbi szakszerű eljárás lefo1ytatásának előmozdítására' A bejelentés elmulasZtá-
sából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek.
A lelek rögzítik. l-rogy ameruryiben a Megrendelő kedvezményezettként biírmely kárese-
rnény következtében kártérítést kap' irgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár
- meg nem térült részének - megtérítése, vagy a naradékta]anul szerződéSszerű teliesítés
a1óI'

Vá1lalkozó a kivitelezés során bármilyen módon érirrtett szomszédos itlgatlannal, épiilettel,
építménnyel kapcsolatban a munkavégzés megkezdése előtt és befejezése után állapotfel_
mérést köteles r'égezni - sztikség esetén videofelvétel úL1rín is. Az állapotfelmérési <1oku-
mentációt Megrendelőnek át kell adni az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt.

65. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként olv módon teljesít' ltog)' a
Megrendelőt semmilyen rnódon kár nem éri, úgy ebben az esetbetl a Megrendelő a kártérí-
tési összegre nem tart igénÍ. azt a Vállalkozóra engeclményezi'

Módosítások

66. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosításara közös nregegyezéssel.
kizarólag a Kbt. otödik Részében lbglalt feltételek maradéktalar-r tel1esLilése eietén van
mód.
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67.

68.

Nem nrinősül Megrendelő részéről tőlténő változtatásrrak. ha a tervnródosítás Vállalkozó
ór'dekkörében Í-elmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anYag ncm szerczhető bc).

Minden. a .jelen szerződéshez és a/' azt megelő7'ö közbeszerzési eliáráshoz kapcsolirdó
tervdokunlcntációt és egyéb oklratot Válla]kozó a kir'itelczhetőség szcnrpontjábóI a szer-
Ződéskötést rncgelőzően saját t'clelősségére ellcnőrzött. Erre tekintettel a tervdokunelltá-
ció. illetőleg az egvéb okiratok esetleges hibájára vagy lriányosságára i,aló hivatkozással a
későbbiek sorár szerződésnródcrsítás nem kezdemétryezlrető' A vállalkozói díj rrcrr, nör'cl-
hető azon az alapon' hogy a költségvetési kiírás a nrennviségeket nem niegl'elelőcn tartal-
nazza yaey a tervben szereplő tlunkarészt. illetve tételt a kiírás r-renr Íartaln1az7.a'

69. Altrennyiben a kivitelczés sorátr előre nen-r látható rniiszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésc rnertjl fel. úgy Megrende lő erre 8 (r'ryolc)nrr'rnkar,apon belii] a szük-
séges Í'clvilágosítást nregadja.

70. Megrendelő kötelczettsége. lrogy az érdekkörében felrncrülő esetleges rnódosítások. ponto-
SítáSok' tel Vértelrnezések (a továbbiakball eg],titt: lrródosítás) I'cndezésóhez a tervező köz-
remúkődésót és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetbetl. ha a rnódosítás Vállal-
kozó érdekkörébelr merül lbl, Megrendeiő jogosr.rlt a rnódosítás szaktrrai megalapozottsi:rgát
Vál]alkozó költségón ellenőriztetrii.

xl'
Titoktartás

77' Szerződő felek mcgállapodnak abban. Irogy a jelen rnegállapod/rsbarr foglaltakat. valan]ilrt a
teIjesítésük sot'án az eg1'másr]ak átadott in1brmációt bizaltlasan' tizleti titokként kezelik' llz
netrr vonatkozik arra az információra, arrrely titokban tartását jogszabály vagy a tárlogalási
szer'ződés vagy a pályázati illmutató előírása nem teszi lclretől é'

72. Szerződő Í-elek tudonással bírnak arról' hogy a Kbt. 73. $-ának (2) bekczdése szet'it-tt tlcm
korlátozható. illetve nenl tiltható nteg üZleti titokra hivatkozással o11,an irrlornráciti l-rr'ilr,á-
t-tosságra hozatala, amely' a közérdekü adatok nyilvárrosságára és a közérdekből rryilvárlos
adatla vonatkoZó külön törwénybetr meghatároziln adatszolgáltatási ós tájékoztatási kötelc-
Zettség alá esik' Felek tudonrással bírnak ar'ról is. lrogy ajelen Szerzőtlés a Kbt, 99/A. .s (2)
bekezdésében Íbglalt szabál.voknak megfeleloen közér'dekii adatrrak nrinősül'

XII.
Nvilatkozatok

73. l.'elek kijclentik. hogv

- kellő f-elhalalmazássaI és jogkörrel r etldeIkeznek .jelerr szerztidés aláírására éS te1icsító_
sére:

- ajelen szerződés aláírását az crre kijelö)t vezctő. illetőJeg a cég igazgatósága. lagv Ve-
Zetó testülete szabályszerűerr engedélyezte és az megfelel aZ crre vonatkozó.jogszabá-
lyi rende1kezéseknek;

L
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71.

- a jclen szerződést a Íél ner éber-r aláírti szernély' negt'elelő. a l'onatkozti jogszabál1ok
által rnegkír'ánt regiSZtÍált aláírási joggal rcnde]kezik. így l'ószér'ől a szerződós a]1rirása

és tel'jesitése netn eredrnénr czi nrás. ol1'-an sZeIZődós vagl' eg1'éb .jognl ilatkozat nlcg-
szegését. l]]eIyben télként szerepell

- nincs oll'an Íüggőben lerő kötclczettsége \agt' érdekkörében lór'ő rrrás k(jr'tilnlÚnr.
zunely kedl'ezőtlcrlül lrathat a jeIcn szerződésben Íbglaltak érvérlycsségére. tcl.jcsítésére
vagy saját teIjcsítéSi készségére. illetr'e kópesséuére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármil1'en kérdésbcn a Í'elek írásban tesznek r-r1.ilatkozatot

eg1,tr-rásrrak. a.iál1lott. tér'tivcl én1,es lcl,éI útján'

XIII.
,Iogviták rendezósc

75. lrclck az esetlcges jogvitáikat elsődlcgeser-r békós úttln. tárgyalások útián kír'ánják lendczIli.
s csupán akkor íbrdulnak bírósághoz. ha a tárgy'alásos rettdezés lleln \cZetctt erednréllr,re.

76. Anlen-rvibcn a tárg)'aláSok azok kezdcn-rérr1'ezésótől számított j0 (harrriinc) tlaptln bclLil
nen] vezctnek credmónyrc, úgy Í'eJek alávctik rnagukat a pcltálg]- értékétől 1'üggőcn a Pcsti
Központi Kcriileti Bir'óság. r'agr' Főr'árosi Bíróság kizáró1agos illetókessógének.

xIV.
Eg1'- éb rendclkezósek

77. Az a'jánlattéte li Í'clhívás' a dcl]<urr-rentáció. VállaIkoztl irjánlata, valamint az ezcrl kívti] 1cltctt
egr'éb kérdések és az ezekrc adott r'álaszok a jclen szcrzódós eir'álaszthatatlalr részót kó1le-
zik.

Ugyancsak a .jeIer-r szerződés elválasztlratatlarr lészét kópezik a szerződés nellékletci'
Átnenn.vibetl a jelen szcrziidós részét képező okiratok. illetiilcg a mellókletck tartallna k(j-
Zött cllentnondás lenrlc. írgy az értelrrrczés sor'iírr clsődlegesen az ajánlattételi t'elhír'ás. nl;r-
soillagosarr az a.jánlali dokurrrentáció. hal'rnacllagosatt a llvertes ajánlat. r"égső sorclt-t pcdiu
jeIen szerződés tartalnra az irán,r'atlri'

Felek tudclrr-rásrrl veszik. hog1' a.jclen szerződést a \'onatkozó jogszabál1''okban l'elhatahrla-
zott . valanrint a páIyá'zati útmutatóbarl szel'epIii szcrvezctek. külör-röserr az Állanli Szánl-
l'evőszék. a Kortlányzali Ellenórzési 1lil'atal. valarrrint az Európai Llrriós Kőzbcszetzési
Koordiniiciós ós Szabályossági Egység (t]KKl]). továbbá az Európai Szálnl'evőszék ós az
Európai Bizottság illetékes szcrl'ei jogosultak ellerrórizni. Vállalkozó _ az esctleqcs rizs-
gálat esetérr r'állalja. I-rogy' az e pont szcfint nreg;clölt szervczetek l'észére a kért Í_elvilli-
gosítást rrregadja. jelel-r szerződés teljesitésér'el kapcsolatos ifatokat bcl-tlutatja. és sztikscig
esctén másolatball átadja'

80. N1egrendclő tájékozatja Vállalkoztit' hogy a jelen szcrződés szcr'inti kitjzctések az adóziis
rendjéről szóló 2003. évi XCll. törvénv 36/A. $-ának hatálya alá taftoznak.

78.

I

I

I
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I

79.
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xv.
McllékIetek

l. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárást meginditó ajánlattételi fellrívás és a dokumentáció
2. sz. melléklet: Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
3. sz. melléklet: Pénzügyi és műszaki ütemterv
4' sz. melléklet: Teljesítési biztoSíték
4/A' sz. melléklet: Előleg-visszafizetési biaosítéka
5. sz. melléklet: Jótállási biztosíték
6'sz. meIléklet: Fele1ősségbiztosítás

A jelen szerződésben nem szabályozot! kérdésekben a P1k', a Kbt., valarnint a vonatkozó egyéb

.iogszabályok rendelkezései az iranyadók.
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kin1'ilvánított
akaratukkal nrindenben megegyezőt, jóváhagyólag 7 eredeti pé1dáriyban a|áírták.

Budapest' 20l 0' február 25 '
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