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KTVITELEZESI SZERZoDES
Arnely l6trej ott egyreszr\l:
n6v: Szombathely Megyei Jogri Vfros Onkorminyzata
sz6.khe1y: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
ad6 szftm: I 57 3 3 6 5 8 -2 - | 8
p lnzfor galmi szftmla sz6ma: 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 5 3 0 0 0 3 6
kdpvisel6: Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester
mint Megrendel6, (a tov6bbiakban: Megrendel6),

M6srdszr6l
n6v: KG INVEST 2008. Kft.
sz6.khely: 9028 Gy6r, Konini. u. 19.
adSsz6m: I 44087 17 -2-08
kanrarai nyilv6ntart 6si szdmlregisztr6ci6s szfrm
GY I 44087 1 7 (Gy6r-Moson-Sopron Megyei kereskedelmi 6s Ipark amara
1 8l\5 1 05 8 (Magyar Kereskedelmi 6s Ipark amara)
k6pviseli: Kocsis G6bor J6zsef i.igywezet6
mint Kivitelezf - a tov6bbiakban: Kivitelezo -kdzott .
a rnai nap on, az alilbltiakb an

ro

gzitett tartal o mmal 6 s felt6tel ekke

I:

I. Et6zm6nyek:
Felek el6zmdnykentrogzitik, hogy a Megrendel6 kcizbeszerzdsi elj6r5st folytatott le ,,A KEOP-2}154.1A.0/U projekt keretdben megval6sul6 Szombathely Meg,,ei Jogil Vdros tulajdondban dll6
Szombathely 3785/33. hrsz.-ti Oladi Tanuszoda technol6giai h5- ,!s villamosenergia-igdnyeit
szolgdl1 h1szivattyti
napelemek kiviteli terveinek elklsz{tdse 6s kivitelezdsi munkdi II. " tftrgyban,
'!s
amr;ly elj6r6s nyertese a Kivitelez6 lett. Ennek megfelel6en a felek az al|bbi szerzlddst kotik mes
egym6ssal.

A jelen szerz6d6s ldrtrejott6nek alapjdt a megktildott ajdnlatt6teli felhfv6s 6s mell6kletei, az ahhoz
kiarlott anyagok, a kieglszito tfijlkoztatas sor6n megkiilddttek, a tdrgyalilsi jegyz6kdnyvben
foglaltak, 6s az Ajfrnlaftevo, mint Kivitelez6 ajdnlata alkotja. Jogszabiiyi kdtelezds eset6t kiv6ve
senrnis minden olyan kikot6s, amely ellent6tes a fentiekben felsorolt okm6nyok valamelyik6vel,
illefve fiiggetlentil att61, hogy maga a szerzod6s ezt kimondj avagy sem, fenti okm6nyokban szerepl6
kot eiez6s 6rvdnyeserL a j elen szerzidds rdszdt kepezi.

l./

A, szerzdd6s

1.1

tirgya

Prognosztizilt, fix, fitalSny 6ras kivitelezdsi szerzldds ,"4, KEOP-2015-4.10.0/U projekt
keretdben megval6sul6 Szombathely Meg,,ei Jogti Vdros tulajdondban dll6 Szombathely
3785/33. hrsz.-ti Oladi Tanuszoda technol6giai hci- ds villamosenergia-igdnyeit szolgdl1
hdszivattyti ds napelemek kiviteli terveinek elkdszftdse 6s kivitelezdsi munkdi II. " megnevezlsi
proj ekt megval 6 sit f.sa tiu gy 6ban

a j 6ru16ko s

munkdkkal e gyi.itt.

1.2 A Kivitele zo vfilaljaa Megrendel6 61tal rendelkez6sre bocs6tott mtiszaki dokument6

ci6 6s az

elj6rris sor6n rnyrijtott adatszolgttltatds keret6ben tfiadott egydb dokumentumok, adatok 6s
inform6ci6k, a kieg6szito tftjekoztat6sok, valamint a benyrijtott ajhnlata alapjfun a kiviteli tervek
elk6szit6sdt, a. szerzSd6sben r<igzitettek szerinti 6pft6si-szerel6si munk5k elvlgzdset, a
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6s

rendeltetdsszeni ds biztons6gos, iizemeltethet6 6llapotri v6gleges haszn6latba v6telre alkalnLas
l6tesitm6nyek kivitelezds6t 6s d;tadfsfrt.

1.3

A teljesit6s helyszine: Szombathely 3785l33.hrsz-on taliihat6 ingatlan uszoda 6piilete.

2./ Teljesit6si hatr{rid6

2.1.
2.2.

A teljesit6sihat6rido:2015. november 30. nap.

2.3.
2.4.
2.5.

A Megrendelo el6teljesitdst elfogad.

Ezen id6pontig a Kivitelezonek a mriszaki fitadfLs-atv6teli elj6r6st sikeresen le kell zfmi, azaz
a l6tesitm6nyt hiba 6s hi6nymentesen 6t kell adnia a Megrendel6nek.

A felek rdgzitik, hogy a 2.I pontbanmeghatfrozott hat6ridS k<jtb6rterhes lhat6rid6.

A Kivitelezonek hetekre lebontott - Megrendel6vel egyeztetett rdszletess;dgri - megval6sit6si
(s6vos) iitemteruet kell k6szitenie a munkateri.ilet tftaddsfiig es azt a Megrendel6vel, illetve
annak k6pvisel6ivel (mriszaki ellen6rokkel) 6s sztiks6g eset6n az illetdkes szervekkel j6,v6
kell hagyatnia 6s v6glegesit6s ut6n azt fitadni a MegrendelS r6sz6re. A jov6hagyott iitemterv
alapj ftn v rzs gitlj a a Me grendelo a tdnyle ge s el6rehaladdst.

2.6.

A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzodds hat61ybal6p6s6t61 szdmitott 14 napon beliil k6ri
a kivrtelezesi tev6kenys6g megkezd6s6t.

3./ Kivitelezfli dij

(ajfnlati 5r)

3.1. A Kivitelezot a szerz6d6s t6rgya

megval6sitfsfnak, teljesit6s6nek ellen6rtdkek6nt, egyosszegri
6tal6ny6rkent (Kivitelez6i dijkdnt) a kiviteli tervek elkdszit6s66rt nett6:1 200 000,- Forint -F a
mindenkor hatdlyos.AFA, a kiviteli munk6k elvegzeseerl nett6: 51 018 000,- Forint + a
mindenkor hat6lyos AFA illeti meg.

3.2. A felek rcgzitik, hogy a Kivitelez6 Kivitelez6i dijdnak kidolgoz6sa sordn figyelembe ve1le,
hogy a kivitelezdshez sziiks6ges teweket is a Kivitelez6nak kell elk6szitenie, 6s a nett6
Kivitelez6i dij 6tal5ny6r, igy a kiadott mriszaki dokument6ci6t rigy kell kezelni, valamint a
kivitelez6st rigy kell lefolltatni, hogy minden olyan mtiszaki l.artalmat meg kell val6sitan.ia,
(fiiggetlenril at16l, hogy a kiadott dokumentumban szerepel-e, vagy sem) ami a
rendeltet6sszerrj', biztons6gos haszn6lathoz vagy a vonatkoz6 enged6lyek, hat6siigi
hozzdjdrulftsok, megszerz1s6hez sztiks6ges. Minden ezzelkapcsolatos kockSzat a KivitelezSt
terheli. A kivitelezds sor6n minden olyan mriszaki tartalmaL meg kell val6sitania, amely
bdrmelyik dokumentumban szerepel, eslvagy a kivitelez6si szerzodes tartalm6t k6pezi,tov6bb5,
a Kivitelez6i dij meghatirozhsftn6l figyelembe nem veff munk6kat, 6s az olyan munk6kat is,
amelyek n6lkiil a l6tesitm6ny rendeltet6sszeni 6s biztons6gos haszn|latra nem alkalnras
(tobbletmunka).

3.3. A Kivitelezoi dij teh6ttartalmazza - a l91l 2009 (IX.15) Korm. rendelet 3.$ (5) bekezdds6ben
irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sztiksdges feladat elvdgzdset, a kiviteli tervek
elkdszit6sdt, a szi.iksdges enged6ly beszerz6s6t, az eloirt felt6tel teljesitds6t 6s azok kolts6g6t is,
amely a kiadoff dokument5ci6k b6rmely reszebol eslvagy rendelkez6sdb6l megiilapithalo,
vagy a jelen szerzodes teljesit6s6hez, a mriszaki ffiadis-ffivetelhez, iizembe helyezdslrcz
sziiks6ges, fiiggetleniil att61, hogy az adott feladat, feltdtel, illetve munkanem a kiadott
koltsdgvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e, 6s/vagy amelynek,
term6szete folytSn, miiszaki nagys6grendje pontosan el6re nem volt meghatdrozhat6.
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3.4.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezo tobbletmunka elsz6mol6s6ra egyfitalSn nem, p6tmunka 6s
el6re nem lathatS kieg6szit6 munk6k elsz6molSsftrapedig csak a jelenszerz6ddsben 6s Kbt.ben, a p6tmunka (kieg6szit6 munk6k) megrendel6s6re vonatkozo szabillyok betartSsa mellett, a
Megrendel6vel elSzetesen egyeztetve, 6s csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
vagy ut6lagosan, a Megrendelo 6Ital, az el6z6ekben irtakhoz k6pest, kiilon megrendelt
tobbletet jelentenek (6s igy tervm6dosit6s is ig6nyel) (p6tmunka), vagy olyanok, amelyek a
szerz6d6skot6s1. megelozoen a Kivitelezotol, mint szakc6gt6l elviirhat6 kell6en gondos
koriiltekint6s eset6n sem voltak el6relathat6ak, a kivitelez6si munka eg6szdt, nagys6grendj6t
6rint5 elore nem lathat6 akad6lyokat jelentenek (pl. term6szeti, vagy epiteszeti 6rt6k
el6kertil6se) (e[6re nem 16that6 kieg6szitS munka). (A tov6bbiakban egytitt: p6tmunkakiegdszft6 munka).

3.5. Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szeruodds szerinti munk6kat megfelel6 m6rtdkben
megismerte 6s felmdrte, a szriks6ges kieg6szit6 tfrjekoztatttsokat megkapta, igy a beadott
ajftnlata teljes l<oni. A nem megfelel6 felm6r6sb6l, vagy egy6b, pL szitmitttsi hib6b6l adod6
munkatdtelek miatt megtdritdsi igdnnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult fell6pni.

3.6. A Kivitelezo itdomitsul

veszi, hogy abban az esetben, amennyiben aj6nlati 6r6t (Kivitelezoi
dij6t) alulprognrosztizillta, az ebb6l ered6 pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem hfurithatja 6t a
Megrendelore, 6s ez ot nem mentesiti a jogszabftlyokban 6s a vonatkozo szabv6nyokban
elSirtaknak me gfelel6 telj e sit6si k<itelezettsd g a161.

3.7. A Kivitelez6

k.ijelenti, hogy az ajftnlat k6szit6se el6tt ellen6rizte a kivitelez6s helyszin6t 6s
annak k<izvetlen komyezet6t, ennek ismeret6ben adta meg ajfnlat6t (Kivitelez6i dijat).

4./ l0lszimol6s

4.1. A szeru5d6s alerpj6n v6,gzett
4.2. A

KiviteleziS

I

munk6k elsz6mol6saftx (6talftny-) 5ron t<jrtdnik.

db el6leg szdmla (teljes ellenszolg6ltat6s nett6 30 %-a) 6s 1 db vdgszftmla

beny(rjt6s6ra j o gosult.

4.3. Az ajinlattltel,

a

kifizet6sek 6s az elszftmol6s p6nzneme a magyar forint (HUF).

4.4. A v6gsz6mla benyrijt6sra

a mriszaki fiadfs-fitv6teli e1j5r6s sikeres lezftrfsa ut6n van lehet6sdg
azzaI, hogy ezr;n id6pontig meg kell tort6nnie a szerzodds hibris teljesit6s6vel kapcsolatos
ig6nyek biztositdka, megfelel6 form6ban 6s tartalommal tortdn6 rendelkez6sre bocs6t6s6nak
is. A biztositdknak a Megrendel6 rdsz6re az el6bbiekben r6szletezettek szerinti hatSrid6ben
6s form6ban tajrt6n6 rendelkez6sre bocs6tisa a vegszimla benffit6s6nak a felt6tele. A
szftmlflzfsra a leigazolt teljesit6st k<jvet6en van lehet6sdg. A teljesit6st igazol6 okirat a
szftmla mell6klet6t kell, hogy k6p ezze.

4.5. A vdgszdmla benyrijt6shhoz

el6irt teljesitdst a mriszaki ellen6r ellenorzi,6s javaslata alapjdn
teljesit6s igazolilsfna Megrendelo reszerol Lakezi G6bor, a

Megrendel6 igazolja. A
O szt\ly vezetdj e j o go sult.

V6ro srizemeltet6si

4.6. A t6mogat6s

szrempontjhb6l a Kivitelez6i dijnak elsz6molhat6 kolts6g m6rt6k6ig 80,000000
o/o-aEU 6s kolts6gvet6si t5mogat6sb61 keriil finanszirozhsra (KEOP-4.10.0) 20,00000%o-dt a
Megrendel6 sajSt fon5sb6l birtositja (tov6bb6 M elsz6molhat6 k6lts6gen feltili r6sz
frnansziroz6sa Leljes eg6sz6ben a Megrendel6t terheli.)
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4.7. A

Megrendelo az al6bbiak szerint frzeti meg a Kivitelez6i d{jat sz6llit6'i ut6finansziroz6s

keret6ben:

4.7.1.

A szerzod6sszeni 6s a jogszab6lyoknak

megfelel6 szhmla (6s meli6kletei) ajrinlatkdr6

|ltali k1zhezvdtel5tol szftmitott 30 (alv6llaIkoz6 ig6nybev6tele eset6n 30 + 15) napon
beliil, 6tutal6ssal kertil kiegyenlitdsre figyelemmel a vonatkoz6 jogszab6lyi
rendelkez6sekre: a Kbt. 130.$ (1)-(4), (6), a30612011. (XII.23.) Konn. Rendelet 14. $-a,
az Art.36l,{ $ ds a Ptk. 6:130. $ (1)-(2), 412011. (I. 28.) Korm. rendelet.

4.7.2. A Megrendel6 aKbt. 131. $ (1) bekezddse alapj6n aszerzoddsben foglalt - AFA ndlkiil

szftmitolt - teljes ellenszolgdltat6s 30 o/o-ftnak megfelel6 osszegri el6leg igdnybe v6tel6nek
lehet6s6gdt biztositja. Az elSleg kifizet6s6re a Kbt. 13i.$ (1)-(2) bekezdese, valamint a
30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.$, szerint keriilhet sor azzal, hogy Kivitelez6
el6leg-visszafrzetesi biztositdkot nyirjt. Az elolegvdgszdmla 6rt6k6b6l keriil levon6sra.

5./ Fizetdsi felt6telek

5.1 A szfimLdkat a Kivitelezonek

legal6bb 3 p6ld6nyban kell benytijtania.

5.2 Az Ar136lA.

$ elSir6sait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvfilalkozSjfxal, illetve a
veliik munkaviszonyban vagy egyeb foglalkoztat6si jogviszonyban nem 61116 szakemberekkel
szemben 6s ezen t6nyr61 koteles az cjsszes alvilllalkoz6t, illetve a veliik munkaviszonyban
vagy egy6b foglalkoztat6si jogviszonyban nem 6116 szakembereket tSj6koztatni.

5.3 A

Megrendel6 a szftmlftkat a Megrendel6 a 10918001-00000003-25300036 szftmT
szfml6jir6l a Kivitelez6 Budapest Bank Zrt. Szombathelyi Fi6(6n61 vezetett 101047890 42823 00 -0 1 0 0 3 0 0 5 szSmi szfmlf4 ar a 6tuta15s sal e gyenliti ki.

5.4 A

Megrendel6, amennlriben a Kivitelez6 a teliesit6shez alv6llalkoz6t vesz ig6n)'be, a
kdvetkez6 szab6lyok szerint koteles az ellenszolgfitathst teljesiteni 6s enneS_!0eg&191geq_a
Kivitelez6 a Polgdri Torv6n)'konyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6nv (a tov6bbiakban Ptk) 6:13C[
$ (1)-(2) bekezd6s6t6l elt6r6en az al5bbi szab5l)'ok fie)'elembe v6tel6vel koteles a4
alv6llalkoz6i szerz6ddseket megkritni:

a) a Kivitelez6
b)

c)
d)
e)

(k<izos ajinlattetel eset6n mindegyik kivitelez6) legk6s6bb a teljesit6s
elismer6s6nek idSpontj6ig k<itelesek nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy koztitriik
melyik mekkora o ssze gre j o go sult az ellenszol g61tat6sb61 ;
a Kivitelezd (kozds ajdnlattdtel esetdn mindegyik kivitelez6) legk6s6bb a teljesit6s
elismer6sdnek idSpontj6ig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az ftltala a teljesit6sbe bevont
alvdllalkoz6k egyenk6nt mekkora osszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejriteg
felhivja az alvilllalkoz6kat, hogy 611its6k ki ezen sz6ml6ikat;
a Kivitelez(5 (kozos qinlattetel esetdn mindegyik kivitelez6) a teljesitds elismerds6t
kovet6en illlitjaki szimlalat, a szilmlftban r6szletezve az alvftllalkoz6i rteljesitds, valamirrt a
KivitelezSi telj esit6s m6rt6k6t;
a c) pont szerint a szftmlfrban felti.intetett alvftllalkoz6i teljesitds ellen6rt6kdt a Megrendel6
fdl 30 napon beliil 6tutalj a az adott kivitelezonek;
a Kivitelez6 (kdzds ajhnlattetel eset6n mindegyik kivitelez6) halad6ktalanul kiegyenlfti az
alvilllalkozSk szSmlilitvagy az Art.36lA. $ (3) bekezd6se szerint aztvttgy annak egy r6sz6t
visszatartja, illetve az alvfllalkoz6val kotott szerz6ddsben foglaltak szerrint az alvSllalkozoi
dij egy r 6szet visszatafija;
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fl
g)
h)

a Kivitelez6(k) 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutal6sok rgazolasarnak mdsolatait, vagy az
alvilllalkoz6 koztartoz|st mutat6 egytittes ad6igazol6s6nak mlsolatftt a Megrendel6nek
(annak 6rdek6ben, hogy a Megrendel6 meg6llapithassa, hogy az adott Kivitelez6
jogszenien nem fizette ki a teljes osszeget az alv6lLalkoz6nak);
a Kivitelezerft) 6ltal benyrijtott szhmlftban megjelolt, f6Kivitelez6i teljesitds ellen6rtdkdt a
Megrendel6 tizenot napon beliil 6tutalja a Kivitelezo(k)nek, ha 6k az alvilllalkoz6kkal
szembeni fi:zetdsi kotelezetts6giiket az Art.36lA. $-6ra is tekintettel teljesftett6k;
ha a Kivitelez6(k) valamelyike az e) yagy az f) pont szerinti kritelezetts6gdt nem teljesiti, az
ellenszolg6ltat6s fennmarado ft,sz5t a Megrendelo orzi 6s az akkor illeti meg a KivitelezSt,
ha igazolja, hogy az e) vagy az f pont szerinti kotelezetts6gdt teljesitette, vagy hitelt
6rdeml6 irallal tgazolja,hogy az alvfilalkozo vagy szakember nem jogosult a Kivitelez6(k)

fitalab) pont szerint bejelentett

osszegre vagy annak egy reszere;)

5.5

Kdsedelmes fizet6s esetdn a Megrendelo a Ptk. 6: i55.$ -ban (1)-(2) bekezdds6ben foglaltaknak
megfelel6 osszegri k6sedelmi kamatot k<iteles ftzetni.

5.6

A Kivitelezd nem k6r e161eg kifizet6st.

5.7 A Kivitelezo eloleg-visszafizet6si

biztosit6kot nyfjt, affaaz esetre, ha a teljesitdst a szerzodds
megkot6s6t kovet6en egyfltalfin nem kezdi meg, vagy teljesit6sdt megkezdi, neki felr6hat6
okb6l a Megrendelo a szerz6ddstdl e1611, vagy art felmondja.

5.8 A Kivitelez6 koteles a r6sz6re foly6sitott el6leg osszeg6t a szerz6d6s cdlj6val es tartalmfxal
osszhangban felhaszn6lni. A Kivitelezo tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az eloleg
jogosult ellen6rizni, 6s annak kapcsdn ide6rtve a Kivitelez6
szerz6ddsszegds6nek eseteit is - fenntartja magftnak a j ogot az elolegnek a szerzodds c6lj 6val 6s

felhaszn6l6st

tartalmdval nern osszeegyeztethetS m6don tdrt6nS felhaszniiftsa vagy hasznositiisa esetdn a
szfilit6i e16les visszakovetel6s6re. valamint annak visszaftzet6se hirinv6ban a biztosit6k
lehivds6ra.

5.9 A Kivitelez6 tudom6sul veszi, hogy szerzodlsszego magatartilsa eset6ben az

e161es-

visszafizetdsi biiztosit6kot a Megrendel6 jogosult azonnalihatilIlyal lehfvni.

5.10 A Kivitelez6 tudom6sul veszi 6s egyben elismeri, hogy szerz6d6sszeg6snek min6siil ki.ilcjnosen,
de nem kiz6r6leLgosan,ha a Kivitelez6
o ellen a C6gkiizlonyben kozz5tett m6don cs6d-, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si,
hivatalb6l torl6si, vagyomendez6si e1j6r6s indult vagy v6grehajtAsi, ad6ss6grendez6si
e1j6r6sr van folyamatban;(kivdve a cs5delj5r6sr6l 6s a felsz6mol6si eljar6sr6l s2616
I99l.6vi XLX. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Cstv.) 11. $ (2) bekezdds h) pontjriban
foglaltakat)
o 30 napot meghalad6 idorekoztartoz6v| v6lik;
. a szerzod5,s teljesitds6t hataridoben nem kezdi ffiog, vagy annak teljesitds6vel
6rdekkcir6ben felmer0lt okb6l - harminc napos kdsedelembe esik;
o 6rdekkcirdben felmertlt okb6l krivetkezik be a projekt meghirisulSs6t vagy tart6s

o

akaditly o ziratdsdt eloidezo kciriilm6ny

;

r6sz&i51, vagy harmadik szem6ly r6sz&ol

nyijtott biztositdk megszrinik, megsemmisiil

vagy 6rt6ke egy6bkdnt sz6mottevSen csokken, ds megfelel6 rij biztosit6k, vagy
6rt6kcscjkken6snek megfelel6

tov6bbi biztosit6k nyrijt6s6r6l a

felszo litdsfur a a me pszabott hatari d6n b eliil nem int6zkedik

az

Megrendel6

:
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o
.

tev6kenys6g6nek valamely jogszablly rendelkez6seit s6ft6 volta ellenorzdsrejogor;ult
szew fital megilllapitftsra kedil;
az el6leg 6sszeg6t a szeruodes teljesitdset biztosito c6lt6l eltdrir m6don hasznosftja
v agy haszn6lj a fe l, v agy a felhasznflfts e I en6 rz 6 s 6t me g aka d6ly o zza;
val6tlan, hamis adatszolgftltatdsa hitelt 6rdeml6en bebizonyo sodik.
1

o

5.11 Amennyiben a teljesit6s szerzSddsszeri, rigy a vegszttmla teljesitds igazol6ssal ell6tott
benyrijt6s6t ktivetd 5 napon beliil a Megrendel6 int6zkedik a biztosit6k felszabaditfsfrol, illetve
kezdem6ny ezi annak vi s szautal6siit.

5.I2 Az el6leg

visszaftzet6si biztosit6k nyrijt6s6nak elmarad6sa eset6n az elllegbiztositlsfura nem

keri.il sor.

5.13 A Kivitelez6 tudom6sul veszi, hogy:
a) nem fizethet, illetve nem sz6molhat el a szeruodds teljesit6sdvel dsszefiigg6sben o15.nn
koltsdgeket, melyek azKbt.56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Kivitelez6 ad6kcjteles jdvedelmdnek
csrjkkent6s6re alkalmasak;

b) a

szerz6dds teljesit6s6nek teljes id6tarlama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6
szftmira kdteles megismerhet6v6 tenni 6s a b.1.) 6s b.2.) pont szerinti iigyletekr6l
Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni
b.1.) a Kivitelezoben krizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tuiajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemely vagy szerndlyes joga szerint
jogkdpes szewezet, amely tekintet6ben fenn611 a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k)
pontj 6ban me ghatfir ozott valamely felt6tel
b.2.) a Kivitelez6 kcjzvetetten vagy k<izvetlemil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szewezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bencezdds k) pontjilt>an
me ghatftr o zott val ame ly fe lt6te 1.

5.14 A Megrendelo SltaI kifizetett munkardszek tekintet6ben a Kivitelez6 rl,szdral be6pitett anyagok,
berendez6sek, stb. az ellenlrtek megfizet6s6t k<ivet6en a Megrendel6 tulajdon6t k6pezik.
5.15 A Szerzodo felek rogzitik, hogy az ellenertek megfizet6s6vel az elklsz;Jlt 6s Stadott ldtesitmtiny
teljes eg6sz6ben a Megrendel6 tulajdon6ba kenil.

6.1

A

6.I

szerz6d6s teljesit6se

Megrendel6 6s Kivitelezo a teljesit6s tekintet6ben meg6llapodnak, hogy a jelet szerz6d6sben
v611alt munk6k:

-

mriszaki vonatkoz6sban eg6sz6ben teljesitettnek tekintend6k, amikor a Kiviteleza a
munkfikat az elfogadott mriszaki dokument6ci6ban meghatdrozott 6s SItala v6llalt
felt6teleknek megfelel6en - mind mennyis6gi, mind min6s6gi t5rtelemben hiba 6s

-

jogilag az epitesi munk6k teljesitettnek mindsiilnek, ha a l6tesitm6nyt a Megrendel6 hiba
6s hi6nymentesen ffivetre,6s a Kivitelezl a jogszabSlyokban 6s jelen szerz6d6sben el6frt

-

hi 6nymente

s

en e lv6

ge

zte, 6s azt a Me grendelS 6tv ette ;

valamennyi sziiks6ges dokumentumokat a Megrendel6 r6sz6re 6tadott.
pdnzngyi vonatkozilsban eg6szdben teljesitettnek tekintend6k, amikor MegrendelS a
vdsszdmlft kifizette.
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6.2 A teljesit6sek

igazol\sa

a

19112009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ir6sban

tortdnik.

6.3

A Kivitelezo teljesit6se akkor hib6tlan, ha a jelen szerzlddsben fogialt munk6kat hatdridorc, a
magyar szabv6nyoknak, a hat6lyos jogszabalyi el6ir6soknak 6s a szeruSdlsben el6irtaknak
mindenben megfelel6en elvdgezte (az esetleges hib6kat kijavitotta), valamint a kivitelezett
l6tesitmdny rendeltet6sszeni 6s biztons6gos haszn6latra alkalmas, 6s a Kivitelezo valamennyi a
jogszabillyokban 6s jelen szerz6d6sben el6irt sziiks6ges dokumentumokat a Megrendel6nek

fiadta.

6.4 A

Kivitelezo csak olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzoddsben, a vonatkoz6
szabv6nyokban 6s a jogszab6lyban meg6llapitott min6s6gi kovetelmdnyeknek mindenben
megfelelnek, az epiteshez csak uj, a vonatkozo jogszab6lyoknak megfelelo anyagokat,
szerkezetet 6s berendez6seket haszniihat fel, dpithet be hib6tlan min6sdgben, a
gydrtmfnytechnol6giai utasit6sok szigorir betart6s6val. S6riilt fehiletri (torott), vagy formfj6ban
torzult anyag (k6, f6m, tiveg, stb.) nem haszn6lhat6 fel. Megrendel6 kifog6sa eset6n - illetve,
amennyiben az anyagok, gy5rtm6nyok hibfija az eloirt trir6shat6rokon tril van - KivitelezSnek a
kifog6s tftrgydt kepezo anyagot, szerkezetet szerelv6nyt stb. saj6t kolts6ge terh6re ki kell
cserdlnie. Az tlyenjellegri csere nem modosithatja a szerzodds szerinti 6tad6si hat6ridot 6s a
Kivitelez6i d{jat.

6.5

A kivitelez6s befejezdsekor a felek fitadis-ifiveteli elj6r6st folytatnak le, melynek cdlja annak
ellen6rz6se, hogy Kivitelez6 a szeruodes t6rgya szerinti 6pit6si tev6kenys6get a szerz6dEsben
6s jogszabillyban el6irtak alapjfn, a kivitelez6si dokument6ci6ban meghatdrozottak szerint
marad6ktalanul megval6sitotta-e, 6s a teljesitds megfelel-e az el6irt miszaki 6s a szerz6d6sben
v611alt egy6b kcivetelm6nyeknek 6s j ellemz5knek.

6.6 A felek a mriszaki ifiad6s-fftv5teli elj6r6s sorSn a 19112009. (IX.15.) Korm6ny

rendeletben
jegyz6kdnyvben
foglaltak szerint
rogzitik az 6tadds-6tv6telnd1 dszlelt hib6kat 6s kijavit6suk
hattnidejdl amely maximum 10 nap lehet.

6.7

pontban meghatinozott j6t6l16si/garanci6lis
id6szak 16 h6nap utols6 munkanapj6n, valamint az 5. 6v lejdrtakor. Az ut6-feli.ilvizsg6lati
elj6r6s sor6n az eljfrfst a Megrendel6 k6sziti elo 6s meghivja affa a Kivitelez6t. Ameghiv6t az
elj6r6s megkezddsdnek napj6t megelozoen 15 nappal kell megkiildeni, mell6kelve akltoz a
Megrendelo 6I1.aI ossze6llitott hibajegyzlket is. A Megrendelo az elj6r6srol a meghivottak
jelenldt6ben jegyz6konyvet vesz fel. A jegyzok<inyvben fel kell ti.intetni rdsztvev6knek a
hib6kkal, hiSnyokkal kapcsolatos nyilatkozat6t es a Kivitelez6 iital elismerl hib6k l<tjavitistra,
illetve hi6nyok pltlilsdravftllalthataridot, amely 20 napnitl hosszabb nem lehet.

6.8

Amennyiben

A felek ut6-feliilvizsgfiati elj6rrist tartanak a

aL

Kivitelez6

a

j6tAII6si

lI.l

id6 alatt nem, vagy nem a jelen

szerz6ddsben

meghatfrozott ltatfiridlben tesz eleget garanci6lis kcitelezetts6geinek, a Megrendel6 jogosult a
j6t61l6s idejdre eloirtbiztosit6kb6l lehivni, 6s a hib6kat ezen cisszegb6l megjavita(t)ni.
7./ lfiegrendeld jogai 6s kiitelezetts6gei

7.1 A Megrendel6 a Kivitelez6nek

akozbeszerzesi eljfrds lefolytat6sa sor6n fitadott minden olyan
mriszaki dokumentumot, amely rendelkez6sre 611t aberuhfuils megval6sitlsfrttoz, minden ezen
feliil sziiksdges dokumentum, terv, enged6ly elk6szit6se 6s beszerzese a Kivitelez6 feladata 6s
felel6ss6ge.

7.2 A

Megrendel6 a kijel<ilt munkateri.iletet a tev6kenys6g vegzesere alkalmas 6llapotban a
Kivitelez6 renclelkezds6re bocs6tja legk6s6bb a szerzod6s hat6lybal6p6sdt kdvet6 10 napon
beltil.
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7.3

6s

Megrendel6 koteles a munka kivitelezds6t 6s a papir alapu 6pit6si napl6t mriszaki ellen6r ritj6n
a szerzodes teljesitdse sor6n folyamatosan e1len6rizni.

7.4 A Megrendel6

koteles a Kivitelezo az 6pit6si napl6ban tort6n6 azonnah 6rtesitds6re, ha a
szerzodlsben meghatitrozolt, de m6g el nem kezdett kivitelez6si sza.kasz ellendrl6k6nek
rendelkez6sre dll6 fedezete olyan m6rt6kben cscikkent, ami nem elegend6 a mdg h6tra 1dv6
szerz6 dds szerinti Kivitelez6i dij telj esitdsdre.

7.5

A mtiszaki ffiadls-ffivetelt

6s a feliilvizsg6latokat a Kivitelez6 6rtesitdse alapjfn a Megrendel6

megszervezi.

7.6 A Kivitelez6 megkeres6sdre 5 munkanapon beliil 61l6st foglal azon k6rd6sekben,
szeruodds teljesitdse sor6n meriilnek fel,

7.7

igy

a

amelyek a

kiviteli tervek k6szitdse sor6n is.

Megrendel6 koteles eleget tenni a jelen szerz6ddsben meghatdrozott tfilekoztat6si, illet6leg
adatszolg6ltatAsi kdtelezetts6geinek.

7.8 A

Megrendel6
munk6latokr6l.

a kivitelezds

sor6n jogosult fenyk6p-, illetve videofelv6telt k6sziteni a

8./ Kivitele z6 kdtelezetts 6 gei

8.1 Kivitelez6 koteles a

Szerzodds 6rtelm6ben valamennyi,

a

rendszer ki6pitds6hez

6s

beiizemel6sdhez sztiksdges tervet 6s a l6tesitm6nyt szerz6d6sszenien, teljes krirtien, mriszakilag
6s min6s6gileg kifog6stalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6ir6soknak, mriszaki
szabv6nyoknak, valamint a technika mai 6ll6s6nak megfelel6en legjobb min6s6gben,
hat6rid6ben egy szakvitllalat gondoss6g6val elklsziteni, az ehhez sztiks6ges hat6s6gi
enged6lyeket beszerezni, illetve valamennyi egy6b szeruodlses krjtelezetts6gdt

szerz6d6sszerien teljesiteni. A Kivitelez6 az el6bbi, a l6tesitmdny szerzlddsszeri
megval6sitilsina villlalt kotelezetts6ge mellett kifejezett kritelezettsdgelr v511al arra, hogy
j6t6ll6sil szavatoss6gi kcitelezetts6geinek maraddktalanul eleget tesz.

8.2 A

szerz6dds teljesitds6hez a Kivitelez6

az elkeszijlt l6tesftmdny tulajdonjog6nak ltnthlzashra

koteles.

Mentesft6s 6s dijak rnegfizet6se:

8.3 A

Kivitelezo szavatolja, hogy a szerzoddssel kapcsolatban Megrendeldt mentesiti minclen
olyan ig6nnyel, peres elj6r6ssal szemben, ami a szerz\i vagy szomsz6dos jogok, vagy
b6rmilyen m6s egy6b v6dett jog megs6rt6se miatt felmeri.ilhetne. Minderr ilyen eljar6s teljes
kolts6g kihat6sa a Kivitelez6t terheli.

8.4 A tervekben foglalt felt6telekt6l tortdn6 eltdr6ssel

kapcsolatos kovetkeznn6nyek 6s birs6gok,

abban az esetben, ha a Kivitelezo rdszdr6l elkdvetett hib6kb6l fakadnak, a Kivitelez6t terhelik.
Vita eset6n az epitesi napl6ban rcigzitettek azir6nyad6k.

8.5 A Kivitelez6 koteles
b

megfizetni minden illet6ket, dijat, b6rletet 6s m6r; kiad6st, melyek a
eruhfzfls telj e sf t6s6vel o s szefiig g6sben felmeriil, trjbbek kozcjtt :
- a l9l/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betart6s6val kapcsolatos kcilts6geket,
- szakfeltigyeletek, krizmrikitriz6sekkolts6g6t,
- garanciSlis 6s szavatoss6gi id6re sz6l6 kolts6g6t,
- szabadalmi dljak, teriilet ig6nybev6teli dijak kolts6g6t, dokumentdci6 csatol5s6val,
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-

dpitds megkezd6se elotti rillapot felv6tel, felm6r6s elk6szit6s6nek kolts6g6t,

6s minden, a kivitelez6s krivetkeztlben felmerill6, a ldtesitm6nyek rendeltetdsszerri
me gval6 sit

Munka

fsfthoz 6 s haszn6latb av etelehez sziiks6ge s koltsdget i s.

6s eg6szs6gv6delem

8.6 Az

6pitkez6sen be kell tartani az dpitkezdssel kapcsolatos biztons6gi 6s egdszs6giigyi
k6rddsekr6l s2616, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1988. 6vi 75. til6sszak6n elfogadott
16l. szhmuBg),ezmeny kihirdet6s6r6l sz6l6 a2000.6vi LXXX. tcirv6nyben foglaltakat.

8.1

Kivitelez6s kozben folyamatosan
b

be kell tartani a hat6lyban 16v6 munkavddelmi 6s

iztons5gtechnikai, vagyonv6delmi 6 s tinv edelmi el6ir6sokat.

8.8 A

kivitelez6ssel kapcsolatos 6pit6srend6szeti, balesetv6delmi el5ir6sok megszeg6sdb6l

sz6rmaz6 kovetkezm6nvek a Kivitelez6t terhelik.

8.9 A Kivitelez6 koteles a munka megkezd6sdt sziiks6g esetdn
megfelel6en

b ei

elenteni az illet6ke s hat6 s6goknak, szerveknek.

Munkateriiltet biztosftf
8.10

jogszab6lyi el6irdsoknak

s

a:

A

felvonul6si l"eri.ilet elkerit6s6r6l, a munkateriilet elkorlitozits6r6l, a kivitelez6s ideje alatti
orzdsdrll, az etloirt figyelmeztetS jelz6sek elhelyezdsdr6l 6s esetleges j6v6hagyatdsitrol az
dpitds aIatt, va)amint a kivitelezds befej ezdse ut6n a fel nem hasznillt 6pit6si anyagok saj6t
kolts6g6n tort6n6 elszfilitdsitrol es az eredeti - rendeltet6sszerii 6s biztons6gos - dllapotnak
megfelel6 helyreSllit6s6r6l a Kivitelez6 feladata gondoskodni.

8.11 A Kivitelez6 mindenkor kcjteles a munkatertiletet tisztftn 6s biztons6gos 6llapotban tartani. A
munkrija befejez6s6vel a Kivitelez6 koteles azonnal visszasz6llitani a munkateriiletr6l
valamennyi berendez6s6t, ideiglenes 6pitm6ny6t 6s a fel nem hasznillt tobbletanyagait.
8.1',2 Az 6pit6si t6rnLel6k 6s hullad6k kezel6s6vel (mindsit6se, szitllitftsa 6s t6rol5sa) kapcsolatban a
Kivitelez6 k<iteles betartani a 4512004. (VII.26.) BM KvVM rendeletet, valamint a vesz6lyes
hulladdkokr6l s2616 98/200 1 .(VI. 1 5.) Korm. rendeletben foglaltakat.
8.13 A Kivitelez6 feladata akivitelezeshez sziiksdges ideiglenes mell6kl6tesitmdnyek biztositrisa.
8.1,1

Az

kozteriiletr6l j61 lathat6 helyen elhelyezett tabIflt
Kivitelez6nek elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell felttintetni:
6pit6si munkateriileten

a

kell

a

a) az 6pittet6 nevdt, megnevez6s6t,
b) az lpitoipari kivitelezdsi tevdkenys6gtfrgyffi, kezddsi 6s v6rhat6 befejezdsi idopontjflt, az
6pit6si engeddly szdmd|
c) a f6v illlalko z6 kivitelez<i me gne v ezdslt 6 s nyi lvrintart6si szdmdt,
d) atervez6 nevdt, megnevezds6t,
e) lpittetot fedezetkezel6 kozremrik<id6se esetdn az epittetoi fedezetkezelo megnevez6s6t 6s
el6rhet5s6g6t,
az 6pit6iparri kivitelez6si tev6kenys6g szerinti 6pit6si mriszaki ellendr nev6t, nyilv6ntarl6si

fl

szilmilt 6s ndvjegyzdki jel6t.

8.1:t A Kivitelez6 kciteles
8.16

a

munkafolyamalait a Megrendell 6ltal kijelcilt munkatertletre korl6tozni.

A

kivitelez6shez az ingatlan elengedhetetlentil szi.iks6ges reszltlterilet6t lehet csak ig6nybe
venni, hasznflni,6s a kivitelez6si munkdkat akcirnyezet legkisebb zavarfsfnal kell v6gezni!
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8.17

A

6s

kivitelez6s alatt a Kivitelezo feladata megoldani az epitesilmunkateriilet munkavegzesre

alkalmass6 tdteldt 6s 6llagv6delmdt.

8.18 A Kivitelez6 feladata a munk6k elvegzese! kovet6en a tervekben nem szerepl6, de a kivitelez6s
id6tartalma alatt ig6nybevett 6ptileten/ingatlanon behili 6s kiviili teriileteken az eredeti illlattot
szerinti helyre6llit6s.

A teliesft6sbe bevont szem6lyek
8.19

A Kivitelez6 koteles

a munka elv6gzdsdre kiz6r6lag hozz66rto 6s szakkdpzett szemllyzetet
alkalmazm. K<iteles olyan alkalmazottjanak munkav6gzds6t, akir6l meg6llapitjdk, hogy a jelen
szerzodds b6rmely rendelkezds6nek amegszegdsek6ppen j6r el vagy dolgozik, felftiggeszteniL.

8.20 A Kivitelez6 a Kbt-ben meghrtftrozottak szerint vehet ig6nybe a teljesitds sor6n alviilalkoz,6t,
annak magatarthsaertugy felel, minthamaga j6fi volna el.

Hatfrid6 betartfsa
8.2T

A Kivitelez6 a munk6j6t itgy vegzi, hogy tdnyleges el6rehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
ro gzitetl hat6rid6knek, a beruh6zSs kovetelm6nyeinek.

8.22 Amennyiben MegrendelS megrillapitja, hogy a KivitelezS t6nyleges el6rehalad6sa nem felel
meg az iitala elSirt kdvetelm6nyeknek, Kivitelezo a MegrendelS felsz6lit6s6ra koteles az
el6rehalad6s5t eyorsit6 intdzked6seket tenni.
8.23 Ha Megrendell azt illlapitja meg, hogy Kivitelez6 nem gyorsitotta az el6rel6alad6st, k<iveteltLeti
a letszftm ntivel6s6t eslvagy a tobbletmunkanapok, a tilorilk 6s egy6b erSforr6s;ok
ig6nybevdtel6nek elrendeldsdt a KiviteleziSi d|j noveldse n6lktil.

Az

8.24

elozo k6t pontban foglaltak alkalmazilsa semmilyen koriilm(inyek kozott nem
befolyrisolhatja a munka min6s6g6t. Ha a KivitelezS nem tartja be a Megrendel6 fentieken
alapul6 utasit6sait, az megfeIel6 indokot teremt annak meg6llapitds(na, hogy a Kivitelezri a
munk6t nem olyan i.itemben v6gzi, hogy biztositsa a meghatfirozott id6re tortdn6 ar6nyos
teljesit6st.

8.25

A

Megrendel6 fenntartja magftnak a jogot, hogy ha a teljesft6si hatfrido lejdrta el(5tt
nyilv6nval6v6 vdlik, hogy a Kivitelez6 az ellirt hathridore nem tud terljesiteni (igy pl.: a
mriszaki titemtervben megfogalmazottakhoz k6pest 10 napot meghalad6 kdsedelembe esik) a
szerzoddslol indokokls n6lktil egyoldahi jognyilatkozattal elflljon, illetve ha annak feltdtelei
nem 6llnak ferur, a szerzodlst felmondja, 6s a munk6kat m6s Kivitelez6vel fejeztesse be.

Utasitfs ioe
8.26 A Kivitelez6 kivitelez6s folyam6n a Megrendel6 utasit6sa szertrt koteles elj6rni, azzal,hogy az
utasft6s nem terjedhet ki a tev6kenys6g megszewezdslre,6s nem teheti a teljesitdst terhesebbd.

8.27 Amennyiben a Megrendel6 c6lszenitlen vagy szakszertitlen utasit6st ac[ (vagy alkalmatlan
anyagot szolg6ltatott), a Kivitelez6 kciteles 5t erre ir6sban figyelmeztetni. Amennyiberr a
Megrendell az ttasitdsirt a figyelmeztet6s ellen6re fenntartja, ugy a KirzitelezS a munk6t a
Megrendel6 utasit6sa szerint, a Megrendel6 kock6zatdra vegzi el, vag'g viiasztdsa szerint
10/24. c,ldal
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el6llhat aszerzodestol. A frgyelmeztet6s elmulasztdsitbol eredS karlfi a Kivitelez6 a felel6s. A
Kivitelez6 koteles megtagadni az utasitfts teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabftly vagy
hat6s6gi hatitrozat megsdrtdsdhez vezetne, vagy veszelyeztetne miisok szem6ly6t vagy
vagyon6t.

8.2ti

A Kivitelez6

Megrendel6i utasit6sra csak abban az esetben hivatkozhat,ha az utasitdst az
6pit6si napl6ba bejegyeztdk, vagy ha a Megrendel6i utasit6s ir6sban igazolhat6.

Ert esft6si kiitelezetts6e
8.2t)

A

KivitelezS koteles a Megrendel6t minden olyan koriilm6nyr6l halad6ktalanul drtesfteni,
amely a saj6t vagy az alvftllalkoz6i teljesitdsek vonatkozdsdban a min6sdget, a szerzldes
szerinti el6rehalad6st, a hatdrid6k betartdstfi gdtolja, illetve veszelyezteti. Az 6rtesit6snek
tartalmaznia kell a kdsedelem ok6t 6s annak vdrhat6 rdotartamifi.

8.30 Ha a Kivitelezd, elt6r6st vagy osszeegyeztethetetlens6get fedez fel a jelen szerzodes 6s bSrmely
t<irv6ny, jogszabfiy, szabfiyzat, rendelkezds vagy el6irds kozott, koteles azt haladektalanul
ir6sban jelezni aMegrendel6nek, aki a megfelel6, sztiks6ges int6zkeddseket megteszi.
Min6s6si el6frdsok

8.3lt

A Kivitelez6 a v|llalkozds tftrgydt a

8.3i)

A

Megrendel6 6lIaI rendelkez6sre bocs6tott
dokument6ci6nak, a vonatkoz6 magyar 6s EU szabv6nyokban, mriszaki el6ir6soknak, valamint
az illetdkes hat6s6gok kdvetelmdnyeinek megfelel6en val6sitja meg.
Kivitelez6nek

az illtala biztositott

elv 6 gzett munk a min6

s6g

6t

b i zonyl

anyagok, szerkezetek, elemek/berendez6sek, es az

ato lni a ke

I 1.

8.31\ Az eltakarSsra keriil5 szerkezetek eltakar6sa az epitesi napl6 mell6kletekent tfiadott min6sdgi
bizonylatok (6pitdsi term6kek teljesitm6ny nyilatkozatal) a Megrendelo illtali (mriszaki ellen6r)
elien6rz6se 6s napl6bej egyzdse ut6n t<irt6nhet csak meg.

8.34 A Kivitelez6nek a kivitelez6s folyamatfir6l folyamatosan fot6kat kell k6sziteni, mely fot6kat

a

megval6sit6si dokumentilci6 r6szek6nt 6t kell adni a Megrendel6nek.

spil€si:ep!0
8.3:t A munkateriilet, ffiadf.sf.val egyidejrileg meg kell nyitni az epitesi napl6t (papir alapon), melyet
a Kivitelez6 a kivitelezds teljes idotartama alatt koteles a 19112009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben el(\irtak szerint vezetni. Vita eset6n az epitesi napl6 bejegyz6sei, valamint a
Megrendel6 miiszaki ellen6r6nek v6lemdnye az irfnyad6k. Amennyiben a Kivitelez6 nem 6rt
egyet a Megrendel6 mriszaki ellen6r6nek v6lemdny6vel, 6szrev6teleit az epitesi napl6ba
bejegyzi.
8.36

Az

6pit6si napl6 nem vagy nem megfelel6 vezet6s6b6l fakad6 jogkovetkezm6nyek
Kivitelez6t terhelik.

a

8.3fl Amennyiben a Kivitelez6 a jogszabdlyoknak megfelel6 6pitdsi naplovezet6si kotelezetts6gdt
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka vegzdset a kotelezetts6g teljesitds6ig felfiiggeszteni.
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Ellen6rz6s:

8.38

A

8.39

A

Kivitelez6, illetve megbizottja kciteles jelen lenni a kivitelezdssel k.apcsolatos hat6s6gi
ellen6rz6sn6l, mriszaki 6tv6teln61, eleget tenni az engedelyez6 fi6v6hagy6) szervek
utasit6s6nak, idedrtve pdld6ul az esetleges kijavit6si, f$alakitdsi munk6kat is. A Kivitelezo lItren
jellegri hib6s tev6kenys6g6b6l ered6 k6rokat (kolts6geket) maga viseli. A kivitelezdssel
kapcsolatos hat6s6gi int6zked6sb6l, bfrs6gb6l ered6 kovetkezm6nyek a Kivitelez6t terhelik.

8.40

A kivitelez6st folyamatos (a munkavdgz6s teljes idotartama alatt
munkavezetSi (6pitdsv ezetoi) r ftny iths mellett kell v6 gezni.

szerzodes megkotds6t kovet6en a Kivitelezd viseli annak jogkovetkezmlnydt, amell' 3
tervdokument6ci6 olyan hi6nyoss6g6b6l ad6dik, melyet a Kivitelezo atole elvtrhato szakmai
gondoss6g mellett 6szlelnie kellett volna, de a szerz6ddskotdst megelozcten a kozbeszerz,esi
elj6r6s sor6n, kieg6szit6 tfijekoztatfts keret6ben nem jelzett.

jelen l6v6) helyszini

Biztositfs
szerzldds megkotds6ig koteles a szerzodes tfirgyhra vonaLtkozoan az aj|nlati
felhiv6sban el6frt kritdriumoknak megfelel6 biztosit6si szerzodest kotni, ds annak megl0t6t
legk6s6bb a szerzlddskotdskor a Megrendel6 r6szdre igazolni. Az igazol6s m6dja: abiztosiit6
fitalkiilllitott r6szletes fedezet igazolils, vagy a vonatkoz6 biztosit6si kcitvdny.

8.41 Kivitelez6

a

8,42 Ha a Kivitelezo min rendelkezik ilyen tipusi biztosithsi fedezettel, vagy keretszerzod6ssel,
akkor a szeruod1s megkotdset megelozoen intezkedni kell annak jelen kcizbeszerzdsi elj6r6s
tdrgydra tortdn6 kiterjeszt6s6r6l, 6s a szeruldlskotdskor a Megrendel6 fel6 igazolniakell, hogy
a megl6vS szerzodlse a fenti felt6telekkel jelen szerzSdds tilrgydtkepezo bensh{nilsra szol(tan
is drv6nyben van. A fedezet fenn6llis6nakigazolfsi m6dja: abiztosito Sltalkiilllitott r6szletes
fedezet igazolils, v agy a vonatkoz6 biztosit6si kotvdny.

8.43

A
me

Megrendel6 fenntartla a jogot, hogy az illtala foglalkoztatott biztosilftsi szakertdj6vel a
gfelel6 terj edelmri bizto sit6si fedezet fenn6ll6s6t ellen6riztess e.

8.44 Kivitelezo az ilItala megkotritt biztosit6st mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzds
kivitelez6se miatt az ff;adfs - 6tv6tel megtdrtdnteig ak6r egyetlen szemely is 6ll Kivitel<>25
alkalmazds6ban. Megrendel6 felszSlitSsira, Kivitelez6 koteles bemutalni a biztositftsi dij
rendszeres fizetds6nek elismerv6nyeit.

8.45 Abban az esetben, ha a Kivitelezo :iugy mulasztja el betartani jelen szeru6d6snek megfelel6en a
bizrosit6si dijak rendszeres fizet6s6vel a szerzodes fenntart6s6t, valamint a kotv6nyekben
rogzitett felt6telek betartistfi, hogy Megrendel6t err6l nem drtesiti, akkor kciteles Megrendel6
biztosit6 6ltal meg nem t6ritett -khrdtteljes eg6sz6ben megt6riteni.

-

Allapotfelm6r6s
8.46

A

munkateri.ilet iltadisa elStt a kivitelez6s sor6n 6rintett ingatlanok.r6l, 6pitm6nyek:61,
mitirgyakr6l, a munkatertiletr6l 6s k<izvetlen krirnydk6r6l/kornyezetl,r6l a Kivitelez6nek
saj6t k6lts6g6re videofelv6telt 6s/vagy fot6kat kell k6szitenie 6s annak egy pdld6nySt CDn/DVD-n legk6s6bb a munkaterilet StadSskor 6t kell adni a Megrendel6nek, az al6bbiak
szerint: kiiztertileti burkolatokr6I, az 6pit6ssel 6rintett ingatlanrdszr6l 6s az ingatlan koliili
koztertiletekr6l, burkolt feli.iletekr6l, ritr6l, ritcsatlakoz6sokr6l, j6rdl5kr61, foly6k6h61,
zcildfeliiletr6l, frkr61, a kivitelez6ssel 6rintett ingatlartr6l (kivtil 6s lbeltil, a m6r s6riilt
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6piiletrdszekre, 6piiletszerkezetekre kiemelt figyelemmel) 6s a komyezo ingatlanokr6l,
6pitdssel szomszddos 6piiletr6szr6l, vizlevezeto mrit6rgyakrol, villamos energia 6s
kozvrlfryititsi h6l6zatr6l, 6s egydb a munka 6s felvonul6si teriileten fellelheto mitargyakr6l,
stb.

Es6b:
8.41

A

KivitelezS feleloss6ge, hogy

az

6pit6ssel, 5t6pitdsse1, felirjit6ssal

nem

drintett

dpitmdnyekben/dpitmdnyr6szekben k6rokoz6s ne torl6nj en.
8.4t1

A

8.49

A

Kivitelez6nek a tervez6s 6s kivitelezds sor6n, a Megrendel6 k6pviseldjdvel folyamatos
kapcsolatot kelt tartan|hogy az a tervez6s iddszak6ban,6s az 6pitkez6s alatt is a felmeri.ilS
k6rd6sekben a rnegfogalmazotl alapvet6 Megrendel6i el6fr6sok szerinti ir6nyok 6s szempontok
marad6ktalanul 6rv6nyestilhessenek.

Kivitelez6 kifejezetten nyilatkozik, hogy telepitend6 termdkek kieldgitik az al6bbi

kovetelm6nyeket:

.
.

megfelel az EN 61730 szabvftny el6ir6sainak.
a fitala be6piteni kivant berendez6sek megfelelnek tov6bb6 krist6lyos modulok esetdn az
a napelem

IEC 61215, v6konyfilmes modulok eset6n az IEC 61646 szabvfinyban el6irt

kdvetelm6nyeknek. A fenti szabv5nyoknak va16 megfelel6s igazolilsftr4 a term6k
akkredit6lt tanrisit6 intezet altalkiilllitott tanrisitvttnnyal rendelkezik, mely tanrisitv6ny a
kozbesze rz6 si eli 6r6s sor6n c satoliisra keriilt.

8.50 A munk6k v6gz6s6vel 6s befejezds6vel kapcsolatos szakhat6s6gi enged6ly megszerzdsehez a
sziiks6ges mriszaki tervdokumentdci6t aKivitelezS elk6sziti 6s elj6r a MegrendelS megbiz6sa
alapjhn. A haszn6latbav6teli elj6r6si dij a Megrendel6t terheli. A KivitelezS kciteles megf elenni
a munk6val kapcsolatos hat6sSgi ellen6rz6sen, miiszaki 6tvdtelen, teljesiteni az engedelyezo
vagy jSvilhagy(i hat6s6g utasit6sait. Az ilyen utasitdsokkal kapcsolatos krilts6gek a Kivitelez6t
terhelik.
8.51 A Kivitelez6 aszerzodds teljesitds sor6n esdlyegyenl6sdgi felel6st koteles alkalmaznt ennek
elmarad6sa szeruodlsszeg6snek min6siil, 6s aszerzod6s felmond6s6t vonhatjamagafiin!

9./ lMiiszaki 6tadr{s-6tv6tel
9.1

Az 6pit6si tev6kenysdg6nek befejez6sekor mriszaki ffiadils-fitvdteli eljar6st folytatnak le

a

felek.
9.2

Amennyiben a Kivitelezo a kivitelez6s eglszet elk6sztiltnek tekinti (kivitelez6si munk6kat a
jelen szerz6d6sben, a jogszabillyban el6irtak 6s a kivitelez6si dokument6ci6ban
meghatfirozottak szerint elv6gezte), rigy kriteles arr6l a Megrendel6t 10 nappal elore, az
6pit6si napl6tran 6rtesiteni (k6szre jelenteni), annak 6rdek6ben, hogy a Megrendelo az illtala
sztiksdgesnek tartott vizsg6latokat akeszre jelentett l6tesitm6nyen el tudja vegezni.

9.3

A

k6szre jelentdsben a Kivitelez6nek meg kell jelolnie a munk5k elk6szi.ilt6nek id6pontj6t,
mely egyben a mriszaki ffiadils - 6tv6teli eljfuils megkezddsdnek a napja. A Megrendel6 erre a
napta hivja ds;sze az eljfrhst.
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9.4 A mriszaki ffiadils-fitveteli elj6r6s megkezd6s6re akkor keriilhet

sor, ha

- a Ptk.

6:2a7$ Q)

bekezdds6ben foglaltak szerint - az elkesziilt l6tesitm6ny k6sziilts6gi foka olyan szintri, hogy
az esetlegesen fenn6ll6 hib6k 6s hi6nyoss6gok kijavit6sa vagy potltLsa nem akadSlyozza a

rendeltetdsszeni 6s biztons6sos haszn6latot.

9.5

A mriszaki 6tadtts-ffiveteli elj6r6s sor6n a Megrendel6 megvizsgitlja, hog'y a szerzodds thrpgya
szerinti 6pit6si tev6kenys6g a szerzod6sben 6s jogszab6lyban eloirtak alapjfn, a Kivitelez6
fital kdszftett 6s a Megrendel6 iital j6v6hagyott kiviteli tervdokumentd.ci6ban
meghatfuozottak szerint maraddktalanul megval6sult-e, 6s a teljesitds megfelel-e az el(iirt
mriszaki 6s a szeruod6sben v6llalt egy6b kovetelmdnyeknek 6s jellemz6knek.

9.6

Hat6rid6ben teljesit a Kivitelezo,ha az elkdsziilt l6tesitmdnyt hiba ds hi6nymentesen az el6frt
hat6rid6re a Me grendel6 a Kivitelezotol 6tv ette.

9.1 A Kivitelezo

tudomilsul veszi, hogy a hat6s6gok, szakhat6s6gok, kezel6k, tizemeltet6k,
tulajdonosok elSir6saiban foglalt - bizonyithatoan a Kivitelezo mulaszt6s6b6l ered6 hib6kat, hi6nyoss6gokat, att6l fliggetlentil, hogy a mtiszaki ffiadls-ifiveteli elj6r6s sikeres
lezfrtsa megtortdnt, a szerzod6s keret6n beltil koteles a Kivitelezoi dij terh6re kijavitani,
p6tolni, illetve kieg6sziteni.

9.8

A Megrendel6 a Kivitelezo klszre jelentds6nekkdzhezv6tel6t kovet6

10 napon beliil koteles
az Stadds- iltveteh elj6r6s megkezd6s6re. Amennyiben a Megrendelo ezenr hat6rid6t k<ivet5 10
napon beliil sem kezdi meg az 6tad6s- fitveteli eljhrfst, vagy megkezdi, de azt nemfejezibe a
9.1 1 pontban irtak szerirrt. a teljesitdsigazol6st a Kivitelez6 k6r6s6re koteles kiadni.

9.9 A Megrendel6

a miiszaki ftadls-Stvetel sor6n - 5 napn6l nem hosszabb idltartam alal]- koteles a munk6t megvizsgiilni, a vizsgftlat alapjftn felfedezett hibitkat, hi6nyoss6gokat, azok
kijavit6sdnak, p6tl6s5nak hatdridejdt a hibfs, hi6nyos munkardsz:eket, valamint az
6rv6nyesiteni kiv6nt szavatoss6gi igdnyeket jegyzlkdnyvben rogzitent. Az t";radds-htv{tel
idej6n fenn6ll6 hib6k, hi6nyok kijavit6s6nak hat6rideje legfeljebb 10 nap.

9.10 A muszaki

ifiadfls-ifiv6tel sor6n a felek 30 perces pr6baiizemet tartanak. A mriszaki fLtadiLsfrtvltel sor6n tartott pr6baiizemi id6szakban bekovetkezo gepeszeti anyaghibftkerl a gyftrt6k
felelnek, a rendszer tervez6si 6s kivitelezdsi (szerel6si) hib6i6rt a Kivitelez6 felel. Mindk6t
esetben a Kivitelez6nek azonnali intdzked6si kotelezetts6ge van a hiba elh6rit6sa 6rdek6ben.

9.11 A teljesit6s

igazolfs kiilllitdsara a miszaki ellendr rlszdrol akkor kertil sor, ha a szerz6d6s
tttrgya szerinti 6pit(5ipari kivitelez6si tev6kenys6g a szerzoddsben 6s jogszabflyban el6irtak
alapjfin a mriszaki dokumentrici6kban meghatftrozottak szerint marad6k'talanul megval6srLrlt,
6s a teljesitds megfelel az el1irt mriszaki 6s a szeruod6sben v|llalt egy6b kcivetelm6nyeknek,
jellemz6knek.

9.12 A sikertelen fitadf.s-irtveteli ellfirds koltsdgei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelezt5 j6t6ll6si 6s
szavatoss6gi kotelezetts6gei a sikeres mriszaki ifiadls-fttvetellezitristtnaknapjatSl

9.I3

kezd6dnek.

A Kivitelezo a miszaki ritad6s - 6tv6teli elj6r6s sikeres lez6r6sffi,6s a rteljesit6s igazol6ssal
ell6tott vegszfrmla kiilllitasal kovet6en (3 munkanapon beltil) koteles a munkateriiletet a
Megrendel6nek 6tadni,6s az elk6sziilt miszaki alkotdst a Megrendel6 birlok6ba adni.

9.14 Az ffiadott l6tesitm6ny a vlgszhmla kifizet6sdnek id6pontjdban keriil teljes eg6sz6ben a
Megrendel6 tulaj dondba.
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6s

9.15 Az 6pitdsi munkateri.ilet ritad6s*6tv6teli (Megrendel6nek va16 visszaad6skor) eljdrasa
keret6ben a Megrendel6 reszere 6tad6sra keriil a Megrendel6 ellenSrzds6t kovet6en
v6glegesftett megval6sit6si dokument6ci6 papir alapon i p6ld6nyban, amely a mindenkori
jogszabalyokban el6filaknak megfelel6en tobbek kozott az alihbiakat kell tartalmaznia:

-

A megval6sul6si terv 6 peIdSnyffi,
Az 6pit6si napl6 egy p6ld6ny6t,
a magyar nyelvri min6s6gi brzonyitvinyokat 6s g6pkonyveket,
min6s6gibi:zonylatokat,
m6r6si jegyzokdnyveket (6rint6svddelmi, vill6mv6delmi, szigetelds-ellen5ll6si, stb.)
szabvinyoss6gi nyilatkozatokat. a kivitelezdsi tevdkenys6gre vonatkoz6 el6ir6soknak,
szabv6nyoknak megfelel6 6rint6sv6delmi jegyz6konyvet, valamint vill6mvddelmi
jegyz6kony'vet;
iizemeltet6si, karbantartitsi utasit6sokat

kivitelez6irryilatkozatot
felel6s mristzaki vezetoi nyilatkozatot
kivitelez6s sor6n klszitett fot6kat (csak CD-n), amennyiben relev6ns
minden olyan egydb hat6s6gi enged6lyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6
szdmfna a rendeltet6sszerti 6s biztons6gos haszn5latot igazolja 6s a hasznSlatbavltelhez
sziiks6ges.

9.16

Megrendel6 e:loirja, hogy a megval6sit6si dokument6ci6 valamennyi resze magyar nyelven
keriiljdn iltadtsra. Amennyiben a dokument6ci6 valamely resze egdszben vagy r6szben nem
magyar nyelven ki6llitott, a Kivitelezl 6Ital k6szitett vagy k6szittetett fordit6st kell csatolni
kozvetleni.il a dokumentdciS nem magyar nyelvri r6sze ut6n, melynek sz<iveghris6g6t
Kivitelez6nek c6gszerii alfirisfxal kell igazolnia. A fordit6s esetleges k61ts6g6t Kivitelez6
koteles viselni.

9.1",t

A

megval6sit6si dokument6ci6t a miszaki fitad5s-atvetelig ellen6rz6sre kell tfiadni a
Megrendelo rdsz6re. Az ellen6rz6s utftn v6glegesitett megval6sit6si dokument6ci6t az epitesi
munkateriilet Stadds-trtvetelekor (Megrendel6nek val6 visszaad6skor) kell fttadni a
Megrendelo r1szdre.

10./

Kiitb6rek kfrtd:rft6sek

10.1 A Kivitelez6, ha neki vagy

alvtilalkoz6jSnak, teljesit6si seg6dj6nek felr6hat6 okb6l
k6sedelembe esik a kdsedelem minden egyes nap16n 100.000,- Ft/nap k6sedelmi kotbdr
megfizet6s6re koteles, amely a ktitbdrterhes hat6rid6ket kcivet6 napon kiilon bejelent6s n61kii1
esed6kes.

l}.tL

A k6sedelmi l<<itb6r maximuma az AFA n6lktil szitmitottKivitelez6i dij (ajfunlati ar) 20 %-a.
A k6sedelmi kotb6r megfizet6se nem mentesiti a Kivitelezot a szerz6ddsszeni teljesit6s a161.

10.3

A kdtb6rterhes hat6rid6 megnyilik, ha a Kivitelez6 avdghatilridSre a munkrit nem adja ifihiba
6s hi6nymentesen.

10.rt Az

elallils (fellmond6s) eset6n a Kivitelezo az AFA n6lkiil szitmitott Kivitelez6i dij 30%-nak
megfelel6 dsszegri meghirisul6si kcitb6r, 6s az ezt meghalad6 k6r megt6rit6s6re kdteles.
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10.5 A kdsedelem jogk6vetkezm6nyei

nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a kdsedelenr a
Megrendelo szerzodesben v6llalt kotelezettsdg6nek hib6s teljesit6sdb6l fakad.

10.6 A Megrendelo

az esetleges kcjtb6rkoveteldseit a vegszitmlaba - a Kbt,-ben meghatfroz,oll
m6don - besz6mithatja a kotb6r 6sszeg6t, illetve aztkozvetlentil a Kivitelez6vel szemberL is
6rvdnyesitheti.

I0.7

A felek rogzitlk, hogy a Megrendel6 a ktitb6ne akkor is jogosult, hakfua nem meriilt fel. A
Megrendel6 a kotbdrrel nem fedezett k6rai megtdrit6sdre 6,s a szerzird6sszeg6sb6l ered6
egydb

jogai 6rvdnyesit6sdre

is

jogosult.

11./ Biztosft6kok, jt6trill6s 6s szavatoss{g

11.1

A Kivitelez6 a j6t6llfsi id6 elsd 16h6napjhra+ 45 napig fenn6ll6 az AFA ndlkiil szdmilott
Kivitelez6i dij (ajfinlxi ar) 5 Y9-anak megfelel6, azaz2 610 900,- Ft osszegri, a j6t6l16si id6
fennmarad6 idotartamtua az AFA n6lktil szdmitott Kivitelezoi dij (ajlnlati 6r) 3 %o-6nak
megfelel6, azaz | 566 540,- Ft biztositdkot bocs6t a Megrendel6 rendelkezdrs6re.

II.2

Aj6t6116s els6 16 h6napjftra vonatkoz6, a szerzodes hib6s teljesit6s6vel .kapcsolatos igdnyeft
brztositekfnak rendelkezdsre bocsStds6r6l sz6l6 dokumentumot a teljesit6sr id6pontj 6ig, azaz a
mriszaki (fiadfs - 6tvdteli elj6r6s sikeres lezftrfsa napjitra keltezetten korfeles a Kivitelezl a
Megrendelonek 6tadni.

11.3 A Kivitelez6 a j6t61l6si id6szak 16. h6napj6nak utols6 munkanapj6ntartoft ut6-feliilvizsg6lati
elj6r6s megkezd6s6ig koteles a j6t61l6si iddszak m6g hdtral6v6 idotartamSra szi.iks6ges
biztosit6kot megfelelS form6ban 6s tartalomban a Megrendell reszdre ritadni. Amennyitren
ezen id6pontig a biztosit6k megfelelS form6ban tort6nS rendelkez6sre bocs6t6sa nem tortdnik
meg, rigy a Megrendel6 jogosult az elso 16 h6napra nyrijtott biztosit6kb6l az eloirt dsszeget
lehivni, es art elkiilonitett sz6ml6ta elhelyezni.
1

1.4

A

Kivitelez6 az egyik biztositdki form6r6l a mdsikra ifitdrhet, de

a

brztosit6koknak a

szerzoddsben foglalt osszegnek 6s id6tartamnak megfelelSen folyamatosan rendelkez6sre kell

6llnia.

11.5 Megrendel6t a szerzodds hib6s teljesftds6vel kapcsolatos igdnyek biztosit6ka osszegdb6l
vdglegesen megilleti mindazon kolts6g, amely a mriszaki fiadfs-6tve1;el ut6n, de m6r a
haszndlat soriin felmeriilt esetleges hib6k kijavitdsara szolg6lnak, amennSrifen a Kivitelez<t a
felmeriilt hib6k kijavithsdt nem v6llalja 6s a javit6sokat a Megrendel6 harmadik f6trlel
elv6gezteti.

11.6

A

Megrendel6 jogosult tov6bb a biztosit6k eg6sz6nek lehfv6s6ra, arnennyiben kdtsdget
kizdr6an bebizonyosodik, hogy a Kivitelezo 6ltal megval6sftott rendszerek nem k6pesek az
el6irt param6terek teljesit6s6re. Ebben az esetben a MegrendelS jogosult a biztosit6k cisszegdt
meghalad6 kfirinak megt6rit6s6t is kovetelni a KivitelezStol, tekintettel ar:'la, hogy ha
Megrendel6 riltal el6frt primerenergia fogyasztfs hatrir6rt6ke, illetve az SPFprim
hatfr6rt6k a fenntartisi id6szakban nem teljesiilnek, akkor az t titmogatr{si iisszeg
ut6lagos visszafizet6s6t vonhatja maga utfn. A Kivitelez6 tudom:lsul veszio hogy a
t{mogatfsnak ilyen okb6l tiirt6n6 visszavonfsa eset6n a teljes anyagi felel6ss6ggel
tartozik az igy okozott kir6rt.
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f

.i/ Amennyiben il.yren hib6k nem meriilnek fel, 6s a biztositek lehivftsara egydb (fenti) okb61 sem
keriil sor rigy a Megrendel6 koteles a szerzodls hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyek
biztositdk6t a j6t6ll6si (garanci6lis) id6 lej6rtakor lefolyatott ut6-feltilvizsg6lati elj6r6s
lezfirdsdnak id6pontj6t6l szdmitotl5 munkanapon beliil Kivitelez6 r1szdre felszabaditani.

11.1]

A Megrendelo lehet6v6 teszi, hogy a hib6s teljesft6ssel kapcsolatos ig6nyek teljesit6s6re
kikotott biztosiit6k vonatkoz6s6ban a biztosit6k (vagy annak meghatirozott r6sze) a
KivitelezSnek a teljesit6s6rt j6r6 ellen6rtdkb6l visszatarlits ritj6n kertiljdn biztosit6sra, amelyre
az6vadekszabfilyaitkellmegfelelSenalkalmazm.

11.9

A

szerzodds hibSs teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyek biztosit6ka rendelkezdsre bocs6t6sa nem

mentesiti a Kivitelez6t azugynevezett "rejtett hib6kkal" kapcsolatos felel6ss6g al6l.
11.10A Ptk. valamrnta27512013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a9712014. (III.25) Korm. rendelet, a
24912004 (VIII.2) Korm. rendelet valamint a 18112003. (XI.5.) Korm. 3. sz. melldklete szerint
Kivitelez6 szav atolj a, ho gy :

-

^

aszerzoddstftrgyf$kepezo munkiit azajdnlatkdr6si dokument6ci6, azajhnlat, a Megrendel6
fital megadott kiindul6si adatok, kozbens6 adatszolgftltat6sok 6s a megrendel6i utasit6sok
alapjitn, tovttbb| a megval6sit6s ideje alatt 6rvdnyben l6v6 hazu 6s Eu-s norm6knak,
miiszaki ell6ir6soknak, szabvftnyoknak, az illet6kes hat6s6gok kcivetelmdnyeinek 6s
szabfiy zatunak me gfelel6en val6 s itj a meg ;
a jelen szerzodls 6rtelm6ben bedpitett anyag, szerkezet 6s elemek/berendezds mentes lesz
minden olyan hib6t61, ami a Kivitelez6, az alvlllalkoz6ja, vagy a szilllitSja cselekedet6bSl
vagy mulas':ztdsdb 6l szdrmazhat;
szavatolja 1.ov6bb6 az fitala elvdgzetl tevdkenys6g, a beepitett anyagok, szerkezetek 6s
elemek/berendez6sek megfelel6s6g6t 6s min6s6g6t a hosszir l.avl [zemeltet6s
biztosithat6s6ga drdekdben.

11.114 Megrendelo

a

szavatoss6gi
Iej 6rl6ig 6rv6nye sitheti.

ll.I2Klitelezo ganntllja a

jogait a teljesit6s id6pontj6t6l a kotelezo alkalmass6gi id6

szerzSdds szerint be6pitett anyagok, szerkezetek 6s
elvlgzett munk6k szakmai 6s min6s6gi megfelel6s6g6t a

elemek/berenderz6sek min6s6g6t, az
telj esit6st kove1.6 ido szal<r a.

lI.I2.I

A j6till6si (garanci6lis) id6szak a sikeres mriszaki i$adils-dtvetelt sikeres befejez6s6t
rogzito btzony)lat ktfllrtilsdt6l szdmitottan indul. A biztosit6kkal lefedett j6t6115si (garanci6lis)
id6szak 60 h6napig tart, ezt meghalad6an a napelemes modulok,ra gyart6i teljesitm6ny
garancia, minirnum 20 6vre,legal6bb 80%-os teljesitm6nyre vonatkoztatvaterheli a KivitelezSt
j6t6ll6si felel6ss6g.

lI.I2.2 Ha a .j6t6l16si id6 alatt bfrmilyen hiba jelentkezne a ldtesitm6nyben, a Kivitelez6
koteles a Megr:endel6i ig6ny kdzhezvdtel6t kovet6 lehet6 legrcividebb id5n, de legfeljebb 15
naptttrr napon treliil saj6t kcilts6g6n megjavftani, cser6vel vagy m6s m6don helyrehozni ahibdt,
vagy ahtbafital okozott b6rmilyen k6rt.
11.13A j6t5ll6si id6 alatt elvlgzendo garanci6lis javit6sok esetdn a Kivitelez6 semmilyen jogcimen
nem sz6molhat fel koltsdget a Megrendel6nek, kivdtelt kdpez ez alol, amikor a Kivitelez6 nem
felel6s az adofi. hib66rt vagy a bekovetkez6 k6roknak javitdsilert, cser6j66rt vagy j6v6teteleetl,
amennyib e n azok okht kiz6r 6lag az al 6bb i ak e gyike kep ezte :
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(a)

A

ldtesitm6ny nem megfelel6 kezeldse 6s karbantartdsa a Megrendelo 6ltal; (ha a
Megrendel6 a dolog karbantartfts6ra vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6
e tekintetbe n tf\ ekoztat6si kotelezetts 6 g6nek ele get tett. )
(b) A nem rendeltet6s szeri haszn|lat;
(c) Vis major eredmdnye.
1I.14 Az egyes berendezdsekkel osszefiigg6sben a jStfllLilsi id6 alatti meghib6sod6sok miatti j6t6116si
igdnyeket Megrendel6 6rv6nyesiti. Amennyiben a gyiLrto ceg ftltal adott j6t6l16si ido lej6rt, de a
Kivitelez6 szavatoss6gi ideje mdg nem, ugy ajavit6si kolts6get a Kivitelez6 viseli. A j6t61l6s
nem vonatkozlk a term6szetes elhaszn6l6d6sra.

11.15Amennyiben a Kivitelezo a szavatoss6gi vagy j6t6116si (garanci6lis) kdtelezetts6ge teljesitds6t
nem vagy nem hat6rid6ben teljesiti, Megrendel6 jogosult a sziiksdges javit6sokat harmadik
fellel a Kivitelez6 kdlts6gterhlre elv1geztetni, 6s a szerzodes hib6s teljesit6sdvel kapcsolalos
ig6nyek biztosit6k6b6l (j6t61l6si biztosft6kb6l) lehivni, an61kii1, hogy a Ki'vitelezovel szemtren
fenn6ll6 b6rmely j o ga ezzel csorb6t szenvedne.
12./ Min6s 6.gvwsgi,Iat, min6s6gellen6rz6s

l2.I

A Megrendel6 a tev6kenys6get 6s a felhasznillsra keriil6 anyagokat brirmikor ellen6rizheti.
A Kivitelezo nem mentesril a szerzoddsszegds jogkovetkezmlnyei a.161 amiatt, hogy a
Megrendel6 a Kivitelezo tevdkenys6g6t nem vagy nem megfelel6en ellen6rizte.

12.2 A Kivitelez6 teljes mdrtdkben

fe1e15s a26rt, hogy a szerzodlsben foglalt munka a szerzodes
dokumentumainak mennyis6gileg 6s min6s6gileg megfelelj en.

I2.3 A Kivitelez6 koteles lehet6v6 tenni a Megrendel6nek

saj6t teri.ilet6n es az alv6llalkoz6i
kor6ben is, hogy a munkav6gz6s folyam6n a min6s6gv6delmi 6s megbizhat6s6gi, az eloir\
tirgyi, szem6lyi kovetelm6nyeket 6s a felhaszn6l6sra kertl6 anyagokat leellenorizze.

12.4 A Kivitelez6

az anyagokat rigy koteles rendelkez6sre bocs6tani (dokurrLent6lni), hogy azok
min6s6ge ut6lag ellen6rizhet6 legyen.

12.5 A felhasznfit

az

elvegzett munka minSs6g6vel kapcsolatos vita esetdn amennyiben a vitirt a szerzodo felek megegyezdssel rendezni nem tudj6k - igazsitgijlgyi
mriszaki szakdrtl yagy a szak6rt6i rntezet |llfsfoglalasa az ir6nyad6.
anyagok es

12.6 A szakdrt6i dijat az afel elolegezi meg, akinek a szak6rt6 igdnybev6tele

6rdek6ben ftll, es az

viseli, akinek ahibf$ab6l a szakertl ig6nybev6tel6re sor kertilt.

12.7 A takar6sra,

be6pit6sre keriil6 munk6k ellen6rz6se drdekdben, vagy hat6s6gi ellen6rz6s;ek
megkezd6se el6tt kivitelez6 kdteles az ellen6rz6sek 6s vizsg6latok vfnhat6 id6pontj6t 3
munkanappal kor6bban az epitesi napl6ba bejegyezni, 6s a Megrendel6 k6pviseldjdt (mriszeki
ellen6rt) egyidejtileg telefax vagy elektronikus 1ev61 (e-mail) ritj6n 6rtesiteni.

12.8 Ha a Megrendelo az

5rtesitds ellen6re az ellen6rz6st elmulasztja, k6s6bb a be6pitett
munkar6szt csak akkor ellen6rizheli,ha az irjb6l elv6gzett munk6val kapcsolatos k6lts6geket
a Klitelez6nek megfizetl Ha az ellenorz6s sor6n az ellenorzest ve:gz6 megallapitja" a
Kivitelez6 szakszenitlen munkavdgz6sf! ez esetben az ellenorzds 6s az rlLjra6pit6s kolts6gei a
Kivitelez6t terhelik.
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12.9

ds

Nem mentesiil a Kivitelez6 a felel6ss6g al6l, ha a Megrendel6 az ellenoru6st elmulasztotta
vagy nem megfeleloen v6gezte el.

1

3./ Alvfllalkoz6i, er6forr{st nyrij trf szervezeti szerz6d6sek

13.1 A szerzodlst

a

Kivitelez6nek (kozosen ajinlattltel eset6n a Kivitelez6knek) kell teljesitenie.

13.'2 A Kivitelez6 az alabbi tertileteken
1

3

.3

A Kivitelez o az alihbi

1

07o

vesz ig6nybe alv6llalkoz6t: felelSs mriszaki vezeto.

feletti alviilalkoz6kat vonj a be a telj esitds

13.4 A Kivitelezo az alkalmass6g6nak

sor6n: -

igazolfsftra az alilbbi alvSllalkoz6t mutatta be (esetleges

kezess6gv6llalis): -

l3.li

A Kivitelezo f6l teljesit6s6ben (- a 13.7. pont szerinti kiv6tellel -) koteles kozremilkodni az
olyan alvflllalkoz6 6s szakember, amely a kdzbeszerzesi eljftrftsban r6szt vett a nyertes
ajftnlatlev6alkalmass6gftnakrgazolilsdban.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6nek a teljesit6s sor6n minden olyan - akdr a kor6bban
megjeldlt aIvilIlalkoz6 helyett ig6nybe venni kiv6nt - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni,
amelyet az ajftnlatftban nem nevezett meg 6s a bejelentdssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is,
hogy az lltala ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6 nem 6ll a megelozl kozbeszerzlsi
elj6r6sban elairtkizdr6 okok hatftlya alatt.

13.6 A

l3.l Az olyan alvfilalkozo

vagy szakember (a tovdbbiakban: alvSllalkoz6) helyett, aki vagy
amely akozl>eszerzesi eljftrdsban rdszt vett a Kivitelez6 alkalmass5gttnakigazol6s6ban, csak
a Megrendelo hozzflirulfsfxal ds abban az esetben vehet rdszt a teljesit6sben m5s
alv6llalkoz6, ha a szerzldeskotdst kovet6en - a szerzod6skotdskor el6re nem 16that6 ok
k<ivetkeztdben - be6llott ldnyeges kciriilmdny, va1y az alvfilalkozo bizonyithat6 hibris
teljesitdse miatt a szerz6d6s vagy annak egy r6sze nem lenne teljesithet6 a megjelcilt
alviilalkoz6r,al, 6s ha a nyertes ajSnlattevT az,'tJ alvitllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassrigi k<ivetelm6nyeknek, melyeknek a Kivitelezo akozbeszerz6si eliar6sban az
adott alv6llalkozoval egytitt felelt meg.

13.8 Az alvfllalkoz6 szem6lye

nem m6dosithat6 olyan esetben, amennyiben egy meghatdrozott
alvfilalkoz6 ig6nybevltele az 6rintett szolgfiltatits saj6tos tulajdons6gait figyelembe v6ve a

kozbeszerzdsi elj6r6sban az ajdnlatok 6rt6kel6sekor meghatfroz6 kciriilm6nynek min6siilt.

13.9 A

teljesit6si kotelezettsdget teljesitheti a Kivitelezo vagy a nem termdszetes szem6ly
alvfilalkoz6.jogut6dja,haezek valameiyike, mint jogi szemdly 6talakul,szltvilik, m6s jogi
szemdllyel egyesiil vagy a rh vonatkoz6 szabhlyok szerint m6s m6don jogut6dl6ssal

megsztinik.

13.10

A

felek rogz:"itik, hogy a Megrendelo az lpitdsi beruh6zrisok kiizbeszerzdslnek r6szletes
szabSlyair6l sz6l6 30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. $ - a 6rtelm6ben a Megrendel6
(vagy a nev6ben eIjdr6 szem6ly) a szerzodds teljesitdse sor6n az epitesi napl6 adatai alapjan
kdteles ellen6rizni, hogy a teljesft6sben a 13.2.-13.8 pontban foglaltaknak megfelel6
alvilllalkoz6 'vesz -e reszt.

13.11 A jelen szerzSd6sben foglalt feltdtelek azalvhllalkoz6krais 6rtelemszerienkiterjednek.
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13.12 Megrendelo fenntartja magAnak a jogot, hogy az alviilalkoz6i szerzSddsekbe a jelen
szerzoddsben megfogalmazott - alv6llalkoz6rats 6rtelemszertien vonatkctzS - kovetelmdn),ek
ellen6rz6se 6rdek6ben betekint6st nyerien.

14./ Felfiiggeszt6s

I4.1

MegrendelS fr6sbeli 6rtesitds utjdnbarmikor felfiiggesztheti a jelen szerzodes szerinti munka
egdszdnek, vagy b6rmely r6sz6nek az elvegzeset.

I4.2

Ilyen drlesiteskezhezv6tele ut6n, hacsak az

6rtesit6,s m6s ig6ny-t nem

tlimaszt, aKivitel<>zo

k<iteles:

-

a

munk6t

az 6rtesit6sben

meghatitrozott id6pontban

6s

.m6r16kben azonnal

megszakitani;

-

a felfiiggesztett

munkdval kapcsolatban tovSbbi megrendel6sek felad6s6t, vagy
alvillalkoz6i szerz6d6sek kot6s6t az drtesit6sben meghal:frozott mdrtdkben

megsztintetni;
valamennyi megrendel6s, alv6llalkoz6i szerz6d6s felfiiggesztdsdre minden 6sszeni
er6feszit6st halad6ktalanul megtenni oly m6don, hogy a felt6rtelek a Megrendel6
szitmdra kiel6git6ek legyenek, 6s olyan m6rt6kben, amennyiben ezek a felftlggesztett
munka telj esit6s6vel kapcsolatosak;
a felfiiggeszt6ssel j6r6 kolts6gek minimalizillSsdra minden 6sszeni int6zked6st
megtenni.

I4.3 A

szerzod6s teljes, vagy rlszleges felftiggeszt6s66rt - amennyiben annak oka nem a
Kivitelez6 6rdekkor6ben meriilt fel - a Kivitelez6t kdtalanitani kell.

15./ Vis

15.1

maior

Kivitelez6 nem felel6s amulasztftsokdft, ha a mulasztds okavis maior eredmdnye.

15.2 A Kivitelezl csak abban az esetben hivatkozhat

vis maiora, ha 6rtesitette a Meerendel6t
vis maior esem6nyr6l. annak okair6l 6s v6rhat6 idotatamhr6l

15.3 A

szerzoddsben meghatdrozoff, a vis maior esem6nnyel 6rintett hatfu:id6ket a
idotartamdval a fel ek kiil on me grill apo d 6sa alapj ftn m6 do s itani ke I l.

16./

a

vis maior

A felek egyiittmiikiid6se

16.1 A

felek kotelesek

a

szerzodls megkdt6s6n6l, fenn6lkisa alatt 6s megszi.intet6se sor6n
egy0ttmtiktidni 6s tdjekoztatni egym6st aszenoddst 6rint6 l6nyeges kdrtilm6nyekr6l.

16.2 A felek kotelesek egym6st 6rtesiteni, ha a

szerz6d6sben vSllalt valamely kdtelezetts6g
teljesitdse el6re l6that6an akadillyba iitkcizik, kiv6ve, ha az akadillfi a m6sik f6lnek kozl6s
n6lktil is ismemie kellett.

16.3 Az

akad6lykozl6si ktitelezettsdg elmulaszt6s6val okozott

szerz6 d6 s s zegdsdrt va16 felel

6 s s6

g szab6lyai szerint felel6

kdrlrt a mulaszt6 ftl

a

s.
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T6.4 Jelen szerz6d6sben foglaltakkal

kapcsolatos drtesitdseket ir6.sban kell megtenni, mely
6rtesit6sek szemdlyesen, postai fton, telefaxon vagy elektronikus lev6l (e-mail) ifijdn a
kijelolt k6pvisel6 rdsz6re foganatosithat6ak. A felek rcgzitik,hogy az elektronikus levdl (email) ritj6n tort6n6 drtesit6seket postai riton is meg kell kiildeni.

16.5 Az ertesites hat6lyossdv6lik,

amikor a cimzett aztkezhez kapja. Az ertesites elmulaszt6s6b6l
ered5 kiirok6rt a mulaszt6 fel felel6s.

16.6 A sz6ban tett 6rtesitdseket, amennyiben

valamely f6l f6 kotelezetts6geit 6rinti, haladdktalanul
ir6sban is meg kell er6siteni. ir6sbeli meger6sit6snek min6siil a telefaxon megtett nyilatkozat,
6s az dpitds napioba tort6n6 bejegyz6s is.

16.'7 A felek az epitesi napl6ba tor16n5 bejegyz6ssel kotelesek egym6st drtesiteni azokrol a
tudom6sukra jutott t6nyekr6l 6s kririilmdnyekr6l, amelyek a jelen szeuoddsen alapul6
kdtelezettsdgeik szerz6d6sszeni telj esit6s6t vesz6lyeztetik.

16.8 Mindegyik fdl koteles a k6rok megel6z6se,

valamint

a bekovetkezett karok enyhit6se
A k6rmegeloz6s vagy k6renyhitds

6rdekdben minden t61e elviirhato intezkeddst megtenni.
kor6ben - ha az 6rtesit6sre lehet6s6g nincs - mindegyik f61 kciteles el6zetes 6rtesit6s n6lkiil
elj6rni.

1

7./ Me gha talmazott k6pvis el6k

17.l

Megrendel6 rneghatalmazottkdpviseloje: T6th Istv6n
tel.: +36 941520-280
fax: +36 941520-264
e-mail : toth. istvan @szombathely. hu
77.'.2 Mriszaki e11en6r:
Brirzsei Csaba, Horv6th Gyula Vladimir
tel.: +36 30%955-5329, + 36 301237-4326
e-mail : borzsei@westber.hu

17.'.) Kivitelez6nrcghatalmazottkepvisel6je,
dptiletgdpdsz felel6s mriszaki

17.,[

17

Villamos felel6s mriszaki

vezeto:

vezeto:

BenczeJ6nos
tel.: +36 701425-4123
fax: e-mail : betcze.lano s@vulcanoenergia.hu
Benk6 Pdter
tel.: +36 301337-7831
fax: e-mail : benkop@freemail.hu

.:i A kivitelez6si

munk5k elvdgz6s6hez sziiksdges - a 26612013. (VII. 1 1.) Korm. rendelet,
illetve a24412006. (X[. 5.) Korm. rendelet szerinti - felel6s mriszaki vezetok biztosit6sa a
Kivitelez6 feladata.

17.6 A

k6pviselSk jogosultak 6ll6sfoglal6sra, nyilatkozattdtelre, teljesft6s igazolfusdra. 6pitdsi
napl6ba tort6n6 bejegyzdsre 6s minden olyan meg6llapod6sra, amely a szerzodds
teljesitdsdvel dsszefligg, de nem jelenti annak m6dosit6s5t.
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17.7 Az

egytittmtikod6s sor6n tett intlzkeddseket 6s nyilatkozatokat
foglalni.

a felek kotelesek

irdsba

I7.8 A kijelolt k6pvisel6k

kinevezhetnek tov6bbi kapcsolattart6 szemllyeket, akik nev6t 6s
hat6skor6t kolcsonosen kozlik egym6ssal.

17.9 A kijelolt

k6pvisel6k szemdlydnek v|ltozdsfn6l a felek kdlcsonosen dftesitik egym6st. Az
6rtesit6st a viitozils el6tt 3 nappal lev6lben, vagy az 6pit6si napl6ba tortdrnd bejegyz6ssel kell

megtenni.
18./

A szerz6d6s m6dositfsa. felmonddsa

18.1

Jelenszerz6d6sm6dosit6sa-avonatkoz6el6irdsok,igyk0ldnosenaKbt.
- mindk6t fel altal t<jrt6n6 cegszeri al6irdssal 6rv6nyes.

132.$-banfoglaltak

szerint

18.2 A szerzodlsm6dositiissal

kapcsolatos koltsdgeket, 6s kiad6sokat annak a szerzodl fdlnek kell
viselnie, akinek az 6rdekkcir6ben felmeriilt okb6l a szeruodes m6dosit6s6r'a sor kertilt.

18.3 A Kbt. 125. $ (5) bekezddse 6rtelm6ben a Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzoclest
felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dd:;se1
6rintett feladata elIfltSsitr6I gondoskodni tudjon -, ha

. a

Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajd,rni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezet, amely tekintet6ben fenn611 az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj5ban

o

ly fe 1t6te1 ;
a Kivitelezo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll az 56. $ (1) bekezdds k) pontj5ban
meghatin ozott valamely felt6tel.
me ghatdr o zott val ame

a szerzod6s megszrin6se elott mdr teljesitett szolgiiltal6s
szerz6dlsszeni pdnzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

Ebben az esetben a Kivitelezo

18.4 A Megrendel6

azonnalihatftllyal felmondhatja a szerz6d6st (e151lhat ttile), ha a KivitelezS
szerz6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi, ilyennek min6stil ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6

b)

c)

d)
e)

ftltal megadott 6sszeri hatdridon beli.il nem tesz eleget a
felhiv6snak, ho gy szerzodesszeni kotelezetts6geinek tegyen eleget;
a Megrendel6 ism6telt felsz6lit6s ellen6re vagy a Megrendelo 6ltaI meghatilrozott
hataridlig aKivitelez6 nem teljesfti a Megrendelo 6ltal adott utasitSsokat;
az adoII kotelezetts6gre el6irt teljesit6si hatilrido elott nyilvSnvalov| v61ik, hogy a
Kivitelezo a munkiit csak sz6mottev6 k6s6ssel vagy - a fogyat6koss6g kikiiszribril6s6re
tizott m6ltdnyos hathrid6 letelte ellen6re is - hib6san tudja vagy egy6Ital6n nem tudja

elvlgezni.
ha a Kivitelezo egyeb srilyos szerz6d6sszeg6st kdvet el, amely a s;zerzSdds hatSriddre
tort6n6 befej ezds6t v eszely ezteti;
ha a munkavdgzds b6rmely ffnisfhan Megrendell reszer6l mriszakilag igazolhat6, a
miiszaki ellen6r 5ltal is elismert, a Kivitelez6nek felr6hat6, jelentds min6s6gi 6s/vagy
mennyis6gi kifog6s meri.il fel 6s ennek kijavit6s6ban felek nem tudnak meg6llapodni.
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18.5

A MegrendelS tov6bb6 azonnalihatallyal felmondhatj

a

ds

a szerzod6st (vagy el6llhat t6le) ha:

a. a Kivitelez6 cs6deljitrast kezdem6nyez, joger6s felszftmollsi eljrir6st kezdem6nyeznek
ellene, felftiggeszti gazdasdgi tev6kenys6g6t, besztinteti kifizet6seit, vagy egy6b m6don
fizet6skdptelenn6 v6lik; (kivdve a cs6delj6riisr6l 6s a felsz6mol6si elj6r6sr6l sz5l6 1991.
6vi XLIX. torvdny (a tov6bbiakban: Cstv.) 1 1. $ (2) bekezd6s h) pontj6ban foglaltakat)
b. joger6s elmarasztal6 hatfnozatot hoznak a Kivitelezo szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szab6lys6rt6s vagy brincselekm6ny miatt;
c. m6s kozbeszerzesi elj6r6sban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az elj6r6s
nyerte s ekd nt szer zo ddse s kotelezetts6geinek nem tett ele get.

18.6 A szerzodesben meghatftrozott

el6ll6si (felmond6si) okok bekovetkezte eset6n a Megrendel6
a Kivitelez\lnz intezett egyoldahi jognyilatkozattal felmondhatj a a szerziSddst, illetve att6l
e1611hat. A Megrendel6 felmond6s (e16ll6s) eset6n csak a m6r teljesitett munkafolyamatok
megfizetds6re kotelezhet6, egy6b kitrteritesre, vagy kfrtalanitdsra a KivitelezS nem tafthat
ig6nyt.

I8.'7 A felmond6si

nyilatkozat igazolt kdzhezvdtele a szeruoddst megsziinteti, az azt kovetden
elvdgzetl mulkrik megt6rit6s6re a Kivitelez6 nem jogosult.

18.8

A felmondris

19./ Jogi

vitfk

a

Kivitelezo ftltalikezhezvltelt6l v6lik hat61yoss6.

rendez6se

I9.l

Felek kcitelesek mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen t6rgyal6ssal, bdk6s riton
rendezzlk a k<izotti.ik esetlegesen felmeriil6 mindenfele jogvitSt,vagy ndzetelt6r6st.

I9.2

Felek jogvita eset6n a szerz6d6ses jogviszonyukb6l keletkez6 vitSjuk rendez6se 6rdek6ben
nem vesznek ig6nybe mediritori kozremrikcjd6st, illetve jogvit6jukat nem eseti vagy filando
vilIasztott bir6sSg el6 terjesztik, hanem amennyiben a k<izvetlen tSrgyal6sok nem vezetnek
eredm6nyre, :flelek per6rt6kt6l fiigg6en a Polg6ri perrendtart6sr6i sz6l6 1952. 6vi III. torvdny
61ta16nos szat>llyai szerinti bir6s6gok kiz6r6lagos illet6kessdg6t kdtik ki.
A jelen szerzr6d6sben nem szabillyozott k6rddsek tekintet6ben a Ptk., a Kbt., valamint az
egydb vonatkoz6 jo gszabillyok elSir6sai ir6nyad6ak.

19.'.)
20.1

A szerz6d6s nyilv6noss6ga, adatszolgdltatis,

20.1

a felek

6ltal hasznflt nyelv

SzerzSdo felek tudom6sul veszik, hogy jelen szerz6d6s
nyilvSnos, annak tartalma kriz6rdekri adatnak min6siil.

a Kbt. rendelkezdse alapjtn

20|.2 A 20.I pont

a161 kivdtelt kepez - a Kbt. 80.9-ban foglaltak szerint
- a Kivitelezo 6ltal az
ajinlatfbankiSzdlt izletititok, melynek nyilv6noss6gra hozatalfitmegtiltotta.

20.'.)

Felek meg5llapodnak abban, hogy a szerz6d6,s teljes id6tartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kizttr6lag magyar lehet, 6s a Felek az egymSs k<izdtti kommunikfrcioban
is a magyar nyelvet hasznSljdk Amennyiben valamely dokumentum valamely r6sze eg6szben
vagy r6,szben nem magyar nyelven ki6llitott, azonf6lilltalkeszitett vagy k6szittetett fordit6st
kell csatolni k<izvetleniil a dokument6ci6 nem magyar nyelvri resze uthn amely f61
6rdekkdr6ben a dokument6ci6 kiaddsa felmeriilt. A szdveghris6get a fordit6st
k6szit6/k6szitteto f61 c6gszeni alftirilsdval igazolja. A fordft6s esetleges kcilts6g6t az a fdI
viseli, akinek 6rdekkor6b en a fordit6s sziiksd ges s 6 ge s felmeri.ilt.
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22./ A szerz6d6s hat6lyba l6p6se

22.I. A Megrendel6

jelen szerzoddsben foglalt munk6k frnansziroz6sa 6rdek6ben palyftzatot nyrijl
be a KEOP-20I5-4.10.0ru jelti (,,Helyi koltsdgvetdsi szervek tulajdondban dll6 uszod6k
technologiai h5- 6s villamosenergia-igdny6nek kiel6gitdse megrijul6 energiafon6sok
alkaLmazlsav al" cimi) pro gram keretdben.

22.2.

Ennek megfelel6en a felek rogzitik, hogy a szerzldes hattiyba l6p6s6nek feltdtele, hogy a
Megrendelo a piiytnatra vonatkozo Tftmogat6 Okiratot kdzhez vegye, 6s vele a Titmogal.fusi
Szeru6ddst meskoss6k.

22.3. Amennyiben a Megrendel6 pfiy6zata elutasit6sra kertil, vagy 60 napon beliil a t6mogat6i
dont6s nem sziiletik meg, rigy jelen szeruodes nem l6p hatlIyba, 6s a felek egym6ssal
szemben - jelen jogiigyletb6l ered6en - semmilyen kovetel6st nem t6mas ztanak.

23. I Egy 6b rendelkez6sek

A

szerzSdo felek rtigzitik, hogy a kozottiik l6trejott jelen szerz6d6s valamennyi felt6telt tartalmazza,
az irilsbeli szerz6d6sbe nem foglalt esetleges korribbi meg6llapodrisok hat6lyukat vesztik.

JeIen szen6d6s n6gy, egym6ssal sz6 szeint megegyezo, eredeti pdld6nyban k6sziilt, oly m6don,
hogy a felek eredeti al6ir6sukkal (szign6val) ellatjakaszeruiSdlsminden egyes olldalat.

A jelen szerzodds csak az ajilnlatteteli felhfv6ssal 6s mell6kleteivel (aj6nlatk6r6si dokumentirci6), az
elj6r6s sor6n keletkezett iratokkal, a Kivitelezo fital benyirjtott ajfunlattal egyiitt 6rvdnyes 6s
lrtelmezheto.

Szombathely, 201 5. november ..!?-
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