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A Szerld6s ldrgya
a Budapestx
Jelenszerz6d6staryyit a 3706117,37061166s 37061/8hrsz.,term6szetben
keriilet,F6v6mt& 9-ll telkeke[ (Epft6siTeriilet - helyszinrajz,t. sz6mt Melldklet)reszben
elbontand6al- 6s fel€pitrn6nyekvalamint tjonnan meg6pitend6egy kb. brulto 12.000 nf
alapteriiletii kultur6lis-kercskedelmikdzpont (CET) dsszestelken beliili 6s kiviili minden
szak6gat(tt, kiizmii stb.) feltilel6, minden a CET miikitdes6hez,megkiizelelit6s6hezilletve
iizemeltet6sdhezsziiks6ges6pitm€ny teljes kdrf kivitelez6si munkai (Kivitelezesi Munkdk)
kdpezik.
A V6llalkoz6 kdteles a Kivitelezesi Munkekat jelen Szerz6d€sbendgzitetlek szeint, jelen
Szerz6deselvrlaszhatatlan r€sz6t k€pez6 dpitdsi engedelyez6sitervdokumendci6 (2 sziimri
Mell6klet), aj6nlati kiir6s 6s egy€b kds6bbiekbencsatoland6kiviteli tewek alapjiin elv6gezni.
Megrendeki a Kivitelez6shezsziiks6geskiviteli tervdokumefteci6kat(3 sz6ml Mell6klet) 4
(n6gy) nyomtatottpdldiinyban6s egy p6ldAnybaneleklronikusformetumban(DvD) bocsatjaa
VAllalkoz6rdsz€rejelenSzez6d6s3. szimf mell6kleteszerintiterjedelemb€n6siitemezesben.
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teljesitika szerz6destA
hogy Vallalkoz6kkdzdsen,konzorciumban
A Felekmegalhpodnak,
jogosultjai
kijtelezettjeiennek a szerz6d€snek
6s egyetemleges
Vellalkoz6kegyetemleges
a Ptk.335 $ es 337 $-a szednt.A konzorcium
egyetemlegess6ge)
oogosultak€s kdtelezettek
kapcsolattart6
szemelyeA
vezet6iek6nt
a feleka WHB Epit<itnevezikki, ezzel6 a Megrendel6
kiitni 6s azt a Megrendel6dsz6re
kdtelesekkonzorciumiszerz6d6st
V6llalkoz6kegymdssal
6s
elszrirnolni,
alapj6nktitelesekegymAssal
6tadni.A VAllalkoz6ka konzorciumiszerz6d€s
jogviszon'T
beliili
a
konzorciumon
kapcsolatban,
tov6bb6
rkkal
kijelentik, hogy egymeskiiziitti
elszrimol,si, felelcissdgi6s egyeb kerddsekbena Megrendel6velszembenkdveteleseik,jogaik
nem keletkeznek, ezzel kapcsolatban kiitelesek biztositani Megrendel6 per- €s
Amennyibena szerz6d6s
ig6nymentess6g6t.
,,a Vallalkozdt"emllti, tlgy azona Vdllalkoz6k
jogosultakat
kell 6rteni.
6sk6telezetteket
mint egyetemleges
mindegyik6t,

2.2

A. y6lla1koz6 ve alja jelen Szerzdddsfeltetelei szerint a teljes kiirii Kivitelezesi (bontisi 6s
€pit6simunkek)elv6gz€s€t.
teljesitm6nyek bsszes6ge
Vrllalkoz6i szerz6d6ses

j ogerds
rdszere
az Epit6sjI er$letrevonaLkozd
3 . 1 A Vellalkoz6kijelenti.hogya Megrendelcidtadta

joger6s 6pitesienged6l)'tvalamint ezentervdokument6ci6k
6pit6si enged6lytervdokument6ci6t,
stb)
kdzmiit6rkdpet.talajmechanikat
melldkleteit(geod€ziai6s egyeb szakv6lemdny€ket.
kiviteli
(kdztediletrel
vonatkoz6
(kitzteriiletekre)
Teriiletre
nem
Epitdsi
kiils6
valamint a
rendokumentaci6t.A Vrillalkoz6 ajanlatdt e t6nyek, dokumentumokismeretdbentette meg,
ezek ismeretdbenkiiti meg a jelen Szerz6d6st,€s mindezek szem el6tt tart6s6valk6teles
elvegezni a jelen Szerz6d6sbenmeghatarozottfeladatait A V6llalkoz6 kijelenti, hogy az
ajiinlat6banszerepl6er kialakitrisasorenfigyelembevett mind€n lehetsegesk6riilmdn)'t, amely
a munlav6gz6ssord,nfelmeriilhet, kiildniisen az eltakart szerkezetek,kdzmiivek €s anyagok
lehets6gesellapotet 6s ajAnht6t mindeffe kiteded6 alapos megfontol6s utin tette meg. A
V6llalkoz6 kijelenti, hogy teffdokume Aci6kon trilmen6en megismerte a Megrendel6
szdnd6k6t6s a Kivitelez€siMunkdk c6lj6t.
Minden olyan tervdokumentaci6t,amely a jelen Szerz6d€salapjAul szolg6l, tovebb6minden
el6tt vagy annaksoren,k€dil
olyan tervdokumentaci6t,amely a Kivitelez6smegkezd6se
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Vallalkoz6nak, V6llalkoz6 a megval6sithat6siig szempontjeb6l sajdt felel6ss6g6re
haladektalanulellen6rizni k6teles.Ha VAllalkoz6 hibdt vagy pontatlansegotiillapit m€g, akkor
azt haladdktalanul,de legkds6bb6t (5) munkanaponbelil kiiteles Megendel6vel iriisban
kdzdlni. Amak elmaradiisaeset6na terveket 6s atadott dokumentumokatVallalkozd 6ltal
eifogadottnakkell tekinteni. Az inlsos ertesiteselmamdasaesetdnMegrcndel6vel szemben
Vallalkozdig6ny 6rvdnyesit€s6re
nemjogosult.Terveket(szerkezet,gytlmany stb.) V6tlalkoz6
csak Megrendel6 el6zetesir6sos hozzbjfullts'val m6dosithat, illetve ugyanigy t6rhet el a
j6vihagyott te ekt6l. A CET dokumenteci6inak
m6dosit6saicsakiriisban6wenyesek.
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3.3

A Kivitelezes alapj6t a Megrendel66ltal atadottjogerds dpitesi engeddlyezdsidokumentdci6,
ezentervdokumentdci6ban
nem szerepl6informeci6k eset6bena tender dokumenlici6,jogerds
dpitdsi enged€lyenkiviili engedelyekvalamint a kes6bbiekben,tadand6 kiviteli tervek jelen
Szerz6d6s2. saimi illetve 3. sz6mf Melleklete szerintkepezik illetve fogj6k k6pezni.Minden
tov6bbi, a mell6kletekben nem szerepl6 terv €s esetlegesenged6ly illetve hozzajlnrles
iigyint6z6se6s beszerzese(pl. hat6sdgokeltal jelen Szerz6d€saHirasautiin €setlegesenel6irt
toviibbi ergeddlyek beszerz6se,a VAllalkoz6 6ltal megvalasrott gytutminyok specifikus
reszlettervei,organizici6s terv, 6pites kdzb€ni 6s v6glegesviztelenit6si terv, munkakezd6si
enged€ly,kiizeriilet-foglausi enged6lyekbeszezdse,valamint az ideiglenes kdzmrielhtesok
megte ezet6se, kivitelez€se stb.), valamift az azok}roz tartoz6 tewez6i mrivezetes a
Vellalkoz6 feladata, felel6ssege6s kitlts€ge. A Y{llalkoz6 az 6ltala, vagy megbizortjaeltal
keszitettterveket 6s az engedelyeketaz enged6lybenvagy tervben meghat6rozotttev€kenyseg
megkezdeseel6tt Megrendel6nekbemutatnikdteles,melyet Megrendel66vvagy megbizottja
kell irAsbanj 6v6hagyjon.

3.4

Velhkoz6 kdteles a Kivitelezds m€gkezddsetaz illetdkes els6folai epitesi hadsegnak
hatfuid6beniresbanbeielenteni.
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3.5 Viillalkoz6 kiitelezi magel hogy a jelen Szerz6destargydt a Szerz6d6salapelveinek
rnegfelel6en6s az abbaaszab6lyozottak,valamint a vonatkoz6el6inisok, szabvAnyokszen
teljes kiidien, mriszakilag6s min6s6gilegkifogrstalan kivitelben, a aeljeskiiriis€ghez
sziikseges
esetlegestiibblet 6s a jogszabaly szerinti p6trnunkakatis bele€rtve, a vonatkoz6 magyar
el6idsoknak 6s szabv6nyoknak(MSZ), annak hi6nyeban a eur6pai kdz6ss6gi EUNORM
szabvAnlnak megfelel6en MSZ I. osztalyr min6s6gben, az 6tad6si hatarid6re hiba- €s
hi6n).rnentesenelk€sziti. Nem MSZ L oszt6llu teljesit6st Megendel6 jogosult V6llalkoz6
kdlts6gae harmadik szemdly v6lla1koz6val visszabontatni 6s ujra6pittetni, amernyiben
Vdllalkoz6 els6 felszdlitAsrah6rom (3) munkanaponbeliil nem intdzkedik 6s a hiba elh6rifiset
6rdembennem kezdi meg. Velakoz6 ezt kiiteles halad6ktalanulelv6geznitgy, hogy hatfuid6D6dosul6s ne tiirt6njen. Amennyiben az 6tdpit6s m6gis hat6rid6-eltol6d6steredmetyez,
Valhkoz6 kdteles Megrendel6 fts26rc az abb6l ered6 kfuokat megteriteni, mely a jelen
szerz6d€sben
meghatarozottkdtb6riisszegetilletve az azt meghalad6ker megterit6setjelenti.

3.6 V6llalkoz6nakaz 6ltala felhaszn6ltanyagok&t6saz dltala v6gzettmunke6rtval6 felel6ss6g€rea

Ptk. rendelkez6sei,ill. a kiikjn jogszab6lyoknaka kiitelez6 alkalmassegiid6t meghat6roz6
rendelkezeseiaz ininyad6ak.A szavatossegkeretebena V6llalkoz6 a hibekat saj6t kiilts6g6n,
dijmentesen kiiteles zz elverhat6 hat6rid6n beliil kijavitani. Ha a Megrendel6 a hib6kat
k€nyszeriiena VAllalkoz6 kitlts6g6re saj6t naga javitja ki, vagy Dissal javittatja ki, ez a
V6llalkoz6 tov6bbi szavatossegi
€s garanci6lisfelel6ss€g6tnem 6rinti Vellalkoz6 gamnci6lis6s
szavatossagikdtelezetts6gea VAllalkoz6i dijt6l €s az egy€bkririilmenyek6l (pl. elfogadottnem
els6osz6lyi teljesites, ,tad6s-6tv6teli megdllapodasok,stb.) fliggetleniil a Ptk. vonatkoz6
rendelkezesei
szerint6rv6nyes.
A V6llalkoz6jelenszerz6des
al6lniseval
kijelenti,hogyaz altala
beepiteni kivant import berendez€sekmegfelelnek a magyar el6inisoknak 6s rendelkeznek
Magyarorszdgra6n6nyes min6sitdssel.Bedpitesrekiztu6lag az el6idsok szerinti, ij, hibetbn
bercndezesekkeriilhetnek.Azt vizsgalni 6s ellen6rizni,hogy az epitesi munk6kmegfelelnek-ea
teryeknek, valamint a vonatkoz6 magyar szabvdnyoknakes jogszabdlyoknak,a_M
jogosult.
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3 . 7 V6llalkoz6jelen Szerzddds.
5.1 pontjaszerintifix 6tal6nydij€d(Villalkoa6i Dij) teljeskiinien
vdllalkozik a Szerz6d6stargyrinakrcndeltetdsszeriihasznelatraalkalmas megval6sitesii{a.A
Vrllalkoz6i Dt fedezi Vdllalkoz6 6s 6sszesalvrillalkoz6ja valamennyi anyag- 6s munladijkdlts6g6t6s a Kivitelez6steljesit€s6velkapcsolatbanfelmeriilt valamennyiegy6bkitlts6get,igy
kiildndsk6ppena szdllit6sikdltsdgeket,ad6kat6s minden egydbmelldkkdlts6get(pl. biztosit6s,
az dpit€shezsziiksdgesideiglenes energiaelldt6steryezes6nek6s kivitelez€s6nekkitltsdgei,
V6llalkoz6tterhel6engedelyeztet6si
6s egy6bkiiltsegek),fiiggetleniilazokjelleg6t6l. VA akoz6
ktelenti, hogy ajelen szerz6desben
nevesitettjogcimekenfeliil egy6bcimen dljazrismnemtart
ig6nyt. A Velhkoz6i Dij jelen Szerz6d6smarad6ktalanteljesitdsig illetve Megendel6 fel6
tdt6n6 dtadAsig viiltozatlan. Jelen fix atalanydijas meg6llapod6s alapjrin V6llalkoz6
kdlelezetts6getvdllal a teljes mennyis6g6rt6s hi6nfalans6ge6ft, f6leg azon t6telek eset6ben,
amelyeknincsenekel6irva a jelen Szerz6d6smellekleteiben,viszont a szakmaiszokasokszerint
hozz'tartozaak a Szerz6ddstargyenak kifogestalan,reljes kdni kivitelez6s6hez.Vrillalkoz6
kijelenti, hogy a ValHkoz6i Dljat a feladat 6s a helyszin ismeretdbenadta meg, valamemyi
azonmunldka, melyek a szerz6d6stargyinak teljes kiirii megval6silis6hoz6s rendeltet6sszeni
hasznehtahozsziiksegesek.

3 . 8 Felek kijelentik, hogy amennyibena joger6s 6pit6si enged€lytewdokument6ci6hoz,a joger6s
dpit€sienged6lyhezilletve a tendertervekhezkdpestkizdr6lag a Megrendel6k€r6sdrea kiviteli
tervektervezesiprogamja m6dosulakkor a Felekaz al6bbi 3.9 pont szerintjemak el.

3.9 Jel€n Szerz6d6sben6s mell6kleteiben meghatarozott mfuzaki tartalnon leliili munl6k
dijazds6raV6llalkoz6 csak abbanaz esetbentarthat igin,'t, ha az ilyen munket tartalmaz6terv
vagy egyeb Megrendel<iiutasltdsk€zhezvdtel6t6lszemitoft tiz (10) munlanapon beliil, de a
munkamegkezd€seel6tt inisbanajiinlatot ad 6s az aj6nlatalapjanMegrendel6a munk6tirdsban
megrendeli.Ezen ij megrendel6sekelsziimol6saa reljesit6stk6vetd r€szsz6mldbanilletve a
v6gszimlaban tdrt6nik. A jelen pontban el6irtaknak nem megfelel6, ut6lagos
ig6ny6flenyesitdsre V6llalkoz6 nem jogosult. A kiviteli tervek jelen pont szerinti
6szrevdtelez6se
nem befoly{solja a V6ltalkoz6 Szerz6d6sszerinti t€ljesitdsi hardridejdt.A
kiviteli tervek VeUakoz6 ttszire t6rtin6 itad;6sadnmagrbannem k€pezhetialapj6l a jelen pont
szedntikdlts6gniiveked6snek,
azaza Felek megallapodisaalapjena kiviteli teryekbenfoglaltak
a m6r meg6llapodottmriszakitanalomftsz€t k6pezik
4

Teljesitdsihatrrid6k, munk latok megkezddse

4 . 1 A V6llalkoz6 a Kivitelez6si Munkakat (bontds 6s 6pit6s) jelen Szen6d6sbeo riigziteft
kivitelezdsiiitemtervben(Kivitelezesi Utemterv - 6 szamf Mell6klet) meghatarozotthaterid6k
betartasevalkdteleselv€gezni,illetve a Kivitelez6si Munk6kat az ott meghat6rozottid6pontban
kdtelesmegkezdeni.
Epit6siTeriilet 6tad6sa6s munkiik kezdete:2009.februdr 16.
Kivitelez6siMunkekbefejez€se:
2010.augusztus15.
Vdllalkoz6i dij, a Kivitelezes elsz{molrsa
5.1

V6llalkoz6i dij :
A jelen Szerz6dds keretdben v€gzett szolg6ltat6sok Szerz6d6sszeriiteljesitese eset6n a
Vdllalkozdt26.340.000,-EUR
(azazhuszonhatmilli6
haromsz6znegyvenezer
eur6)+ mindenkor
drvdnybenlev6jogszabdlyszerintiAFA (amennyiben
alkalmazandd)
dsszegiiV{llalkoz6i Dii
illeti meg.A VelaikozasiDij egydsszegii,
fix 6talrnydsszeg.
JelenSzeu6d€s

Portolnvestment
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Felek az AIA elszamolesara,
az AltalenosForgalmiAd6r6l sz6l6 2007.6vi I27/CXXVII
t6N6ny,l,{2.$,(l) bek.B. pontjetm6dosit62008.6vi VII tv. 8. g-aszerinrjimakel.

5.2 A V6llalko-z6iDij kifizeteset(risz- es vdgszemHk)jelen Szerz6desp6nziigyi iitemterve
(?6nziigyi Utemterv - 7. szdmi Meltdklet)tafialmazza.
A Villalkoz6 szamHit-a P6nziigyi
Utemteff alapj6nnyujthatja be, amennyibenmarad€kalanulmegfelel az aldbbiakbanfelsorolt
felt6teleknek.
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V6llakoz6kifejezettenelfogadja,hogy a reszszimliiknett6dsszegdb6l
Megrendel6
5% (dt) a
Kivitelezesi Munkek befejez6s6igazaza sikeresmriszaki6tad6s-6tv6teligvisszatart.Az 5%-os
(cit) visszatartAs
6sszeg6tMegrendel6a v€gszemlevalegyiitt fizeti meg.
5.4

Megendel6 mindenhdnapbanegyszera t6rgyh6nap25. (huszdndtddik)napjaigfogadbe ELrR
devizanembenkiallitott sairnl6t, amel],nekMegendel6 altali kifizetdse az al6bbi 5.5 6s 5.7
szerinttdrtenik. A Felek megdllapodnak,hogy az 6ltaunos forgalmi ad6r6l s26162007. evi
CXXVII. tdrveny 160.$ bekezddsedftelmebena Vellalkoz6k, mint egyetemleges
kdtelezettek
6sj ogosultakjelen szerz6d6sszerintiszimlai kibocset6srraa WHB Epit6t hatalrnazz6kmeg.
5.6

I

t
I
T
I
I
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Velhkoz6 csak a helyszinre szallitott 6s b€epirettilletve berendezesek6s g6pek eseteben
rakt6roz6si bizonylattal igazolt, V6llalkoz6 vagy alvallalkoz6ja tulajdonit kdpez6 6pit€si
anyagot,berendezeseket
illetve g6peketsziimolhatjael. A tetesit6s igazol6siihozMegrendel6
k6rheti az adott ftszsziimliikba.n szerepeltetettbe€pitett anyagok tulajdonjogdnak ill.
min6s€g€nekigi zol sel. Ezen ir6sos igazolashidnydbanMegrendel6 a nem igazolt dpit€si
anyagok,berendezesek
illetve gepek6rt€kenekmegt6rlt6s€tj ogosultmegtagadni.

A r€sz-,illetve v6gsz6ml6kkifizet6sebanti 6tutal6ssaltdrt6nik. A szamlekkiallit6sAnakalapjaa
Megrendel6 vagy ekala meghatalmazottk6pvisel6je, miiszaki ellen6re 6s V6llalkoz6 6ital
kdzdsenkielfitou6s abirt tetesit6siigazolds( Teljesitdsiigazolasminra- 8. sz6miMell6kter),.
A havi teljesitdsi igazobsok ki6lliLisanak 6s aliinis6nak haterideje a mindenlori 25.-6t
megel6z6utols6kooper6ci6.
A teljesit6siigazolaskiellit6s6t€s a jelen pontbanmegnevezett
felek dltali abfiasdt kdvet6ena resz-,illetve vdgsz6mlrtVrllalkoz6 allitja ki, csatolvahozzaaz
al6irt tetesitds igazol6st. Megendel6 a teljesit6sigazolastabban az esetbenallithatja ki
amennyibena plojeket finansziroz6MKB Bank Zrt. (Bank) 6lral megbizottmiiszaki szak€ft6
(Miiszaki Szk6rt6) az adott szambbafoglaland6t6telekteljesit€sdtleigazolta.

5.',l Megrendel<ia Vallalkozo hib6s, 6s/vagy nem szabelyosankiellitott szAml6j6nakkesedelmes
6tutal6samiatti lciraiert nemfelel.
)_6

Megrendel6a helyesenki6llitott r€szszd.rnliik
illetve v6gszimla esed€kesdiiait a 15.2 pontban
r6gzitett 6tesit6si cimen titrt6n6 kdzhezv6tel6t6lszimitott 15 (tizendt) munkanaponbeliil banki
atutaussal egyeniiti ki, amennyiben a Miiszaki Szakeft' ke^ez kapta a V6llalkoz6
alvdllalkoz6inaknyilatkozatat,amelyektartalfiazzek, hogy ^ Vall^lkoz6 az alv6llalkoz6k lel6
t'ennell6fizetesi kdtelezetts6geita befogadottszemlakabpjan marad6kalanulteljesitettevagy
V6llalkoz6 megfelel6 m6don bizonltja (pl. banki etutal6siigazolassal)a befogadotrsz6ml6k
kiegyenlit6s€t.
Velhlkoz6 kijelenti, hogy maradektalanul6s hattuid6benkifizeti alvallalkoz6it €s beszeuir6it
amemyiben szerz6d€sszeniteljesitds megtdrt6nt.Megrendel6jogosult a r6szsz6ml6killetve
vegsziimla kifizet6se e16tt, hogy V6llalkoz6t6l k6rje az alve akoz6i valamint beszefit6i
szerz6d6sek
kifizet6senekigazolis6t. AmeruryibenMegrendel66s/vagya Bant az alvelakoz6i
6s beszelit6i sz6mlAkkifizet6s6benelmaradAsokattapasztal,Megrendel6nekjogeban 6ll a
V6llalkoz6 6ltal nem kifizetett 6s leirfi alvelhkoz6i 6s beszillit6i szemltkat kitzvetleniil a
V6llaikoz6 alvelakoz6jAnakvagy besz6llit6janak
kifizetni. K
eseleben
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Sz€rz6d6s
Megrendel6jogosulr a Valakoz6 krivetkezdesed6kessz6ml6jlba besziimitanijelen pontban
rdgzitetrkifi zetdseket.
5.10 Vdllalkoz6tudom6sulveszi,hogy V6llalkoz6iDijet Megrcndel6r6szbenbankhitelb6ltdrt6n6
lehivesftjan fizeti meg.
Kittb6rek 6s kdrt6rit6s
6.t

A V6llalkoz6eltal fizetend6kdtbdrek:
-

K6sedelmesteljesiteseset6nfizetend6kdtb& (K6sedelmi kaitb6r)
HibAsteljesit6sesetenlizerend6kiitb6r (Hib6s tetjesitdskitrb6r)
Meghiisulds esetdnfizetend6kdtb& (Meghifsul{si k0tb6r)

K6sedelmi kdtbErt V511alkoz6,a Vdllalkoz6na.kvagy a V6llalkoz6 6rdekk6r6betartoz6
szem6lyehek (alv6llalkoz6k, sz6llit6k stb.) felr6hat6 okb6l bek6vetkez6, a Kivitelezdsi
Utemterv szerinti r6sz- vagy vdghaterid6t 6rint6 kesedelem esetdn kiiteles fizeur. A
feh6hat6seghieny6ra Vrllalkoz6nak kell bizonyitania.A v6ghat6rid6t6dnrd k6sedelmikdtbdr
dsszegea Szerz6d6salapj6na Vellalkoz6nakfizetend6Villalkozesi Dij nett6 6rt€k6nek0,lg%_
a / nap,de maximuma Vallalkoz6siDii nett6 &t6k6neka tizenitt (15) %-a. A reszteljesit6seket
6rint6 hat6rid6kkesedelmikdtber itsszegeaz adott reszteljesjt6srevetitett aninyosVallalkozasi
Dij nett6 6rt€kdnek0,18 o/o-a/ nap, de maximum a tetes Vallalkozesi Dij nett6 €rt6k6neka
tizendt(15)%-a.F6lre6(6sek
elkedilese
vegetrFelekkijelentik,hogyjelenS;erz6d6shez
csatolt
Utemtervrdgzlti a kdtb6rterhesr6szhaterid6ketilletve v6ghat6rid6t.A kdtb6resr€szhatadd6ket
a KivitelezdsiUtemtervi;gziti.
A Felek rdgzitik, hogy amennyibena Kivitel€z€si Munkak 2010 augusztus 15.-ig
szerz6ddsszeriien
befejez6dnek6s a Megrendel6neksemmilyenmas k6vetel6senem iill fenn
V6llalkoz6val szemben,MegieDdel6a v€gszemlamegfizet€s6velvisszatddtiVallalkoz6nakaz
esetlegesen
rdszhatarid6keV6llalkoz6 iltal megfizetettk6sedelmikdtb€n.
A kiitb€ren feliil a kdsedelmesteljesites€velokozott esetlegesk rokdfi V6llalkoz6 kerterjt€si
felel6sseggelis tartozik, kiildnds tekintettel az elmaradtiizleti bev6teleke 6s tdbbletkamatoka,
Megrendel6 eltal Budapest F6vdros OnlormiinyzatAnak vagy m6s szem6l],nek fizetett
kdtb€reke 6s egydbbiintetdseke.
6.4

Hib6! teljesit6si kdtb6rt a Vdllalkoz6, vagy a V lalkoz6 6rdekkdr6betartoz6 szem6lyeknek
(alv611alkoz6k,
sz6llit6k stb.) fel6hat6 okb6l bekitverkez6hib6sretjesit€sesetdnkdtetesfizetni,
amen4yiben a Kivitelez6s nem felel meg az 6pit6si engeddly dokumenteci6ban,kiviteli
tervdokumentdci6banmeghatirozott itletve m6s jelen Szerz6ddsbenrdgzitett miiszaki
kdvetelrn6nyeknek.A Hib6s teljesit6si kdtb6r a Megendel6 eltal kezdem€ntezettkijavir6s,
kicserelesideje alatt fizetend66s 6sszegea kijavit6ssalvagy kicser6l€sseledntett munkaresals
tanalmazo
teljesPinzi.igyiUremtervszerinririsz-sejmlanenodn€kenek0.4o; , nap.

6.5

Mrghifsuldsi kdtb6rt a Vrllalkoz6, vagy a V6llalkoz6 6rdek*tir6be tartoz6 szem6lyeknek
(alv6llalkoz6k, szillir6k stb.) felr6hat6 okb6l a Kivitelezds reljesit6s6nekmeghiisuUsa eset6n
kdtelesfizetni azaza Meghiisulasi kittbdr ak*or esed6kesamenayibenV6llatkoz6nakfebdhat6
okb6l Megrendel6a jelen Szerz6d6sta Kivitelez€s sikercsmiiszaki 6tades-6tv6teltmegel6z6en
lelmondanik6n''telenvagy a Kivitelez€smiiszaki6tades-6tv6tele
Megrerdeld resz6relegk6s6bb
2010.augusztus31,-ignem tdrt6nikmeg.A Meghitsul6sikiitb6r dsszegea V6llako;6si Dij
nett6 6rt6kenek18 yo-a (tizennyolc). A Meghifsuldsi kdtb6r iisszegdtcsiikkentenikell a mrir ,^,
megfizetett
kdsedelmi
kdtb6rdsszegdvel.
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6.6

Megrendel6jogosult mind a Kesedelmi,HibAs teljesit€si€s Meghiisulis kdtb€r dsszegdt
rdszbenvagy egdszbenbeszamit6ssal
€rv6nyesiteni,oly mddon, hogy a Megrendel6a
V6llalkoz6rdsz-vagyvdgszamlijdta kdtb& 6sszeg€vel
csdktentvefizeti meg.
Hib6steljesitdsivagyMeghiisulasi)a Megrendel6
V6ilalkoz6az eseddkes
kdtb€n(K€sedelmi,
vonatkoz6irasbeli lelsz6lit6s6nakk6zhezvdtel6tkdvet6enhalad6ktalanul,de leg}6s6bbtizendt
(15) munkanaponbeliil kdteles a Megrendel6banksz6mlajara
etutaiessalmegfizetni.
Amennyiben a Megrendel6 6ltal az eseddkeskdtbdr megfizet€sereirdnyul6 felsz6lit6sban
megjeldlt hat6rid6ig a Velakoz6 az esed6keskiitb&t nem vagy csak r6szbenfizeti meg a
Megrendel6 ig6ny6t a Vrillalkoz6 jogosult 6ltal D'1rjtott teljesit6si bankgarancia(Teljesitdsi
(J6t€liesit6siBankgarancia)vagybesz6mit6s
Bankgarancia)vagyj6teljesit6sibankgarancia
€rv€nyeslt6s6vel
kiel6giteni.

6.8

Vallalkoz6 teljes k6rii krft€rit€si felel6ss€ggel tanozik a jelen Szerz6d€sbrjl fakad6
kdtelezettsegeimegszeg6s6vel
okozott k6rok6rt,igy kiildndsende nem kizfu6lag az 6ltala,vaCy
Megendel6vel jogviszonyban 6116harmadik szem6lyeltal kdszitett munt6k nem megfelel6
vedelmeb6lered6karokdrt,tov6bb6a Szerz6ddstdlelt6rdmin6s6gbentdrt6n6tetesit6sb6lered6
6rt6kcsijkken6smiatti vesztes6gek6rt.A Felek a Vellalkoz6k egyetemlegeskiitelezettseg€re
rekinrettel kijelentik, hogy a Megendel6 a jelen szerz6d6senalapul6 kiitb€r- 6s kirterit6si
igdny€tannakteljesmertdkeigj ogosulta Velakoz6k bAmelyik6vel szembenervdnyesiteni.

7

Bankgaranci6k

7 . 1 Teljesitdsi Bankgarancia: V6llalkoz6, jelen Szerz6desabir6set 6s hatelybal€p6s6tkdvetden
tizendt (15) napon beli.il, de legk6s6bb az Epit6si Teriilet etad6si-6tvdtelijegyz<ik<inyv
al6irAs6valegyidejiileg etad a Megrendel6neka jelen Szerz6d€snett6 dsszege15 '/'-anak
(tizendt) megfelel6dsszegr6lsz6l6,egy Magyarorsz6gonbejegyzettels6 oszt6lyukereskedelmi
bank 6ltal a BudapestF6v6ros Ontormanyzata,nev€re€s cim6re, mint kedvezmenyezettnek
kiadott visszavonhatatlan6s felt€tel nelKili magyar nyeh,li Teljesit6si Bankgaranciat
(Bankgarancia minta - 9.szdmt Mell6klet). A Teljesitesi Bankgararcia 6rv6nyess6geta
Velalkoz6nak az Epit6si Teriilet Ve[akoz6 eltali 6tvdtel6t6l a Kivitelez€s sikeres Mriszaki
6tad,is-etv6teltkdvet6harmincadik(30) napig kell fenntartania.
BudapestF6vlhos onkormAnyzataa Teljesit€siBankgamncietkizar6lagakkor jogosult ig6nybe
venni, ha a Kivitelezdsi Munkik 2010 augusztus31.-i nem fejez6dnekbe 6s ezen hat6rid6
elteltet kdiet6en BudapestF6v6rosonkormiinyzatainisbeli felsz6lit6s6tkdvet6en,a Budapest
F6v6rosOnko.manyzata6ltal meglat6rozott miiszakilag sziiks6ges€s lehets€ges(de legalrbb
harminc (30) napos)hatarid6nbeliil sem keriil sor. BudapestF6vrros Onkom6nyzata kdteles
felsz6litesebanaz orvosolni k6rt kdtelezetts6gszegest,
valamint az ezzel dsszefiiggesben
eN6nyesiteni
klv6ntkdtberdsszegdt
megjeldlni.
Felredrt6sekelkeiil€se vdgett a fenti 6.2 €s 6.5 szakaszokalkaLnaz6safiiggetlen jelen
szakaszbanrdgzitett Teljesit6si Bankganncia ig6nybev6tel6t6l rigy, hogy a Teljesit€si
Bankgarancia ig6nybevetel6vel 6rv€nyesiteni kiveft kdtb6r dsszeget csdkkenteni kell a
kiz6r6lagv6ghat6rid6t6rint6 6s megfizetett kdsedelmikdtb& 6sszeg6vel.

7.2 J6tdll6si Bankgarancia: Vrllalkoz6 kdteles a sikeres miiszaki 6tad6s-6tvetelnapjdn a
sz6i6,egy
Megrendel6nek
ajelen Szerz6d6s
nett6dsszegenek
syo-nak(dt) megfelel66sszegr6l
Magyarorsz6gonbejegyzett els6 osztdlyi kereskedelmibank eltal a Megrendel6 nev€re €s
cimere, mint jogosultnak kiadott visszavonhatatlan6s feltetel nelkiili magyar nyehri J6t6ll6si
BantgaJancietatadni. A J6t6llrsi Bankgarancia6rv6nyess6g6ta Velakoz6nak a Kivitelez€s
sikeres miiszaki 6tadis-Atv6telt6l szAmitoit 36 + I h6napig (i6telj
Lid6szak)
fenntartania.
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Megrendel6a J6teljesit6siBankgaranci6tkiz6r61agakkor jogosult igdnybe venni ha a
j6teljesit6si id6szakbanfelmeriilt hib6k elh6rit6s6ta Vellalkoz6 a Megrendel6irasos
felsz6lit6s6nakk6zhezv6tel6t6lszrmitott 2 (kett6) munkanaponbeliil €rdembennem kezdi meg
6s 6sszeriihatirid<inbeliil nemhfuitjael 6sMe$endel6saj6tmagavagyalvelakoz6jav6gziel
a hiba eherit6s6t,A Megr€ndel6kdtelesfelsz6litds6banaz orvosolni k6rt kdteiezettsegszeg6st
6rvenyesitenikivant kdtb6r dsszeg6tmegielijlni.
valamintaz ezzeldsszefiigg6sben
7.3

8
8.1

- a J6tall6si
kdtelezettek
hogy a Vrillalkoz6k mint egyetemleges
A Felek meg6llapodnak,
ajelen
A
V6llalkoz6k
mindegyike
Banlgaranci6taz alabbiakszerintnyujtj6k a Megrendel6nek:
Szerz6desnett6 iisszegdnek2,5yo-nak (kett6 egesz dttized) megfelel6 cisszegrdl sz6l6
bankgamnciatkijteles n]4ijtani, amely bankgaranciiinakki kell tedednie mindk6t VAllalkoz6,
mint egyetemlegeskdtelezettjelen Szerz6d€s7.2 pontja szerinti kdtelezetts6gebiztosit6sara.A
bankgaranci6knaktartalfiazniuk kell, hogy a Megrendeld jogosult baxmely Vallalkoz6val
szembeni igeny€t biirmely bankgaranciaterhdre 6rv€nyesiteai, 6s amennyiben valamely
banlgarancia alapjan a Megrendel6 igenye teljes dsszeg€bennem el6gittret6 ki, tgy a
Megiendel6 jogosult ig€nyet a mdsik Vellakoz6 6ltal nFjtott bankgamncia terhere
6rv6nyesiteni.
Atad{s-5tv6tel, j6t6ll{s 6sszavatoss{g
Epit€siTeriiletetad6s-6tv6tele
elj6r6s6ta Megrendel6vagy k6pvisel6je€s a
8.1.1 Az Epitesi Teriilet etadAs-6tvdteli
napj6t6la munkateriilettel
V6llalkoz6 bonyolitja le. Az Epit6si Teriilet etadAs-dtv€tel6nek
kapcsolatosvalamennyikarveszelyatsziu a Vellalkoz6m.
8.1.2 Az Epitdsi Tedilet 6tad6s-etvetel€r6la felek atad6s-etvdtelijegyz6kiinyvet vesznekfel,
amelyeta Felek felhatalmazottk6pvisel6ial6imak.

8.2

Miiszaki erad.is-6tv6telieljdras(Kivitelez€si Munldk befejez€sekor)
8.2.1 V6llalkoz6 a Kivitelezesi munk6k befejezes6t a tervezett miiszaki 6tad6s-6tv6telt
(Miis?-aki {tadds-{tv6tel) megel6z6en20 (hisz) nappal korebban kiiteles inasban
Megrendel6fel€ jelenteni.A Felekrijgzitik, hogy a V6llalkoz66s a Megrendel6nem
eljerest,hanemaz egybeesika Megrendel66s
bonyolit le ktildn Miiszaki 6tadAs-6tv6teli
BudapestFdv6rosOnlorm6nyzatakdziitti Mriszaki6tad6s-6tv€telieljaressal.
8.2.2 A Miiszaki atadds-6tvdtel
eldk6szitesea V6llalkoz6 feladata.
8.2.3 A Velblkoz6jelent6se alapjanMegrendel6ttizi ki a Miiszaki 6tad6s-6tv6telid6pontj6t.A
Miiszald ftades-rtv€tel6hezV6llalkoz6 6ltal 6tadand6dokumentaci6tjelen Szerz6dds
hat6s6gi
A V6llalkoz6kdteleselv6gezniajogszabalyok,
alabbi8.2.4pontjatartalmazza.
(mint
pelddul
tiizv6delmi
el6iiisok, 6s a Megrendel66ltal el6irt plobekat6s vizsgalatokat
mlik<jd6s6nek
berendezesek,iel€fomendszer,HVAC rendszer,viz- 6s csatomarendszer
ellen6rz6sestb.). Amennyibenaz elv6gzettprobak 6s vizsgelatokaz el6irt megfelel6s6g
eI tovibbi - a megfelel6sseg
a Megrendel6nekjog6ban
megellapitdsalanemel6gs6gesek,
elv6gz6s6t
kemi a V6llalkoz6t6l,aki
megillapitesahoz
sziikseges pr6b6k6s vizsg6latok
saj6tkiilts6g6reelv€gezni.Valamennyipr6ba6s
kdtelesilyen pr6brkat6s vizsg6latokat
jegyzrikrinl'vben
kell rdgziteDi,€s ezt a Meg€ndel6, reszdrcaz
vizsgelat eredm6nydt
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8.2.4A Kivitelez€siMunkakatv€telea kdvetkez6felt€telekteljeslt€s6t6l
fiigg;

(D

a rendeltet€sszenihasznelatotakadelyoz6 Hibik kijavitasa azzal, hogy a
rcndeltet6sszenihasznAhtotnem akaddlyoz6kisebb hib6k €s hi6nyossegok
megsziintetdsdre
a Szolg6ltat6nakmegfelel6hatarid6tkell vallalnia,

(ii)

cimk6k, szabviinyosjeldldsek elhelyez6se,s eltaiabana berendez€sek
kdnnyri
jelzesek
6s racioniilis hasznalatdtlehet6vetdv6
elhelyez6se,

(iii)

az al|bblakat lutalmaz6 dokumentAcidkett6 (2) p6lddnybana Megrendel6nek
atad:israkeriilt:
min6segbiztosltesijegyz6k6n)'v, sziiks€ges min6s€gvizsg6lati
j egyz6kdn)'vek;
b.

mdresijegyz6kiinyvek;
6rint6sv6delmi
6s szigeteles-elleneles
elektromosszabviinyossagi
nyilatkozat;

d.

vilumv6delmi m&6si jegyz6kiinlnr'ek;
trizv6delmi megfelekis€gi dol:umentumok, qyilatkozatok mer€si
jegyz6kiinwek;
tiizjelz6 6stiizolt6 berendez6sek
iizemeltetdsihat6s6gienged6lyei;

T
I
I
I
I

t
I

c.

flistmentesel6tereklepcsdhdzaknyornism&dsijegyz6kdnyvei;

h.

flit6 €s hiit6berendez6sek
tetesitm€nym6r€sijegyzrikiinlwei;

1

megviliigit6sm6r6sijegyz6kdn)'vek;

j.

h6szigeteldsi6 €k m€resijegyz6kiinyvek;

k.

akusztikaim€r6sijegyz6kdn)'vek;

L

nem szabvanyositott be6pitett anyagok m'ibizonylatai (import

#
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szerintibelfdldiengedelyeztet6sr6l
6s a berendezesek
magyarnyelvt
t'eliratoz6s616l);
m.

magyarnyelvii g€pkdn)'vek;
garanciajegy,
vagyv6llalkoz6igaranciavellal6si
nyilatkozat;
kivitelez6inyilatkozatok;

p.

kdziizemi nyilatkozatok,ahol a telepitdskiizmrivet 6rint (viz,
griz,stb.)j
csatoma,
elekhomos,

q

6pit6si6sbontasinapl6kmasolatai;
a kdaemiikdd6 alvellalkoz6klisteja a l€nyegesadatokkal;
tizemeltet6si-haszn6lati
el6ir6sok, feltetelek kdnyve, iizemelreris
oktatasijegyzdkdn)'vek;
beiizemelesij€gyz6kcinyvek,kezeldsi6s karbantaftesiutasitasok;
6pitesi€s bont6sihullad6knyilvanta$6lap (45/2004.BM- K\ryM
egyiittesrendelet4. 6s 5. sz. meil6kleteszerint);
a LAllap kdmyezetvedelmihat6segeltal €*ezrerettpeldanya.

(iv)

karbantartasi6s biztonsegiutasit6soka javasolt karbantalt6€s technol6gia,
karbantartdsi id6kdzdk, feliilvizsgalat id6pontainak Szolgdltat6 rltali
m€gaoasa.

(v)

Vellalkoz6 ir6sbeli nyilatkozataair6l, hogy teljesitdsem€gfelel jelen
jogszabalyi€s
Szerz6ddsnek,
a kdtelez6szabv6nyoknak
6s el6in4soknai(,
hat6s6giel6inisoknak,a Kivitelezdsi Munl6k (bele6rtvea vegs6 kitakaritest
is) befejez6dtek, e.re tekintettel M elvegzett Kivitelez€si Munla
rendeltetes6nek
megfelel6haszn6latraalkalmas 6s, hogy mindezeke
vonatkoz6szavatossigi
6sj6tilesi kdtelezettsdgvellahsit
meger6siti,
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jegyz6kdnlvek,amelyeka
mindazoka szakhat6segi
elfogad6nyilatkozatok,
joger6shasznalatba
v6t€liengeddly
kiaddsehoz
sziiks6gesek,

("lD

V6llalkoz6 nyilatkozata 6s a vonatkoz6jegyz6kiin)'vek itadasa arr61,hogy
Kdzraktarakiizemeltet6se
biztositott6s,hogya l6tesi

Portolnvesim€nt
Hunseria
Kft.- wHB Konzorcium
cener6lvillalkoz6i
Szerz6d6s
miiszaki-,technikai6s egy6b felszerel6se
6s berendez6se
rendeltet€s6nek
megtelel6en
haszn6lhat6.
8.2.5 A Mfiszaki etadas-dtvdtel
utan tiz (10) munkanaponbeliil a Vellalkoz6ismdtelten
6llapotrdgzit6szakv6lem€n),t
kdszit,amelybentan6szerkezeti
tervez6is nyilatkozatot
tesz.Ennekmell€klet6tk€pezia fot6dokument6ci6€s/vagyvideokamer6sfelv€tel illetve
meretezett
iLtekinldhelyszin-rajz
is.
8.2.6 A Mtszaki atadAs-etvdtel
csak akkor tekinthet6sikeresnek6s csak akkor zarhatdle
amennyibeta CET dpiilet hasznehtbavdtelienged€lydhezsziiks6gescisszesszaklat6s6gi
6s kdzmiivdllalati hozzej6ruleshoz sziiks€ges teljes dokumendci6t hi6nltalanul
Megrcndel6nek
atadjavalaminta CET .endeltet6sszerii
basznrlata(pl. itkapcsolatok,
kdzmiivek) biztositott. A szakhat6siigi6s kdzmiivdllalati hozz6j6rul6sokbeszerzesea
Megrendel6feladata.
8.3

J6t61l6s
6s Szavatossrig
jelen Szerz<id6sben
param6ter
8.3.1 A Velalkoz6j6tell valamennyi,
meghatrirozott
6smliszaki
adate16res6€rt,
valamint az6rt,hogy az dltala l6trehozottKivitelez6s min6s6ge- mind a
felhaszn6ltanyagok,mind a Kivitelezdsszerkezete6s kivitele szempontjib6l- a hatalyos
jogszabelyokban
valamintajelen Szerz6d6sben
foglaltkdvetelmdnyeket
kiel€gitik.
jegyz6kdn,'vFelek
8.3.2 A garancialis06t6ll6si)id6szaka sikeresmiiszaki6tad6s-etv6teli
eltali al6ft6s6valkezd6dik€s harminch€t(36+l) h6napigtart. R€szenkentetadott€s etvett
6piiletreszekesetdbena hanninch€t(36+l) h6nap€rtelemszeriiena kiildn etadottes etvett
rdsz6tadesiit6lkezd6dik.
8.3.3 V6llalkoz6a,jelenSzerzrid6s
alapj6nelv6gzettKivitelezesre
a 1l/1985.(VlL22.) EVMIPM-KM-MEM-BKM rcndeletalapj6n,az ott meghatarozottkdtelez6alkalmassegiid6rc
szavatossegot
velhl.
8.3.4 A j6t61l6s,€s szavatossag
id6szakaalatt Velhkoz6 kdtelesdijtalanul,a Megendel6
6rtesit6s6tkdvet6enhalad6ktalanul,de legk6s6bbk€t (2) munlanaponbeliil megkezdenia
j6t6ll6si vagy szavatoss6gi
ktirbe tartoz6hiba kijavitasit, az iizemeldstnem g6tl6j6t6lesi
vagy szavatossagi
kiirbe tartoz6hiba kijavitAsdtpedig tiz (10) naponbeli.ilmegkezdeni6s
azt a Megrendel6,ltal is elfogadottlegrdvidebbid6n beliil befejezni.
8.3.5AmennyibenV6llalkoz6a sziiksdges
intezkeddseket
nem vagy nem id6benteszi meg,
vagy ezen int6zked6seknem vezetnekmegfelel6 eredmenyre, Megrendel6jogosult a
hib6kat, hi6nyossegokata Szolg6ltat6 kockezatAra6s kdltsdg6re kikiisz6bdlni €s a
J6teljesit€si
Bankgaranciet
ig6nybevenni.
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8.3.6 Felek az els6 sikeresmtszaki etadAs-6tv6telt
kdvet6- 12 h6naposhatArid6l€j6rt6t
megei6z6 haminc (30) napon beliil ut6-feliilvizsgehti eljAr6st tartanak, melyet kdvet6enamennyibenid6kdzbena J6teljesitesiBankgaranciaig€nybev6teldrenem keriilt
sor - Megrcndel6diint6se€s idsos j6v6hagy6sa
alapj6na J6tetesit€siBanlgarancia
dsszegea nett6VelhlkozesiDij 2,5%riracsdkkenthet6,
arenyosan1,25o/o-1.25yo-ban
a
konzorciumi tagok kdzdtt. A haminchat (36) h6naposj6t61l6si id6tartam lejAfiet
(60.) napigFelekrijabbut6-feliilvizsgilatieljAriisttartanak,melyet
megel6z6hatvanadik
kdvetdenVdllalkoz6haminc (10) naponbeliil kdteleskijavitaniaz esetlegesen
fetufll6
is megaliapitott
hibdkat.
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Szerz6d€s
PortoInveslment
Hung6ria
Kft. WHBKonzorcium
Generelvelhkoz6i
Villalkoz6 kittelezetts6g€i
9.1

A jelen Szez6d€skeret6n beliil Kivitelez€siMunk6k sonin a Kivitel€z6siMunkSkkal
kapcsolatos
feladatokatkdtelesMSZ els6 osztelyLimin6sdgbenteljesiteniaz Kivitelezdsi
Utemtervben 6s az €pitesi engedelyez6sivalamint tender 6s a k6s6bbiekbenelk6sziil6
tervdokume eci6ban6s a kivitelez6sitervdokumenteci6ban
meghatarozottfeltdtelekszerint ds
hatarid6kiinbeliil. A V6llalkoz6teljes feleldsseggel
tartozik rz Epitisi T€riiletenilletve
kiizteriiletekenvdgzett Kivitelez6si Munldk biztonsegos6s szakszei kivitelezes6&t tekintet
ndlkiil a Megrendel6vagy annakkepvisel6jekdzremrikddeserc,
hozzej6rulasdra
vagy k€rds6re.

9.2

Kivitelez€siUtemtervbetartasa
9.2.1 AmennyibenV6llalkoz6elmulasztotta
a KivitelezdsiUtemtervkdtb€rterhes
haterid6k(6.
szAmiMelldklet) betart6sat,Megrendel6hat (6) munkanapniilnem rtjvidebb p6thatiLrid6
kitiizdsevel kdvetelheti, hogy a Vdllalkoz6 vegezze el Mokat az egyes feladatokat,
amelyek v6lem6nye szerint ahhoz sziiksdgesek,hogy a V6llalkoz6 a kesedelmet
megsziintesse
6sa munlat hati4rid6rebefejezze.
9.2.2 Amemyibena feladatokelv6gz6s€t
Velhkoz6 elmulasztja,
ugy Megrendel6jogosult
V6llalkoz6 kockdzatrira€s kdltsegErc- az 6mk megfelel6s6g6nekvizsgehta n€lkiil '
harmadikszemdllyela hibdsvagy hi6nyz6munketkijavittatni, i1let6legeiv€geztetni.
9.2.3 A Kiviteli Utemtervelkeszit€s€vel6s naDrakdszen
tartifuavalkaDcsolatos
itsszesfelmeriilt
kdlts6gek€s a Kiviteli Utemtervbetartasa
drdekibensziiks€ge;kiiliinfeletevekenysegek
€sazokvalamemyi anyagivonzataa VAllalkoz6tterhelik.
9.2.4 VAlhkoz6 kdteles Megendel6t el6zetesen,- hdrom (3) nappal el6bb - az egyes
munkar6szekeltakariis6r6liiisban tajdkoztatni.Amennyibena Velakoz6 ajelen pontban
foglalt tajekoztatesikdtelezetts6getteljesiteni elmulasztana,fgy az adott munlaresz
eilen6rzdsec6lj6b6l tdrt6n<ivisszabont6s6s az rijb6li megval6sit6sk<ilts6geiV6llalkoz6t
terhelik.

9.3

A V6llalkoz6 egyebk6telezetts6gei:
9.3.1 A V6llalkoz6kijelenti,hogyrendelkezik
a Kivitelez€siMunkik vdgz6sdrejogosit6
dsszes
hat6s6gi
engedellyel.
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9.3.2 A Kivitelez€si Munkek szewezes6velkapcsolatosdsszes feladat, jgy kiiliindsen a
jogszabelyok alapj6n sziiksegeshat6segi enged€lyek beszerzese(Epitesi Enged€Ilt
kiv6ve, a Kivitelez6si Munkikkal kapcsolatosbaleset-6s kdmyezetv6delmiellen6rz6sek
lehet6v6t6tele,valaminta kiiztedilet-foglal6ssal
kapcsolatos
megszerzdse,
engeddlyek
hidnlp6tlSsi felhivesok teljesit6se stb. a V6llalkoz6 ktitelezetts€ge,melyeket saj6t
kiilts€gen kiiteles teljesiteni. A Vrillalkoz6 saj6t kiilts6gen kitteles beszerezni a
Kivitelezesi Munkik megkezd6s6hez
sziiksegesvalamennyi szerz6d6st6s valamennyi
egy6bszerz6d6stharrnadikszem6lyekkel,hat6segokkalmegkiitni.
9.3.3 A V6llalkoz6kdtelesa Kivitelez€siMunkikat az EpjtdsiTeriitetitadisit6l szemitott5
(6t) munkanaponbeliil megkezdeni,6s azt a r6szletesKivitelez6si Utemterv szerint
vageznl.
9.3.4 A V6llalkoz6kdtelesa Megrendel6dltal hjldn szerzddisalapjdn,az EpitesiTeriileten
foglalkoztatottegy€bv6llalkoz6kkal ideertend6kiiliiniisen de nem kizer6lag a tervez6,
iizemeltet6alv6llalkoz6,banki m szaki szak6rt6stb. - a Kivitelezds
el6rehalad6sa6s a hat6riddk betatasa 6rdek6benesvi.iltmukddni6s e
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Szerz6des
GenemlvAlhlkoz6i
Kft. WHBKonzorcium
Hungaria
Ponolnvestnent
konzuldlni, felvonul6siteriil€tetbiztositani,valaminta
k6rd€sekben
munkaszervez6si
koordinelni.
beliila munkav6gzdst
sajAtmunkateriitet6n
9.3.5 A Vr{llalkoz6a V6llalkoz6iDij kereteinbelijl biaositjaa KivitetezesiUtemtervszerinti
munkalatokhoz sziikseges erdforrasokat, bele6rtve az esedeges lemaradasok
sziiksdgesr6forditesokat(tijbbl€tl€tszam, mriszaksz6m'stb ), tovabba
megsziintet6s€hez
megfelel6 m,iiszaki i€tszemmal is munkaszervez6ssela^, hogy az alv'llalkozfrk
dolgozhassanak'
a lehet6leglagyobbhat€konysiggal
egy-m6ssal
<isszhangban
hogy az dsszesolyan-er6fonis,
al6ir,ssvala Velhkoz6 megercjsiti,
9.3.6 A jelen Szerz6d€s
611A Vdllalkoz6
a
rcndelkezdsdrc
amelya a Kivitelezdsrerendelkezesrekell bocsetania,
Munkek
a
Kivitelezesi
kijetinti, hogy alvallalkoz6i, illetve megbizottaiitj6n rendelkezik
6s szakemberekkel
sziiksegesg6pekkel,berendezesekkel
elv6gz6s6hez
az
alvAllalkoz6kkal
sziiks€ges
9.3.7 A V6llalkoz6k6telesa Kivitelez€siMunk6kelv6gz6s6hez
szerT6d6st
sajAt
kdlts6g€re
az
alvdllalkoz6kkal
megkdtni
6s
alvelbkoz6i szerz6al6seket
kdtni. Az alv6llalkoz6k tevdkenyseg6€t a V6llalkoz6 igy felel, mintha az adott
sajetmagav6geztevolna el.
tev€kenysdget
jelen
9.3.8 A V6llalkoz6 kdteles az alvallalkoz6ivalolyan szerz6d6stkdtni, hogy a
Szerz6d6sb6lfakad6jogok 6s kdtelezettsegekmarad6ktalanul6rv6nyesithetdklegyenek'
A V6llalkoz6 alv6llaikoz6i a Megrendel6vel szemben semmilyen ig6nlt nem
tdmaszthatnak.
9.3.9 A Villalkoz6 nem alkalmazhatolvan alv6llalkoz6t,amelya r6bizottfeladatellatesera
hat6s6giengedellyel
szak€rtelemmel,
nem rendelkezika megkiv6ntszakk6pesit6ssel,
vagy a feladaielUt6s6raalkalmatlan
valamelyikalv6llalkoz6teljesit6senem felel meg a jelen Sz€rz6d6sben
9.3.1oAmennyiben
meghat6rozottktiveteimenyeknek,a Megrendel6a kifogdsakdzl6sdvelbrirmikor kerheti,
hogy a V6llalkoz6 a kifogdsolt alvellalkoz6valkaitijtt szerz6destmondja fel, €s az adott
mr.inkatekintet6benm6salv6llalkoz6valkdssdnszerz6ddst.Az alvallalkoz6 szemelyeben
bekiivetkezettilyen v6ltoziisnemjiir ajelen Szerz6d€sfelt6teleineka m6dositrisival9.3.llA VAllalkoz6nakbizlositaniakell az Epit6si Teriilet kdmyezetebena kdzmiivek'
miitrrgyak zavartalan mLikdd6s6t,el6 kell segitenie azok esetleges 'lhelyez6s6nek
kdz6senegyeztetettm6don 6s
(megs;ntet6senek)lebonyolitesata kdzm'iiszolg6ltal6vat
valamint epilmenyek
6piiletek
kdmyez6
a
idcipontban.A Vdualkoz6 k6teles elv6gezni
illapotf€lm6ris6t.
el6iiisokat
kdtelesaz eltalenos6s szakegibiztonsdgi€s munkav€delmi
9.3.12-4V611a1koz6
betartani.A Velakoz6 munkaid6ben6s azon kiviil is kdteles a fel6pitmenyek6s
biztositaniA V;illalkoz6
ds a teliesEpit6siTeriilettiiz- €s vagyonv6delm6t
aldoitmenvek
dsdnelemszenien
ne
un6zkodhasson
szemdly
teriileten
olyan
felelaz6n,hogyaz Epitesi
j
munlav6delmi
el6irt
a
ogszabelyokban
munkav6gz6siiefolyathasson,aki nemreszesiilt
feladata
V6llalkoz6
6s tiizv6delmi oktalisban.Az oktat6sokmegtartesa6s bizonjlatolesa
t'rolnia
kell
Az okalisok6l kesziilt bizonylatokatV6llalkoz6nakaz Epitesi Teriileten
igy, hogy azt Megrendet6,itletve a Munlovddelmi Fetiigyelet munkatrirsaib6rmikor
ellen6riznitudjek.
9.3.134.Villalkoz6 kiitelesa sajit k6ltseg6na teUes6pit6siTeriiletetelkeriteni,a megfelel6
et6sek6l gondoskodni, valamint a teljes Epitdsi Te'iilet 6rz6s&61
figyelmezt
tablet
6pitesiinformaci6s
g;;doskodni.Vellalkoz6kdtelesa Megbiz66ltalj6v6hagyott
Epit6siTeiilet hatrr6nelhelyezni.
,.t- ,/'
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kdzte iletekdl a Kivitelezes
9.3.14AV6llalkoz6kiitelesa Epit€siTeriiletr6l€s a csatiakoz6
folyamatosan€ltavolitani Am€nnyrbena
6ltal okozott esetlegesszennyez6dest
Megrendel6iresosf€ls7-6iit6sa
V6llatkoz6a jelen r;delkez€s szerintikdtelezetts€get
a V6llalkoz6 kdltseg€rc
a
Megrendel6
6s
tisztitdst
ellen6resemtiljesiti, a karmentesitest
jogosultelv6geztetni.
sziiks6ges,az Epitdsi
9.3.15A Velblkoz6 jogosult a Kivitelez€siMunkik elv€gz6s6hez
jogszabalyoknak
megfelel6en is a
Teriileten tal6lhal6 kiizmiicsatlakozisokat a
el6zetesenegyeztetettm6don6sm6rtekbensaj6rkiilts6g6nig6nybe
kdzmr.iszolgdltat6kkal
venni es -- amennyibena Kiviteiez6shez sziiks€ges- kiiteles a kdzmiicsatlakozAsok
esetlegesensziiksegesitalakitrsat saj6t kijltseg6n elv6gezni. Felek az Epitesi Teriilet
Vallalkoz6 r6sz6rciitftin6 6tad6sakoraz egyesm6r66r6kdleset r6gzitik 6s ezt kijvet6en
a kiizmiivekkel kapcsolatosfogyasztaskdlts6ge a Kivitelezes befejezds6ig6s a CET
Megrendel6ftsz6re tdrt6n6biftokbaadasdiga V6llalkoz6t terheli
jegyz6kiin''v
igazol6atades-etveteli
teljesit6s6t
9.3.16AKivitelez€siMunk6k szez6desszeni
kiadesakor a v6ualkoz6 kitteles az Epit€si Teriiletet a Kivitelezesi Utemtewben
meghatiirozott6llapotban,minden g€petdl, berendez€set6lkiiidtett allapotbanatadni a
Me'ebiz6nak.A V;lbkozo kdteles a Kivitelez€s sor6n keletkez6 bontasi tiirmel6ket'
enged6llyel
huliadikot.romotstb. az EpitesiTeriiletr6lsaj6tkiiltsdg6n6s felel6ssdgere
elv6gzds6hez
Munk6k
elszillltani, valamint a Kivitelez€si
rendelkez6hulladdkkezel6hcjz
elt6volitani A Kivitelez6siMunlak
emelt ideiglen€sdpitm€nyeket,segedberendezeseket
sor6n kefukezett hullad6kot a V6llalkoz6 kitteles a kijeldlt szemdtlerak6 helFe
szelfittatni,illetve a j ogszabalyok6ltal el6l( hulladdkkezel6sieljAdsokatalkalmaznl'
6s valamennyi
a V6llalkoz6kdteleskiilijndsgondoss6ggal
9.3.16Afentiekfigyelembev€tel6vel
a veszelyes
eljami
betart6s6val
vonatkoz6 l;gszabalyi rendelkezes marad6ktalan
kezel6s6vel
6s
e]sz6ilitesaval
hullad6kok,'igykiild;dsel az azbeszttartalm\ianyagok,
kapcsolatban.
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g.3.l7Felek rdgzitik, hogy amernyiben a munkaiigyi, munkav6delmi, elit€shat6segi es
ad6hat6s6;istb.iigy;kben eljer6 illetekeshat6s6gokb6rmelyikea jelen Szerz6d6stargvet
k6pez6 Kivitelez6lsel iisszefiigg6sbenbi{rmilyen szarkci6t 6llapit meg,-rigy azt a
iizemibalesetekb6l
hogyaz esetleges
V6llalkozokittelesviselni.A Felekmegelapodnak,
Vi{llalkoz6 kdteles
a
esetben
felmedil6 fizet6si €s kirterit6si kdtelezetts€gnekminden
elegettenni.
bank6s a Megrendel6r6sz€re(i) 6vente
finansziroz6
9.3.18A vellalkoz6kdtelesa beruh6zast
penziigyi besz'mol6it,
atadniauditaltp6nzigyi besz6mol6jet,ezenfeliil (ii) negyed6vente
(amely megbontva
analitikejet
vev6i-szelit6i
korositott
fdkiin)'vi kivo;atait valamint
adatail).
tartalmazzalej6rt 6sm6gnem lej6rt vev6i-sz61lit6i
9.3.19 A Kivitelezdsi Munk6k mindennemrim6dszer6t,eszkiiz6t,azok szakmaiszinvonal6t,a
bedpitend6anyagok min6s6g€t,az ezzel kapcsolatos- a tervek, specifik6ci6k'
szabvdnyok€s il6ir6sok valamint ajogszabdlyokeltal el6irl - pr6bdkat'vizsgiilatokat€s
ellen<jrzeseketa V6llalkoz6 v'gzi el. a VAllalkoz6 a jelen pont szerinti pr6bek,
viseli
kizar6lagosan
m6rt6kben,
k6lts6getteljes
vizsgrlatok€sellen6rzdsek
hibAsteljesit6src
F6vArosonkormiinyzata
veszi,hogyBudapest
9.3.20A V6llalkoz6tudom6sul
jogosult
utasitast adni a
mutat6 adatok eset6n a SzolgaltatatasiSzerz6d6salapjr,n
Megrendel6nek, hogy az el6z6leg eltakart munkardsz€ketpr6ba, vizsgalat vagy
elle;6rzds celjeb6l tegye 16that6ve,amely utasitisnak a Vrillalkoz6 kdteleseleg€ttennl
Abban az eietben, ha a l6that6v6 t6tel sor6n lefol)'tatott vizsg6lat eredmdnyekEnt
hogy a BudapestF6v6rcsonkotm6nyzata
bebizonyosodik,
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Szerzdd6s
GenereF'llalkoz6i
HungariaKft. - WHBKonzorcium
PortoInvestment
Szerz6desabpjin indokolatlanvolt, igy a BudapestF6viros Onkormenyzat^Altalf%etett
k6rt€dt6sm6rtek6iga V6llalkoz6 ebb6l fakad6kirAt a Megrendeldmegt6riti'
9.4

Felel6sseg
9.4.1.A2 Epitesi Teriilet valamint dsszesfeldpitm€nyek6s al6pitmenyektekintetebena
V6llalioz6 viseli a k6rveszel]t a l:pitesi Teriilet 6tv€tel€t6la sikeresMiiszaki 6tad6setvdtelieljdresbefejez€s6ig.
9.4.2.A Kivitelez€si Munk6kb6l ered6,illet6leg azokkaliisszefiigg€sbenkeletkezett,harmadik
szem€lyekvagy hat6s6gok6ltal a Megendel6vel szembentimaszton kdveteldsekeseten
a VelLalkoz6 a Megrendel6 idny6ba hel,'t61lni kdteles, vallalja tov6bb6, hogy a
Megrendel6vel teljes kdnien, mindenre kiteded6en egyiittn$kitdik, melynek sofiii a
k6vetelesekkel kapcsolatos dsszes iratanyagot 6s inform6ci6t a Me$end€16
bocsatja.
rendelkezdsere
9.4.3.A Villalkoz6 a Megrendel6 irany6ba hel)'t6llni kdteles valam€nnyi k6rert, amit saj't
magavagy alvA alkoz6i okoztak lde tafoznak kiil6niisen az Epit€si Tedileten vagy az
azt kddilvev6 teriileteken, kiiztedileteken, epiiletekben, kiizmiivekben keletkezett
szemelyi 6s dologi karok. A V6llalkoz6 kiiteles a tudom|is6rajutott k6resemenyrdla
Megrendel6thalad6kalanuliresbanertesiteni,kiiliiniis tekintettel, a szemdlyi seriil€ssel
j6r6-vagy jelent6sebbvagyoni hetrrn)'t okoz6 esem6nyeke A velakoz6nak meg kell
jeliilnie a k6resem6nykiiriilm€nyeit, a s6dil6s6s a kir temdszetet 6s ismert m6r1€ket,a
tiiriilmdnyeket ismer6 tantk nevet 6s cim6t, Amennyibena fentiek miatt a Megendel6
ellen bfumely szem6lypert indlt, tigy a V6llalkoz6 kiiteles a megrendel6erre iftinlul6
ketelmeesetdna Megrendel6mellett a perbebel6pni,mellette helltiillni 6s mentesitenia
Megrendel6taz dsszes,perb6l fakad6h6hA[yoskdvetkezmenyal6l
9.4.4 A V6llalkoz6 kdteles a Kivitelez€si Munkdklal iisszefiigg6, a Kivitelez€si Munk6k
kezdetekorhat6lyosvagy azut6nhaiilyba l6p6 mindenjogszab6llt, hat6sagirendelkezest,
el6ir6st valamint minden egyeb kiivetetnenlt €s szab6lyt betartani 6s betartatni lde
tartozik kiildndsen a munkavddelmi, munkaiigyi, hizrenddszeti 6s kiimyezetv6delmi
el6ir6sok betart6sa. A Valakoz6 e kdtelezetts€genekteljesit6s66rt a Megrendel6
intny6ba helyLillni tafiozite ez e kdtetezettsdgemegszegesdvelokozott igazolt ktut
Megrendel6nekmegt€rltenikiiteles. A V6llalkoz6 kiiteles meglenni minden sziikseges
intezkedestannak6rdekeben,hogy a Kivitelezesi Munkik a kdmyezetv€delmiel6lr6sok
betartas6val,az 6pit6si Teriilet kitmyezeteneklehet6 legcsek€lyebb
legmesszebbmen6
- mellett vegezze.
ide
6rtve
a l€g- 6s zajszennyez€st
zavaresa
9.4.5 A VAllalkoz6 felel6ss€ggel tartozik valamennyi alv6llalkoz6ja munk6j6nak
mindenktilts€g6ta Vdllalkoz6i dij tafialmazza A
koordinalasd€tt,ezentevekenysegenek
v6llalkoz6 felel6sseggeltanozik az alv6llalkoz6i 6ltal vdgzett munliidrt, az esedegesen
alvdllalkoz6ja eltal okozott kirck6rt, ide ertve az alv6llalkoz6k esetlegeslevonul6s6b6l
ered6k6rokat is, €s azok€rtfgy felel, minthaa muntSt magavegeztevolna, illetve a kiift
magaokoztavolna.
ttlrnen6en kdtelesa Kivitelezesi
9.4.6 A Vrillalkoz6 a kdsedelni kdtbAfizet6si kdtelezetts6gen
Munk6k kdsedelmeskezdesevel,valamint a Kivitelezesi Munk6k, illet6leg ezek egyes
munkafezisainaka r6szletesUtemtervhez k€pest val6 elmaradis,ival okozott igazolt
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munkav€gzdse
sor6nteljes krini felel6sseggel
9.4.7.A V6llalkoz6sajet€s alvdllalkoz6inak
6ll6sfoglales
6s kikitt6s,
valamennyi
szakhat6sigi
tartozika tev6kenysegdvel
6sszefligg6,
betartese6t
€s
el6irrsok
tiizvddelmi,biztons6gtechnikai
tov6bb6hatalyosmunkavedelmi,
azokkdltsegeinek
visel6s€&t.
Nyilatkozat
egyiittkijelenti,hogy:
V6llalkoz6ajelen Szerz6d6s
al6inis6val

9.6

ta)

elolvasla6smeg€nel(e
eTekranalmdt.

(b)

megkapottmindeneltala ig6ny€ltmagyar6zatot;

(c)

a Szerz6d6skdvetelmenyeiszerintvallalja a Kivitelez€siMunlAk elvegz€s6t;

(d)

alkalmasakana, hogy a
melldklet€ben
felsoroltmeg16v6dokument6ci6k
a Szerz6d€s
KdzakAmk Epiiletegyiittesmegval6suljon;

(e)

a Kivitelez6si Munl6k elvdgzdsdhezsziiks6ges valamennyi jogszabelyi, szakmai,
szem6lyifelt6teleknekelegettesz;

(0

amennyibena Megrendel6a mriszakitartalmat nem valtoztatjameg, p6hnunkaig6myel
n€m61.

TAj6korat6s
9.6.1.A V6l1alkoz6a Kivitelez€siMunkikra ldnyegeskjhat6ssalbir6 (mrlszakimegold6s,
hatarid6)barmelyrij kiiriilmenyr6l, 6szrev6telr6laz Epit6si Napl6batdrten6bejegyzdsen
trilmen6enhaladdkalanulkdteles1ev6l,fax vagy elektronikuslev6l ftjdn a Megrendel6tannak sz6khelydn - djdkoztatni a jelen Szerz6d€sben foglalt rendelkez€sek
figyelembevdtel6vel. E kdtelezettsdge elmulaszt6s6b6l keletkezett kht kdteles
megt6riteni.A megval6sit6sk6zbenfelmeriil6 vitakat (miiszaki,6rtelmez6si,stb.)a Felek
k6zds megegyez€ssel,illetve jogi riton rendezik. A vi#k leztuis6nak hienya nem
k6sl€ltethetia Kivitelezest,nemadhatalapota tetesit6si hatdrid6m6dosil6sAra.

9.7

Biztosit6s
9.7.1.A V6llalkoz6,illetve alvelbkoz6i kiitelesekaz altaluk haszn{lt - saj6t 6s idegen
tulajdont - Epit6si Teriileten 6s kapcsol6d6 kiizeriileteken l6vd ipitmenyekben,
berendez6sekben,
dpit6g€pekbenkeletkezettdologi k rok fedezetere6pitesi €s szerelCsi
illetve
vagyomakiteded6..allrisk ' biztositastkittni (C.A.R. E.A.R.),A
kockezatokra
biaosilisnak ledezniekell a7 Epit6siTeriilelrdl 6s kapcsol6d6kd4eriilelrdl tdfiind
€lsz6llit6ssorenkeletkezettkrJoka szallitm6nybiztositest,tov6bb6a V6llalkoz6, ilietve
aive akoz6i fel6 munkabalesetmiatt 6s cim€n tAmasrott karigenyek fedezet€re
A bidosit6si szeE6d6seketV6llalkoz6
munkeltat6i felet6ssegetis (felel6ss6gbiztoslt6s).
vagy annak alv6llalkoz6i kiitelesek az iiltaluk v€gzett a Kivitelezdsi Munk6k teljes
id6ta(amera, a miiszaki 6tad6s-6tvetelnapj5ig 6rv6nyben tartani. A fentiek szennti
biztositAsikiitv€nyeketa legkes6bbaz EpitdsiTeriilet atveteleel6tt 5 (dt) munkanappala
V61la1koz6,
ill. amennyibenalkalmazand6alvelakoz6i kiitelesek a Megrcndel6reszire
j6v6hagyes
cdlj6b6lbemutatni.A V6llalkoz6kdtelesbi2losilani,hogyjelen Kivitelezdsi
Munkikra is kiterjesrett teljes kiird biztositasdnakdologi k6rokra valamint a teljes
visszaellit6$a vonatkoz6 fedezete minimum 26.340.000,-EUR(huszoniatmilli6hdromszeznegwenezer)legyen. v6llalkoz6 kitteles a Megrendel6 szimera az dsszes
vonatkoz6biztosit6s megl6t6t,biztosit6 6ltal kielitolt nyilatkozat etadrsiira az Epitdsi
Teriilet etv6tel6neknapjiin 6s ezt kdvet6ena lehet6 legrdvidebbid6n be_li!f?biztos
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Szerz6des
kdtvenyekmiisolat6nak6tadas6ra.(11. szAmi Mell€klet).Tov6bbiakbanVdllalkoz6
k6telesbiztositani6s ezt megfelel6m6don bizonyitani,hogy a Kiviteli Munkakra
vonatkoz6bizosit6sokkedvezm6nyezettje
mindenesetben
az MKB BankZrt. legyen.
9.8

EpitdsiNapl6vezetes
9.8.1 A V6llalkoz6a hatelyosjogszabelyoknak
megfelel<ien
kdtelesepitesiilletve bontAsi
napl6t(Epit6siNapl6) vezetni.Az EpitesiNapl6toly m6donkell vezetni,hogy a napi
teljesit6sekt6rbeli elhelyezked6se
6s ^.hozza tartoz6er6fonesok,kiiriilmdnyek,stb.
egyirtelmrien riigzit6srekeriiljenek. Az Epitdsi Napl6 oldalak egy p6ldeny6tminden h6t
v6gdntovabbitanikell Megrendel6reszere.Az EpitdsiNapl6t a Megrendekib6rmikor
megtekintheti.
A Felek meg6llapodnak,
hogy a V6llalkoz6kj€len szerz6d6ssze nti
jogosultsagai
kijtelezettsdgei6s
egyetemlegess6gere,
az Epltdsi Napl6ba a VAllalkoz6k
birmelyike 6ltal tett bejegyzestigy kell tekinteni,mint amelyetmindk6tV6llalkoz6
nevdbentettekmeg.
9.8.2 A Velhkoz6 kdtelesa Kivitelezesi MunkAkteljes id6tartamaalatt egy p6lddnykomplett
j6vahagyott 6pit6si illetve bontdsi tervdokumentaci6tvalamennyi kiegeszit6ssel6s az
ijsszesengeddlyt6s szakhat6s6gi,
illetve kdzmri-hozzajaruusta helyszinentartani.

9.9

Felel6sMiiszakiV€zet6
VAllalkoz6a Megrendel6j6v6hagyeseval
kdtelesegy Felel6sMiiszaki Vezet6taz Epit6si
Teriilet ftades-etvdteldnek a napjdt megel6lien kinevemi, aki e atja a jelen
Szen6dCsben,
az 5ll2000 (V I.9.) FVM-CM-KOVIM egyiittesrendeletdben
6s egy6b
jogszabalyokban
ir6nyad6
meghatarozottfeladatokat, valamint kitteles szakegankent
6pit6svezet6t kinevezni 6s gondoskodni an6l, hogy a Felel6s Mriszaki Vezet6
rendszercsena helyszinen tart6zkodjon. A Felek megAllapodnak,hogy a V6llalkoz6k
jelen szerz6d6sszerinti kdtelezetts6gei6s jogosults6gaiegyetemlegess€g6re,
a Felel6s
Miiszaki Vezet6 6s az dpit€svezet6kelj{r6sa mindkdt V6llatkoz6t egyetemlegesen
kdtelezi.

9.10

Kiizbesz€rzdsifeltdtelekneknegfelel6s
Vrllalkoz6 kijelenti, hogy maraddkalanul megfelel a lle vonatkoz6 Budapest F6viros
Onlorm6nyzata 6ltal kiirt €s KE-1121312006szamon 2006. m6jus 26.-6n a Kiizbeszerzdsi
Ert€sit6 60. sziin'balJ kiizzebll kdzbeszerz6sielj6nis mriszaki illetve szakmai alkalmassag
felteteleknek6s a jelenleg hatelyosKiizbeszerzdsiTijrv6nybe (Kbt.) illetve fentebb emlitett
kijzbeszerz6sieljii{dsbanfiigzitett kiziir6 okok jelen Szerz6d6salrir6sakoregyike sem 6ll fenn.
Veuakoz6 kittelesajelen 7.10 pontbantett kijelent€sdta fentebbemlitett kdzbeszez6sieljenis
szerintjelenSzerz6d6s
ahidsa el6tta megfelel6dokumentumokkal
igazolni.

.10

Megr€ndel6 kijtelezetts6gei

1 0 . 1 A Megrendel6 a Kivitelezesi Munl6k megkezd6s€hez€s folltatasdhoz sziiksdgesijsszes
enged6lybeszerzes6ben
szorosankcizremrikddika Vdllalkoz6val.

t0.2 A Megrendeki kdteles biztositani a Vrllalkoz6, valamint annak megbizottjai 6s a1v61lalkoz6i
rdsz€reaz Epit6si Tefilethez val6 hozz6f6r6sta Kivitelezesi Munkik teljes id6tartamdraaz
KivitelezesiUtemtennekmegfelel6en.

10.3 A Megrendel6kttteles a V6llalkoz6i Dijat a jelen Szerz6d6sfeltdtelei szerint megfizetni. A
Megrendel6kijelenti,hogy a Ve akoz6i Dij cjsszege
a szerz6d6sben
megfelel6enrendelkez6sre
ell.

-Y
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10.4 Megrendel6kotelesa tervez6siiitemtenben(J sz. Melleklet Tervez6siUtemterv)rdgzitett
hat6rid6k 6s iitemez€sszerint a tervszallitesokatV6llalkoz6 fel6 biztositani. Amennyiben a
igy a
Megrendel6kdsedelmesen
szelitja a TervezesiUtemtervszerultitervdokumenteci6kat
V6llalkoz6 6ltal vallatt Kivitelez€si Utemterv szednti Kivitelez6si MuDtAk hatarideje is
m6dosulhat,amennyibenVelhlkoz6 az aldbbiakszerintj6r el:
a) A szillitasi hattuid6leteltdtkiivet6 kett6 (2) naponbeliil ixisban6rtesiti Megrendel6t,hogy a
Teflez6si Utemtervbenrdgzitett tervszellltesokbankesedelemt6rt6nt, reszletesenmegjelolvea
hi6nyz6tervdokument6ci6t&at6s a Kivitelez6siMunlakban okozottk6sedelmet.
b) Felek megallapodnak,hogy ameruryibenMegrendel6V6llalkoz6 fenti 10.4 (a) pont szerinti
iresos dszrevetel€nekkezhezv6tel€tkdvet6en dt (5) napon beliil p6tolja a V6llalkoz6 rltal
hiAnyolttervdokumentaci6t/kat,
a Kivitelez6siUtemtervbendgzitett hatiii'id6knemvaltoznak.
c) Felek megaltapodnak,hogy amennyibenMegendel6 a fenti 10.4.(b) pont szerintihatrrid6re
sem sz6llitja le Vellalkoz6 6ltal hi6nyolt tervdokumenteci6i&at,igy az dtddik (5.) napt6l
szAmitott tervsz6llit6sb6l ad6d6 kdsedelemmel ar6nvosan m6dositiek a Kivitelezdsi
Utemtervbendgzitett hatfuid6ket.
10.5 Felek riigzitik, hogy a Tervez6si Utemtervbenfigyelembe verlik Budapest F6vdros
j6v6hagyesielj6r6sid6tartamet.
Onkormanyzat6nak
kiviteli terydokumentaci6kra
sziiks6ges

l1

Megrendeld {ltal kijelitlt alv{llalkoz6k 6s b€szdllit6k

I 1.1 Megrendel6nekjoga, amelyeta Vii]lalkoz6 kifejezeftenelislnet hogy kijeldlje a Kivitelez6shez
alv6llalkoz6kat(Kij€ldlt Alv{llalkoz6) 6sbeszallit6kat(Kijeldlt Besz{lllt6)
ll.2

V6llalkoz6 kdteles a Kijeliilt Alv6llalkoz6kkal 6s Kijeldlt Beszelit6kkal megkdtend6
szind6k6r6l6s
szen6d6sekalaiiisa el6tt tiz (10) nappala Megrendel6t{r6sbanszerz6ddsk6t6si
a tervezett szerz6d6sf6bb felteteleir6l (ar, targy stb.) ertesiteni.A Me$endel6 kiiteles az
drtesftesetveteletkiivet6eniit (5) naponbeliil az €rtesltesbenszerepl6Alvelalkoz6t(kat) vagy
Besz6llit6(kat)irasbanelfogadnivagy egy m6sikKijelitlt Alv6llalkoz6t vagy Kijeldlt BeszAllitot
megneveznl.

11.3 Amennyibena Megrendel6az adott munkrimvagy sz6llit6sraegy altala megnevezettKijeldlt
Alvelhkoz6t vagy Kijeliilt Beszalllt6t nevez meg V6llalkoz6 kiiteles a Megrendel6 6ltal
megnevezettKijeldlt Alve akoz6val 6s Kijeliilt Beszellit6valszen6d6stkiitni.
kiivet6en Megrendeld 6ltal Kijelijlt
11.4 A jelen Szerzdddsal6iris6t €s hat6lybal6p6s6t
Alv6llalkoz6l*al €s Kijeldlt Besziult6klal ktitiitt szerz6d€seknett6 dsszeg€rea Villalkoz6
jogosult 4 7. (n6gy)tgln€vezett geDer6ldijat febzAmitani,amelyeta Megendel6 kiitelesjelen
foglaltak szerintVallalkoz6nakmegfizetni.Fdlredrt6sekelkeriildsevegetta Felek
Szerz6desben
kijelentik, hogy a generrl dij jelen Szerz6d6sVdllalkozdsi Dij6nak resze, azaz a $k
felmeriil6senem n6veli a jelen Szerz6d6s5.1 pontj6banmeghaLirozottfix vellalkoz6i dljat, 6s
foglaliak szednttdrt6nik.
megfizet€seis jelen Szerz6ddsben
dsszeg
szerz6d6ses
11.5 Amennyibena V6llalkoz6iltal a fenti 9.2 pont szerint megnevezett
ugyanazon miiszaki tartalomm 6s feltdteleke kisebb mint a Megrcndel6 eltal Kijelitlt
Megendel6kdteiesa szerz6d€ses
Alv6llalkoz6vagy Kijeldlt Beszelit6szerz6d6ses
dsszege,
foglaltak szerint a V6llalkoz6nakmegfizetni
dsszegekkiiziitti kiildnbsdgetjelen Szerz6desben
azazaY|llalkoz6iDij leszaz adott dsszeggelcsijkkentve.Felek kifejezettenelfogadjek,hogy a
kifizet6sekor,
ered6iisszeget
V6llalkoz6a vdgsz6mia
Megbiz66ltal el6rtkdltsegcsdkl@nt6sbdl
meg.
Megbiz6altalibesz6mitAssal
fizeti
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Felekegyiittmltkod6se

12.1 A Felekkiitelesekngy egyiiltmiikddni,hogy a Kivitelez6siMunka hatfuid6rcmegval6suljon'
Ennek erdekebena f;lmeriil6, a Szerz6d€steljesit€s6tgetl6 k6dilm6nyek6l a Felek kdtelesek
egymist halad6ktalanulsz6banes idsban a jelen Szeu6d€sbenmeghat6rozottrcndelkezdseknek
megfelel6en&tesiteni.
12.2 A jelen Szerz6desm6dositAsaravonatkoz6 b6rmilyen kezdemenyez6st(Kivitelez6si Munka
mriizaki tartalmenat v6ltoz6sa, hatadd6-m6dosit6siigeny, stb.) a Felek inisban kittelesek
megtenni.A V6llalkoz6 a Megrendel6k6res€rea benldjtott el6zetesmegendel6i ig6ny kiilts€g
6s hat6rid6 vonzadr6l kdtetes a kezhezv6telt6lsz6mitott nyolc (8) napon beliil, levelben
nyilatkozni. A Felek szen6ddsesjogaikat, sem kdvetel€seiketharmadik szemelyrea misik
szerz6d6f€l iiisbeli hozz6jeruHsan6lkiil nemruhezhatjak6t
12.3 A Velaftoz6 kdtelesa Megrendel6veljogviszonyban5116harmadikfelekl@legyiittliikddni es
minden, a Kivitelezesi Munk6kkal 6sszefiigg6 k€rd€st tisz],llzni, a munl(av€gzeshez a
Szerz6ddsbenrdgzitett fetetelel!*el - az Epit6si Teriiletet 6s felvonul6si szolgiiltatesokat,
tov6bbda felvonul6siszolgeltat6sokkoordineci6j6tbiztositad. A Felek meg6llapodlak,hogy a
V6llalkoz6 kiiliinitsen, de nem kiz6r6lag kdteles teljes k<iriienegyiittmiiktidd a Kiiz(akt6mk
berutuizis el6k6szlt6se€s kivitelez6se sor6n a beruh6z6stfinansziloz6 Bank 6ltai kijeliilt
miiszaki szak6rt6vel(Mltszaki szak6rt6), tov6bba a tervez6vel,az iizemeltet6vel,Budapest
F6veros6nkomAnyzataval valamint az altala kiieldlt szakdrt6kkel.A V6llalkoz6 a M'iiszaki
Szak€rt6ker€serekijteles bemikor felvibgosit6st adni az 6ltala valamint alvdllalkoz6i 6ltal
vdgzett munk6k el6sarol, betekint6st engedni a jelen szerz6ddsselkapcsolatos iratokba
(kiilitniisen de nem kiz6r6lag az Eplt€si Napl6ba, az alvalalkoz6i szez6desekbe, az
;lvenakoz6k 6ltal kial[tott szamlekteljesit6s6revonatkoz6iratokba), amelyekb6la M{iszaki
Szakdrt6kivonatot, masolatot k6szitlet. A Va[alkoz6 kiiteles biztositani' hogy a Miiszaki
Szakert6a muDkateriiletreel6re egyeztetettid6pontbanbel6phessen A Velakoz6 kiiteles a
Megrendel6vel teljes kdnien egynttmiikddni, Megrendel6nek a Budapest Fdvaros
kiitelezettsdgeteljesitesesor6n'
Onform6nyzatafe16fena6ll6te egyezteldsi6s adatszolg6ltat6si
12.4 A VAllalkoz6 kiiteles a Megendel6t halad€ktalanul€rtesiteni bfumely olyan kiiriilm6nyt6l,
amely a F€lek tudekkiir€nkiviiull6, elharithatatlankiils6 ok diatt (igy kiildniisen €lemi csap6s,
hSboru,egy6b orsz6gosjelent6segf esem6ny,pl.: 6ltal6nossztrrjk, stb) (tovabbiakban"Vis
Maior" ) tilt el6, 6s amely jelen Szen6d6steljesitesdtakadalyozzavagy k6slelteti A Felek a
Ptk. szerinti Vis Maior esem6nyfelmeriileset kitvet6en kiildn tdrgyalSssor6n m€rlegelik a
illetve a V6llalkoz6i Dij
Kivitelezesi Munk6k befejez€si hat6ridej6nekmeghosszabbit6sat,
jelen
Szerziiddsb6lfakad6
esetlegesm6dositiiset.A Felek egyike sem tehetti felel6ss6ha a
meg
vagy
szegte
teljesitette,
miatt
nem
Vis
Maior
barmelykdtelezetts6get
12.5 AmeDnyibena Vis Maior id6tartamameghaladjaa Ve alkoz6 vagy Megrendel66ltali ir6sos
bejeleni€st6lszimitott 180 (sz{znyolcvan) napot, bamelyik Fel jogosult a jelen Szerz6d6st
to;6bbi 15 (tizen0t) naposhatiirid6velinisbanegyoldal(lanfelmondani.AmennyibenVis Maior
miatt a Villalkoz6 felmondja a jelen SzeE,1destaz addig teljesitett Kivitelezesi Munk6kra
vonatkoz6ar6nyosV6llalkoz6i Dijara jogosult.

13

Kij€lent6sek6s Szavatoss6gok

auidsanaknapjAnaz al{bbiakigazak:
hogyajelen Szerz6d6s
13.1 A V6llalkoz6szavatolja,

(D

a Vatbkoz6 a Magyar Kdzt6rsasegjogszabalyaialapjrinmegfelel6enbejegyzettkorl6tolt
felel6ss€gritelsasAg;

.gt

PortoInvestment
Huncada
Kft. WHBKonzorcium
Oeneiilvallalkoz6i
Szerztid€s
(ii)
(iii)
(iv)

a V6llalkozd kipvisel6je rendelkezikazokkal a tdrsasrigijogi felhataimaz6sokkal,
amelyeka j€lenSzez6d6sal6ili4siihoz
sztiks€gesek.
a V6llalkoz6nem6lljogeniscs6d-,felsz6mohsiv6gelsz6mol6si
vagyc6gmegsziintet€si
eij6r6salatt,6sily€neljeresmeginditasa
nemfenyegeti.
a Ve aftoz6val szembennincs folyamatban€s nem is fenyegeti olyan peres,hat6segi,
v6grehajtrisi vagy mis eijeres, amely a jelen szerz6ddsbenfoglalt kiitelezetts6gei
teljesitds6t
vesz€lyeztetheti.

13.2 A Megrendel6
szavatolja,
hogyajelen Szesdd€sal6ires6nak
napj6naz alabbiakigazak:
(i)

a Megendel6 a Magyar Kdr6rsaseg jogszab6lyai alapjdn megfelel6en bejegyzett
korletolt felel6ssdgiitri$asdg;

a Megrendel6kdpvisel6je rendelkezik azokkal a tiirsasegi6s jogi felhatalmaziisokkal,
amelyekajelen Szerz6d6sal6irasiiloz sziiks6gesek;.
(iiD a Megrendel<inemiill joger6s cs6d-,felszAmolasi-v6gelszimoHsivagy cdgmegsziintetdsi
eljfuesalatt, 6s ilyen eljaresmeginditAsanemfenyegeti.
(iv) a Megrcndel6velszembennincs folyamatban6s nem is fenyegetiolyan percs,hat6siigi,
vdgrehajtiisi vagy miis elj6rAs, amely a jelen szerz6d6sbenfoglalt kdtelezetts€gei
teliesit6set
veszdlveztetheti.
(ii)

14

Szerz6ddsmegsziin6se

14.1 Fel€kjelen Szez6d6strendesfelmondessal
nemsziintethetik
meg.
14.2 JelenSzerz6d6st
Megrendel6vagy V6llalkoz6a m6sik F6l az al6bbiakban
rdgzitettsilyos
szerz6desszeg6sek
esetenegyoldalujo$yilatkozattal azonnalihatAllyalfelmondhatja.
I4.3 Megrendel6$ilyos szerz6ddsszeg6senek
min6siil amennyibena Megrendel6 a V6llalkoz6val
szemben
tizen6t(15)naposfizetdsikdsedelembe
esik6sa V6llalkoz6irasosfelsz6litisaellen€re
ijabb tizenitt ( 15)naponbeliil nem orvosoljamaraddkalanulmulasres6t.
14.4 A Megendel6 jogosult azonnalihatdllyal felmondani,megsziintetnia jelen Szerz6d6st,
amennyiben a V6llalkoz6 a jelen SzeE6desbenfoglalt vaiamely kdtelezettsegdt$ilyosan
6s/vagyismeteltenmegszegi.A V6llalkoz6 stlyos szerz6d€sszeg6s6nek
min6siil kiiliinijsen, de
n€m kizar6lag, ha (i) a Velakoz6 nem tesz eleget jelen Szerz6d6sbenrdgzitett
kdtelezetts€g€nekakil a min6s6g, ak6r a Kivitelez6si Utemten szerinti hatarid6k betartesa
tekinteteben€s ezt a jelen Szerz6dds14.9 pontjaban meghat6rozottakszerirt, sikeresen,a
kihizdtt p6thatArid6bennem on/osolja, (ii) a Villalkoz6 b6rmely jelen Szerz6d6sbentett
nyilatkozata val6tlannak vagy hibAsnak bizonlul, (iii) a Vdllalkoz6val szembenjoger6s
fehzemolesi,cs6d-,v€gelszAmoliisivagy cdgmegsziintet6si
eljarestinditanak; (iv) a Vdllalkoz6
a Megrendel6 6ltal a jelen Szerz6d6sszerint nem engedelyezettalv6llalkoz6kkal €s/vagy
besze it6kkal kijt szerz6d6st;(v) a V6llalkoz6 megszegi a jel€n Szerz6desbenfoglalt
egyiittmiikdd6si €Vvagy adatszolg6ltat6si kdtelezetts6g€t, (vi) a Vdllalkoz6 brirmely
alv6llalkoz6j6valszembenstlyos szeE6d6sszegest
kdvet el, (vii) a Vdllalkoz6 elvesziti vagy
elmulaszja beszercznibirmely olyan enged6ly6t,amely a jelen Szerzdd6sben
vdllalt
(viii) a V6llalkoz6valszemben
kdtelezetts€gei
teljesitdsehez
sziiksdges,
legal6bb100.000EUR
dsszegriiigy&tdke joger6s v6grehajtdsieljinis indul, (ix) a Vli akoz6 legalabb50 (tjtven) %os.6szesed6ssel
bir6 kdzvetettvagy kdzvetlentulajdonosa
a Megrendel6hozzajaruhsa
ndlkiil
megveltozik,(x) a V6llalkoz6jogut6dl6ssal
(xi)
megszrinik; V6llalkoz6felhagya Kivitelezdsi
Munl6kkal 6s a Megrendel6iresos felsz6lit6s6tkiivet6en k6t (2) napon beliil nem kezdi el a
Kivitelez6si Munkakat; (xii) a V6llalkoz6 bdrmely p6nztgyi ad6ss{g6t(azaz hitel-, kiilcsdn-,
kezess6gi
stb.jogviszonyonalapu16
fizetesikiitelezettsdg6t)
hat6rid6ben
nemteljesitivagy
tej.iratel6ttfi zetend6v6
nyilvenitjdk

+
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A Felek klele ik,
barmikormegsziintethetik
Felek kiiz6s megegyez6ssel
14.5 JelenSzerz6d6st
A Felek
kifizet6sre
kedil
banlhitelb6l
Dij
bimak arr6l,hogy a VAllaikoz6i
hogytudomassal
a jelen
tovebb
jelen
felmond6sfua
Szerz6d6s megsziintetesere,
hogy a
rne.-gdllapodnak,
hozz6j6rul6sa
ir6sos
szeiddis m6dosit6Jiraki;6r6lag a beruhazastfiDansziroz6Bank €l6zetes
esetdnjogosultak,azaza Bank hozz6jrirul6san6lkiil e jog6t 6rvdnyesen6s hatdlyosanegyik F6l
semjogosultgyakorolni.
esetdnValalkoz6 a
fenti 14.2,14.3€s 14.46s 14.5pontokszerintimegszrindse
14.6 A Szerz6d6s
Szerz6d6smegsziin€sdneknapjanaFelekellapotfelv6telijegyz6kitn,'vbentjgzitikam'iiszaki
dllapotot, k6;lts6get, €s enn;k abpjen hatArozzAkmeg az evelzett. Kivitelez6s &teket A
Kivitelezes &t€k6t a Megrendel6kdteles
Me$endel6 6ltal ;eg ki nem fizetett szerz6d6ssz€rii
jele-n Szerztid6sbenr<lgziteftek szerint a V6llalkoz6nak megfizetni Tovebbi igdmyel a
v6llalkoz6 nem6theta Megendel6 fel6.
14.7 A V6llalkoz6 kiiteles a Megrendel6nekmegteriteniazonkAn, amelyjelen szerzridesV6llalkoz6
eltal megszeg€setov6bbi a 14.7 pont szerinti felmond6s kiivetkezt6bena Me$endel6n€l
keletkezett.
l4.8HaaV6llalkoz6nemteszelegetjelenszerz6desbeflriigzitettkiitelezettsdgdnekak,ramin6s6g,
ak6r a Kivitelez6si Utemterv szerinti hatdrid6k betafasa tekintet€ben, rigy a Megendel6
jogosult idsban - az elvtgzetd6 munka jellegdt6l fiigg6 - teljesitdsi p6rha$rid6t kitrizni A
jelen
i',t"egrendel6eltal kitiizdtt p6that6rid6 nem teljesit6se es€t6n Megrendel6 jogosult
dsszefiiggdsben
Sz;6ddst azonnalihatdllyai felmondani6s a V6llalkoz6 szerz6d€sszeg6s6vel
jogosult
Megendel6
ervenyesiteni
szemben
V6llalkoz6val
a
€s
tdbbletkitlts€get
felmeiilt kfu6t
Vrllalkoz6 ide 6rtve a Villalkoz6 alv6lla.lkoz6itis - iiltal nem megfelel6min6segben(MSZ l'
osztiil)Tivagy ennekhianyebanELTIIORM)elvegzettvagy el nem vdgzett-munkakathamadik
szem6ilyel,de a V6llalkoz6 kocklzatiim €s kdlts6g6re- az rirak megfelel6s6gdnekvizsgalata
nelkiil : kijavittatni 6s elvegeztetni,6s az ebb6l keletkez6 k6ret a Vallalkoz6val szemben
6rv6nyesiteni,ennek keret6bena v6llalkoz6i Dij terh6rc beszemitani Felek-riigzitik, hogy a
Kivitili Utemtervhezkepestszdmitotttiz (10) napotmeghalad6k6sedelem,illefve stlyos vagy
ism€telt min6segi kifog6s eset6nvalamint, ha a V6llalkoz6 a Kivitelez€si Munk'k sonin az
v6gzi, a
61etet,testi 6psaget,a vagyonbiztonsagotvagy kdmyezetet vesz€Iyeztet6--m6don
a
jelen
felmondani
jogosult
hatallyal
azinnili
szerz6d6st
a
n€lkiil
Megrendel6kiild; felsz6litis
jelei pontban rdgzitett jogkdvetkezmdnyekkel.A Felek rdgzitik, hogy a jelen pontban leirt
"k6sedilmet,
a Megrendel6megbizottjak6nteljer6 miiszakiellen6r vagy
i eG szerz<id6sszeg€st
botyolit6 is jogosult megallapitani.
14.9 A Szerz6ddsfelmonddset,megszfu6s6t (bdrmilyen okb6l) kiivet6en a Velalkoz6 kiiteles
Megrendel6 r6szere minden, a Kivitelez6si Munk6klal kapcsolatos vagy folytat6siihoz
sziiisdges dokument6ci6t,informAci6t kiilts6gmentesen6s hahdektalanul kiszolg6ltatni A
Megre;delti kiszolg6ttaldsiigeny6velszembena Ve[a[oz6t nem illeti meg a visszatartesjoga
esadnV6llalkoz6 ktitelesajelen Szerz6d6s4 5 pontjebanfoglalt
azzil, hogy ennekmegszegdse
Meghin;i6si kijtbert fizet-nia Megrendel6erre irlinlul6 idsos felsz6lit6s6t6lszdmitotttizendt
(15)naponbeliil.
14.10Amennyiben a Szerz<id6sa Valbkoz6nak felr6hat6 okb6l sziinik meg, tgy kdteles
Megrendel6nek a 6.5 pontban rdgzitett iisszegii meghirisuldsi kdtb€rt -jelen Szerzddes
renJekez6seiszerintmegfizetni,tovibb6 kdtelesmegtddteniaz e' meghalad66s a Szerz6d6s
keletkez6valamemyi ker6t.
dsszefiigg€sben
megsztin€s6vel
eset€relemonda Ptk alapjana
megsziin6senek
l4.ll A V6llalkoz6kijelenti,hogya jelen Szerz6dds
tulajdon'it k6pez6
Megrendel6
keriilt,
a
birtokab;
ii-ssze-fligg€sben
Szerz6d6stelje;itds€v;l

a V6llalkoz6tmegillet6zelogiogerven
anyagok€seszkiizdkvonatkozaseban

ser6l.

\
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eset6na Villalkoz6 kdteles az EPit6si
brirmilyenokb6l tdrtendmegsziin€se
14.12JelenSzerz6d€s
Teriiletet 6tadAs-atvdtelivagy ellapot felv€teli jegyz6ktinlv felv6tele mellett a megsnin€s
hat6lyba l€p6set6l szimitott 3 (h6rom) munkanaponbeliil a Megrendel6nekhalad€kalanul
visszaadni.
Irtesit6sek
I J.l

a jelen
kapcsolatos'
vallalnakana, hogy a jeJenSzee6d6ssel
A Felekkdtelezetts6get
.illetve
kapcsolitbanegymdsr6lszerzettvalamennyiadatot,beleertve.annaklitrejdttet es
Szerz6dessel
hogy a
ta.tuimat,srlgo-an liralmaian kezelik. A Villalkoz6 6s Megendel6 v'llaljak tovribbe'
vagy
kiv6ve
bir6siigi
fenti adaiokiem hozhat6knyilvenossagra,azokathamadik szemellyel
dnkorm6nyzatot'
hat6s6gi€lj6rest,a Felekjogi kdpvisel6it6s p6nziigyi tanicsadoit,-azilletekes
(Bonyollt6) - a
touaUt? u frl"gt"naao mfiJau'ellen6r€t (Mffstiki Elendr) 6s bonyolitojat
mdsikFel el6zetesiresbelihozz6jeruEsanelkiil nemkitzlik'
ir6sba
kdzvetlen
igazolt
elismefl€nnyel
keil foglalni €s a Felek;6bbi cim6rc kell megkiildeniAtveteli
jdsbeli ertesitdsszemelyesentijrt6n6
tt"t"rite, ,rugv t6ftivev6nyesajanlott 1ev61ritjen vagy
val6
ituaA"eta ,i6y faxon vagy elektronikuslev6tbente-rnail) A Felek -az egymdssal
jelen
a
kapcsolattart6ia a kovetkei8 szemdlyeketjeldlik ki, amely kapcsolattart6szem6lyek
folyamen\ 6ltozhatnak:
teljesit6se
Szerz6d6s

stbfoglalt 6s az annakalapjankiildetrdd-6rtesit6seket,.felhivdsokat'
15.2 A jeten Szerz6d6sben

reszere:
A Megrendel6

Porto InvestmentHungaryKft.
Marton kffe
Siralyurca10.
1124Budapest,
Tel.:+36 I 41378 73/ Fax:+36 | 4137874
ect hu
Email: imre@stratusproj

reszere:
A Vellalkoz6

WHB 6pit6 Kft
Menyh6ft L6szI6
9027Gy6r, Juhaf,farit 1
Tel:06 96 511303/ Fax:06 96 511439
hu
Email: menyhart.laszlo@whb

15.3 A Megendel6M{iszakiEllen6re

EuroProjectKft.
NemesLajos
Paptagl$ca2'7
2310 Szigetszentmikl6s,
Teli 06 I 3820l 15/ Fax:06 1 3820l 16
Email: europroject@invitel.hu

Bonyolit6ja
15.4 A Megrendeld

Status ProjectKft.
HandaP€ter
2040Budadrs,Oszir6zsautca 27lB
Tel: + 36 1 413?8 73 / Fax:+ 36 | 41318 74
hu
Emaili peter@shatusproiect

jelen
vasv birmilven mds olvan cimre, amelyetbrirmelyikF61bArmikormegadhat,a m6sikF6l
,""ri*i irasbeii6rlesit6semeliett.Az egy6ftlmiisdgkedveerta Felek rtigzitik' hogy a
"r.ii"*
lditg*
VaffAto"O pont szerintmegieliiltcim6rea Megrendel66ttal szabalyszeriien
9n:lftTU1
"

r€sziike.kizbestfttekn:L
ktjzciltnek,.
.vil"tt r-""t":t .r"atei v6iialkoz6val
,f.e]t ,t:!llill;.^l
szabdlyszenien.kiildiitt
r/ittattoz6t< b6rmelyiketdl ercdd. a Megrendeldnek
nyilatkozatokatpedig fgy kell tekinteni, mint a V6llalkoz6kt6l, mint
iososultak6l sz6rmaz6&tesit6seket,nyilatkozatokat.
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2{16 rend€lkez6sek

Jelen Szerz6ddsselkapcsolatbanesetlegesena V6llalkoz6n6l felmeriild vagy 6t terhel6
6s felel6ss€ge
valamennyiad6bevale;a 6s megfizetesekiztu6laga V6llalkoz6kdtelezettsdge
valamelyr€sz€t6n6nlelemek nyilv6nitj6k vagy a-je1en Szerz<id€s
16.2 Ha jelen Szerz<id€s
valamely rendelkez6se a t;v6bbiakban nem alkalmazhat6, a jelen Szerz6d6s egy6b
rendelkiz6sei tovabbra is teljes hatallyal bimak llyen esetbenazt a rendelkez€st,amelyet
6rv€nytelennekvagy egy6bli6nt alkalmazhatatlannak nyilvdnitottak. a Felek oly m6don
tovebbiLMokr\ak^ gazd^sagi
kiitelesekm6dositani,amily lehet6vdteszi a Felek szanddkainak,
€s jogi cdloknak u t"guui6"it6,6t, amelyet a Felek az 6rvdn)'telenvagy nem alkalmazhat6
el klv6ntak6mi.
rcndelkezessel
a hat6lyosmagyarjogszabelyok,kiiliiniisena.Ptk, az 6pit6sugyies
16.3 A jelen Szerz6d€sre
jogszabdlyok
az irSoyad6k. A jele[ Szerz6d6sm6dositesavagy kiegeszit€se
kapcsol6d6
kiz6rolagir6sban,a Felekkitlcsdniishozzej6rubsaalapjenlehetseges
16.4 B6mely vita eldiint€sdrc, amely a jelen Szerz6d6sb6lvagy azzal dsszefiigg6sben,annak
vagy Atelm€zes6velkapcsolatbankeletkezik
megsziines6vel,€rv€nyessdg€vel
megszeg€s6vel,
-a
es fiet vita;*it nem tudj6k kiizdsen megoldani' a Felek aHvetik magukat a F6vtuosi
Bir6s6gkizirolagos illet6kess6g6nek.
1 6 . 5 Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerz6d6sbennem rendezett kerdesekbena PolgAri
Tdfl€nykd-nw;l sz6l6 1959.6vi tV. toweny rendelkezeseiaz iriinyad6k Felekr-itgzitih hogy a
jelen Sierz6d€sbenhasznalt€pit6siigyifogalmakaz epitett kiimyezet alakitesar5l6s v€delmer6l
;26161997.6vi LxxVIL tdfl6nyben meghadrozotttaxtalommalbimak'

1 6 . 6Jelenszerztiddsmindk€tfdl eltali al6lr6skorlep halilyba
r6.7 JelenSzerz6d6smell6kleteiajelen Szerz6deselv6laszthatatlanresz&k6pezik'
16.8 JelenSzerz6ddsta Felek 6 (hat) peldturybanirt6k al6.
A fentiek tanislt6sad a Felek kijelentik, hogy a SzeE6d6stelolvastak 6s meg6rtett6kvalamint
akaratukkalmindenbenegyez6taz alullrott naponc6gszeriienalliirt6k:
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Mell6kletek:
l. sz.mell6kl€t:

A EpitesiTeriilet tulajdoni lapjai (m6solat),helyszitrajz

2. sz. mell6klet:

Jogerds6pit6si Enged6ly, Epit€si engeddly tervdokumenteci6 tededelmi
okok miatt kiil6n kiitve, nemcsatoland6;

3. sz. mell6klet:

Tervez6siiitemtefl

4. sz. mell6klet:

Tender tervdokumentaci6 - tededelmi okok miatt kiiliio kiitve, nem
csatoland6

5. sz. mell€klet:

EgysegAr$aijtemeny

6. sz. mell€klet

Kivitelez6siUtemterv

7 sz. mell6klet

PdnziigyiUtemterv

8. sz. mell6kiet

Teljesitesiigazol6s(minta)

9. sz. melldklet

Teljesitesi Bankgarancia kds6bbiekbencsatolva

10. sz.melleklet
11. sz.mell6klet

Kivitelez6si Munlciik meglcezd6sekoraldlrt binokbaadasi jegyz6kdnyv k6s6bbiekbencsatolva
C.A.R. - Biztosit6stigazol6nyilatkozat6skdtvenyek- kds6bbiekbencsatolva

12. szmelleklet

Konzorciumi szerz6d6sWHB Bau 6s WHB Eplt6 kds6bbiekbencsatolva
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