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Tárgy: Közraktárak Épületegyüttes - válasz Kulcsrakész Állapot, Műszaki Átadás-Átvétel;

Tisztelt Címzettek!

Alulírott Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 1124 Budapest, Sirály utca 10., Cg. 01-09-727123, adószáma: 13278256-2-43,
képviseletében eljár: Marton Imre vezető tisztségviselő, továbbiakban: Szolgáltató) a Budapest
Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Szolgáltató között 2007. július 23-án
aláírt érvényes és hatályos Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés)
rendelkezéseire, valamint az Önkormányzat és a Szolgáltató között 2008. október 07-én aláírt
érvényes és hatályos Területfejlesztési Megállapodás (a továbbiakban: Területfejlesztési
Megállapodás) rendelkezéseire hivatkozással az Önkormányzat 2011. augusztus 24-én kelt,
Közraktárak Épületegyüttes - "háromoldalú egyeztetés" tárgyú, Szolgáltató által 20 ll. augusztus 24-
én átvett levelével kapcsolatban az alábbiakat adjuk elő:

1. Kulcsrakész Állapot

Szolgáltató ismételten ,megerősíti, hogy a Szolgáltatási Szerződés szerinti kötelezettségeinek eleget
téve, jogszabályi előírásoknak megfelelve a Közraktárak Épületegyüttest az Önkormányzat által is
jóváhagyott illetve elfogadott kiviteli terveknek megfelelően Kulcsrakész Állapotban
megépítette/átépítette olyan módon, hogy a jogerős használatbavételi engedély megszerezhető legyen
(amint az Önök előtt is ismeretes, a Kozraktárak Épületegyüttes használatbavételi építéshatósági
eljárása megkezdődött, ésjelenleg isfolyamatban van).

Általánosságban meg kívánjuk jegyezni, hogy a Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet
Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész Állapot definíciójában szereplő
meghatározások általános érvényben kerültek rögzítésre, a Közraktárak Épületegyüttes építési
engedélyezési, illetve kivitelezési terveinek elkészítését megelőzően. Ezen műszaki tartalom egy
átfogó, a kivitelezésekben általánosan meghatározott fogalmi rendszerre épült, amely minden
részletében értelemszerűen nem teljesen alkalmazható az elkészült épületekre.

A kivitelezés a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyásával, az általa - Szolgáltatási Szerződés ll.
fejezete alapján - jóváhagyott és elfogadott kiviteli tervek szerint készült el.

Mivel az általános műszaki tartalmi definíciók alapján Szolgáltató elkészítette a vonatkozó
engedélyezési és kivitelezési terveket, így Szolgáltató álláspontja alapján a teljesítés vizsgálta csupán
ezen dokumentumok együttes vizsgálatávallehetséges.
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A T. Önkormányzat levelében foglalt hiányosságok tekintetében az alábbi tételes válaszokat adjuk:

1.1.1.1.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(f) glettelt, készre festett, fal felületek; végleges
felületképzések" elkészítését, munkák elvégzését. A definíció alapján Szolgáltató feladata az egyes
helyeken a kivitelezési tervekben szereplő végleges felü1etképzések megvalósítása, amelyek egy része
glettelést illetve festést jelent. A definíció alapján azonban Szolgáltatónak nem áll fenn kötelezettsége
arra vonatkozóan, hogy valamennyi falfelületet gletteléssel, festéssel lásson el.

A Szolgáltatási Szerződés - a kivitelezési gyakorlatnak megfelelően - nyitva hagyja a kérdést az
egyéb felületképzési módok alkalmazására (hiszen egyes helyeken csempe, műgyanta, stb.
felületképzés is készült).

E tekintetben jelezni kívánjuk, hogy a III.a épületrészben (T. Önkormányzat levelében "piactérinek"
definiált részen) nem bérleményi területen nincsenek tégla falfelületek, a hiányosság nem
értelmezhető. Az érvényben lévő RK-71 - Garázs pincefal (-1. szint) - és RK-72 - Garázs pincefal (-
2. és -3. szint) rétegrendi terv alapján a beton felületet festeni nem szükséges.

1.1.1.2.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(g) glettelt, készre festett mennyezet és
álmennyezet" elkészítését, munkák elvégzését.

E tekintetben jelezni kívánjuk, hogy a III.a épületrészben (T. Önkormányzat levelében "piactérinek"
definiált részen) álmennyezetek készültek az érvényes tervdokumentáció alapján, itt nincsenek tégla
mennyezeti felületek, a hiányosság nem értelmezhető.

A garázsszinten részben műszaki szükségesség a mennyezetre rögzített nem éghető anyagú
ásványgyapot hőszigetelés, másrészt a világítási sík felett lévő vasbeton födém - az általános
építőipari gyakorlatnak és hasonló épületekben alkalmazott megoldásnak megfelelően nem igényel
sem glettelést, sem festést. Ezen területen a T. Önkormányzat által teljes körűen jóváhagyott építési
engedélyezési dokumentáció 0.2.4.4. pontja, továbbá a kivitelezési dokumentáció vonatkozó
rétegrendje (RK-22, RK-23) sem említ festést, illetve glettelést. Műszakilag egyébként a
mennyezetfestés a garázsszintek padlóján alkalmazott műgyanta felületvédelem és szigetelés
alkalmazása mellett nem javasolt, mivel a burkolaton átszívódó minimális mennyiségű nedvesség
diffundálását a festés akadályozhatja.

1.1.1.3.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(k) központi rendszer és beüzemelése", illetve ,,(1)
szellőző rendszer a Bérlemények határáig" elkészítését, munkák elvégzését.

Az adott kivitelezési munkákat Szolgáltató teljes körűen elvégezte. Valamennyi gépészeti rendszer
beüzemelési jegyzőkönyve és megvalósulási terve a már korábban átadott megvalósulási
dokumentáció részét képezi. A T. Önkormányzat által kért beüzemelési jegyzőkönyveket 44-52.
kötetek, illetve a "Gépészeti automatika" 8.1 és 8.2. kötetek teljes körűen tartalmazzák, ezek az Önök
rendelkezésére állnak!

2
H-1124 Budapest Sirály u. 10. I telefon. +36 (1) 413 78 73 I fax. +36 (1) 413 78 74 I céglegyzékszám: 01-09-727123

email: office@cet-budapesLhu I www cet-budapesLhu



PORTO
-----------'---- Investment Hungary Kft. ----------------------

Tényként rögzítjük, hogya Szolgáltatási Szerződés 13.14. pontja alapján ezen jegyzőkönyvek
átadásának kötelezettsége csupán a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás keretében van nevesítve, ez
pedig Szolgáltató azon álláspontj ával áll összhangban, miszerint a Kulcsrakész Állapot
ellenőrzésének a folyamata a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás.

1.1.1.4.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(u) beépített lábtörlők" elkészítését.

A beépített lábtörlőket a kivitelezési tervekenjelölt pozíciókban Szolgáltató kialakította, elhelyezte.
Szolgáltató T. Önkormányzat által kifogásolt lábtörlők pozícióját az alábbi tervlapokon jelenítette
meg: A 1101/D2 (2009. augusztus 13.), A II 02/D2 (2009. augusztus 13.), Al103/D3 (2009. augusztus
13.). A fenti terveket Szolgáltató 2009. augusztus 27-én (!!) T. Önkormányzat részére
szerződésszerűen átadta, Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt, 0493/2009
(XIL22.) számú KFB határozattal Önkormányzat elfogadta, ezzel Szolgáltató eleget tett a Szolgáltatási
Szerződés ll. pontjában meghatározott kötelezettségének, és a Szolgáltató a kivitelezést teljes
körűen elvégezte.

1.1.1.5.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(v) eligazító táblák" elkészítését.

Az épület feliratozás rendeltetésszerű használathoz szükséges elemei elhelyezésre kerültek.
Szolgáltató a jogszabályokban előírt eligazító táblák (vészkijárati jelölések, menekülési útvonal
jelölők, stb.) elhelyezését teljes körűen elvégezte. Szolgáltató T. Önkormányzat által kifogásolt
eligazító táblák elhelyezési terveit többek között az alábbi tervlapokon, illetve kapcsolódó egyéb
dokumentumokban jelenítette meg: EVH 1001/D3 (2009. július 15.), EVH 1002/D3 (2009. július 15.),
EVH 1011103 (2009. július 15.), EVH 1012/03 (2009. július 15.), EVH 1021/D3 (2009. július 15.),
stb. A fenti terveket Szolgáltató 2009. december 12-én (!!) T. Önkormányzat részére átadta,
Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt, 0313/2010 (I.l9.) számú KFB
határozattal Önkormányzat elfogadta, ezzel Szolgáltató eleget tett a Szerződés ll. pontjában
meghatározott kötelezettségének, és a Szolgáltató a kivitelezést teljes körűen elvégezte.

Az egyéb informatív eligazító táblák tekintetében jogszabály nem írja elő kiviteli terv készítését.
Szolgáltató grafikai tervet készített a korábbi belsőépítészeti koncepciónak megfelelően, és ezek
alapján teljes körűen felfestésre kerültek az eligazító piktogrammok, illetve ajtószámozások, -
feliratok.

1.1.1.6.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
állapot a nem Bérlemények tekintetében jelenti a ,,(z) bútorok" elkészítését.

Az épületbútorozás rendeltetés szerű használathoz kötődő elemei elkészültek (beépített bútorok,
üzemeltetési bútorok). A közönségforgalmi részekre kerülő növények, szemetesek telepítésére csupán
a Kereskedelmi Üzemeltetés megkezdése előtt van szükség, egyébként a bérlői területek kiépítések
során ezek sérülhetnek, károsodhatnak. Ezen bútorok nem képezik a Szolgáltató alapvállalásának
részét, nem részei a Kulcsrakész Állapotnak.
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Az épület mobíliáit, beépített bútorait a vonatkozó konszignációs tervlapok mutatják. Az ID-9006/D
(2010. április 30.) konszignációs füzetet Szolgáltató 2010. május 6-án (!!) T. Önkormányzat részére
átadta, Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt, 0248/2010 (V.26.) számú KFB
határozattal Önkormányzat elfogadta, ezzel Szolgáltató eleget tett a Szolgáltatási Szerződés 11.
pontjában meghatározott kötelezettségének, és a Szolgáltató a kivitelezést a kiviteli terveknek
megfelelően teljes körűen elvégezte, valamennyi bútor elhelyezésre került. (Kiszolgáló területek
öltözőbútorai, irodabútorai, konyhabútorai, egyéb, jogszabályokban előirt munkaegészségügyi
bútorok, vizesblokkok bútorai, stb.)

1.1.2.1.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(d) Burkoláshoz előkészített megfelelő simított beton
aljzat" elkészítését. T. Önkormányzat ezen ponton belül az aljzatbetonokra kiegyenlítő réteg
beépítését hiányolja.

Valamennyi Bérlemény rendelkezik a bérlői kiépítéshez szükséges beton alapfelülettel, amely
alapfelület simított, felső síkja a kivitelezési tervekben meghatározott értékű, tehát a végleges tervezett
padlóvonal alatt 2 cm-rel található. Ezáltal Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben vállalt
kötelezettségeit teljes körűen teljesítette.

A Szolgáltatási Szerződés nem írja elő a Bérleményeken belüli burkolat alatti aljzatok
aljzatkiegyenlítését. Mivel a bérleményi területeken a bérlők határozhatják meg a padlóburkoláshoz
használni kívánt anyagokat, ezáltal a burkolat vastagsága jelenleg nem ismert, így a kiegyenlítés el
sem készíthető!

1.1.2.2.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(e) gletteléssel előkészített határoló falfelületek"
elkészítését. T. Önkormányzat ezen ponton belül a nyerstégla felületek vakolását, illetve glettelését
hiányolja.

Szolgáltató több szóbeli tájékoztatást követően legutoljára 2010. június 29-én ismertette a
belsőépítészeti koncepciót T. Önkormányzattal. Szolgáltató vezető tisztségviselője személyesen
mutatta be aKiemelt Fejlesztések Bizottsága előtt. A belsőépítészeti koncepciót, amely a
Közraktárak Épületegyüttes Projekt aktuális helyzetéről (2010 június) szóló FIMŰV
havi tájékoztató keretében lett bemutatva, a T. Önkormányzat Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 0302/2010. (VI.29.) sz. KFB.
határozattal teljes körű en elfogadta, és a tervezés, illetve kivitelezés ennek megfelelően történt.

Tényként rögzítjük, hogy a végleges belső építészeti koncepciót és kialakítást az Önkormányzat
többszöri tájékoztatást követően szerződésszerűen megismerte és azt elfogadta. Ennek egyik
különösen kiemelt része volt a látható tégla falfelületek, hiszen ezek az egyik legfontosabb belső
építészeti elemek, erről a belső építészeti elemről/megjelenésről az Önkormányzat tudott a legelső
pillanattól kezdve, hiszen az alapelv a fa-tégla-üveg kapcsolatán alapuit. (Megjegyezzük hasonló
építészeti koncepcio jelenik más világhírű belsőépítész anyaghasználatánál is) A belsőépítészeti
koncepció alapján az 1. és II. épületek pinceszinti bérleményi területein a meglévő nyers téglafelületek
megtartandók, ezáltal biztosítanak egyedi légkört ezen a területen. Szolgáltató többször jelezte T.
Önkormányzat felé, hogy többek között kifejezett bérlői igény is az eredeti téglafelület megtartása,
ezáltal az adott felületek vakolása, festése az épület értékét, tervezett hangulatát jelentősen csökkenti.

H-1124 Budapest Sirály u. 10. I telefon. +36 (1) 413 78 73 I fax. +36 (1) 413 78 74 leégJegyzékszám: 01-09-727123

email. offlce@cet-budapesLhu I www cet-budapesLhu

4



PORTO------------------------- Investrnent Hungary Kft

A kivitelezés ezen irányelv alapján történt, a meglévő boltozati felületek minél teljesebb
megőrzésével.

1.1.2.3.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(e) vízmérő óra" elkészítését.

Szolgáltató az épületen belüli ivóvíz alapvezeték hálózatot kivitelezési tervek szerint kiépítette, ennek
részeként jelentős mennyiségű vízbeállást kialakított. A Bérlemények tekintetében valamennyi bérlő
egyetlen csatlakozási pontot lesz jogosult használni, a csatlakozási pontra elhelyezett vízmérő órával
mérve.

Szolgáltató azonban sajnos nem rendelkezik információval arra nézve, hogy az egyes bérlők mely
potenciális vízcsatlakozást kivánják használni, milyen kapacitás értékkel. Jelenleg a bérleményi
válaszfalak végleges pozíciója sem ismert. A kialakult helyzetre való tekintettel Szolgáltató a
vízórákat elhelyezni nem tudja., de azokat beszerezte és az épület pinceszinti raktárában leraktározta. A
letárolt vízórákat T. Önkormányzat részére Szolgáltató kész bemutatni, illetve a jóváhagyott bérlői
tervek kézhezvételét követően a megadott csatlakozási pontra felszerelni.

1.1.2.4.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(n) gázmérő óra" elkészítését.

Szolgáltató az épületen belüli földgáz alapvezeték hálózatot kivitelezési tervek szerint kiépítette,
ennek részeként jelentős mennyiségű beállást kialakított. A Bérlemények tekintetében szolgáltató nem
rendelkezik információval arról, hogy az egyes bérlemények igényelnek-e földgázt - nem ismert azon
Bérlemények köre, amely a Szerződés alapján földgázzal ellátandó - ezáltal az erre vonatkozó
hiány sem értelmezhető.

Földgázmérő óra elhelyezése csak és kizárólag abban az esetben szükséges és lehetséges, amennyiben
az érintett Bérlő jelzi földgázigényét, a belső kiépítését előre megtervezi, a szükséges kapacitást
meghatározza és a fóldgázrendszert az illetékes gázszolgáltatóval és Önkormányzattal engedélyeztette.
A földgázmérő óra csak földgáz szolgáltatói szereléssel és a fentiek teljesülése esetén kivitelezhető. A
földgázmérö óra a földgáz szolgáltató tulajdonában marad.

1.1.2.5.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti az ,,(0) vész/biztonsági világítás a Bérleményekben"
elkészítését.

A vonatkozó előírások alapján az üres bérlemények esetén vész- illetve biztonsági világítási
rendszer kiépítése nem szükséges. A Közraktárak Épületegyüttes jelenlegi állapotában, továbbá
a használatbavételi eljárásához szükséges valamennyi vész- és biztonsági világítási rendszer
teljes körűen elkészült.

Az egyes Bérleményekben a Bérlemények kialakításától, tagolásától fiiggően válhat szükségessé vész
illetve biztonsági világítási rendszer kiépítése, de Szolgáltató jelenleg nem rendelkezik információv 1
az ezvcs Bérlemények belső kialakítását illetően, illetve - nem a Szolgáltatónak felróható okokból
nem állnak fenn a vész- illetve biztonsági világítási rendszerek kieprtesenex leUeLelel - runcsenex meg
a bérlői belső válaszfalak, illetve mennyezetképzések.
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1.1.2.6.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(r) ISDN csatlakozási pont" elkészítését.

Szolgáltató az épület teljes informatikai gerinchálózatát kiépítette. Ezen körben biztosított az
ISDN csatlakozás lehetősége is valamennyi Bérlemény számára. Mivel a gyengeáramú kábelek
toldásának lehetősége korlátozott, illetve a szinti e!osztók és bérleményi csatlakozási pontok között
folyamatos kábel kiépítése szükséges, így az egyes bérleményi csatlakozási pontok kialakítására csak
abban az esetben lehetséges, amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a végleges bérlői igényekkel. A
Bérlemények tekintetében valamennyi bérlő egyetlen csatlakozási pontot lesz jogosult használni,
azonban jelenleg a bérleményi válaszfalak végleges pozíciója sem ismert. A kialakult helyzetre való
tekintettel Szolgáltató a csatlakozóaljzatokat elhelyezni nem tudja.

1.1.2.7.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Bérleményen belül jelenti a ,,(t) strukturális kábelezés csatlakozási pontja a
Bérleményen belül" elkészítését.

Szolgáltató az épület teljes informatikai gerinchálózatát kiépítette. Ezen körben biztosított az
informatikai csatlakozás lehetősége is valamennyi Bérlemény számára. Mivel agyengeáramú
kábelek toldásának lehetősége korlátozott, illetve a szinti elosztók és bérleményi csatlakozási pontok
között folyamatos kábel kiépítése szükséges, így az egyes bérleményi csatlakozási pontok
kialakítására csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a végleges bérlői
igényekkel.

A Bérlemények tekintetében valamennyi bérlő egyetlen csatlakozási pontot lesz jogosult használni,
azonban jelenleg a bérleményi válaszfalak végleges pozíciója sem ismert. A kialakult helyzetre való
tekintettel Szolgáltató a csatlakozóaljzatokat elhelyezni nem tudja.

1.1.3.1.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Külső Munkák esetében jelenti a ,,(g) utcabútorok" elkészítését.

Ezen körben a Kömyezettervezési terveken található utcabútorokat (növényládákat) Szolgáltató
elhelyezte. A SITE 1303 (2009. július 15.) tervet Szolgáltató 2009. július 28-án T. Önkormányzat
részére szerződésszerűen átadta, Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt,
0493/2009 (XII.22.) számú KFB határozattal Önkormányzat elfogadta illetve jóváhagyta, ezzel
Szolgáltató eleget tett a Szolgáltatási Szerződés ll. pontjában meghatározott kötelezettségének, és a
Szolgáltató a kivitelezést teljes körűen elvégezte.

1.1.3.2.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Külső Munkák esetében jelenti a ,,(h) sorompók, forgalomterelők" elkészítését.

Ezen körben a külső útépítési terveken található valamennyi forgalomtechnikai elemet,
forgalomterelőt (pollert) Szolgáltató elhelyezett. Az Ul Útépítési helyszínrajzot (2009. július 15.)
Szolgáltató 2009. augusztus 27-én (!!) T. Önkormányzat részére szerződésszerűen átadt
Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt, 049312009 (XII.22.) számú KFB
határozattal Önkormányzat elfogadta, a 3498 Útépítési tervet (2008. december) Szolgáltató 2009.
december ll-én (!!) T. Önkormányzat részére szerződésszerűen átadta, Önkormányzat a tervekkel
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kapcsolatban kifogást nem emelt, 0313/2010 (I.l9.) számú KFB határozattal Önkormányzat elfogadta,
illetve az ID-9006/D konszignációs füzetet (2010. április 30.) Szolgáltató 2010. május 6-án (!!) T.
Önkormányzat részére átadta, Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban kifogást nem emelt, 024812010
(V.26.) számú KFB határozattal Önkormányzat elfogadta, ezzel Szolgáltató eleget tett a Szolgáltatási
Szerződés ll. pontjában meghatározott kötelezettségének, és a Szolgáltató a kivitelezést a kiviteli
terveknek megfelelően teljes körűen elvégezte.

1.1.3.3.
A Szolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet Fogalommeghatározások részben szereplő Kulcsrakész
Állapot a Külső Munkák esetében jelenti az ,,(i) jelzőtáblák" elkészítését.

Ezen körben a külső útépítési terveken található valamennyi forgalomtechnikai elemet, jelzőtáblát
Szolgáltató elhelyezett. A 3498 Útépítési tervet (2008. december) Szolgáltató 2009. december H-én
(!!) T. Önkormányzat részére szerződésszerűen átadta, Önkormányzat a tervekkel kapcsolatban
kifogást nem emelt, 0313/2010 (1.19.) számú KFB határozattal Önkormányzat elfogadta illetve
jóváhagyta, ezzel Szolgáltató eleget tett a Szolgáltatási Szerződés ll. pontjában meghatározott
kötelezettségének, és a Szolgáltató a kivitelezést a kiviteli terveknek megfelelően teljes körűen
elvégezte.

Szolgáltató határozott álláspontja alapján az Önkormányzat hivatkozott levelének 1.1.
pontjában felsorolt (Szolgáltató által ezen levélben részletesen és megalapozottan vitatott)
"hiányosságok" nem képezheti a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának akadályát.

1.2.1.
A héjszerkezeti terveket a vonatkozó jogszabályok értelmében nem kell tervellenőríztetni.

1.2.2.
Észrevételüket nem tudjuk értelmezni. Szolgáltató a vonatkozó kivitelezési terveket, tervellenőri
pecséttel és aláírással 2010. december 03-án (! !), T. Önkormányzat részére átadta, ezzel Szolgáltató
eleget tett a Szolgáltatási Szerződés ll. pontjában meghatározott kötelezettségének, és a Szolgáltató a
Szerződés 11.5 pontjában rögzített jogával élve a kivitelezést a kiviteli terveknek megfelelően teljes
körűen elvégezte.

1.2.3.
A művészeti alkotásokra vonatkozóan jogszabály nem ír elő kivitelezési tervet.

1.2.4.
A nyelető és vízkivételi kutak tervanyaga rendelkezik teljes körű tervellenőri jóváhagyással. A tervek
tervellenőri jóváhagyó nyilatkozatát külön levélben elküldjük Önök részére.

1.2.5.
A külső lépcsők megvalósítási módját az átadott tervdokumentációk tartalmazzák, a kivitelezés
Generálkivitelező Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozata szerint az építmény ennek megfelelőe
készült el.
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II. Kulcsrakész Állapot vizsgálata, Műszaki Átadás-Átvétel

Az Önkormányzat, illetve Műszaki Ellenőre ellenőrzési jogát bármikor gyakorolhatta, a teljesítést
szabadon ellenőrizhette volna - ennek lehetősége részükre a vonatkozó szerződésekben megfelelően
szabályozott.

Az Önkormányzat a Műszaki Átadás-Átvételt súlyosan késlelteti, nem vizsgálta a Szolgáltató
teljesítését, a Kivitelezési Munkák elvégzését, nem vizsgálta meg, nem ellenőrizte, hogy az építői pari
kivitelezési tevékenység a Szolgáltatási Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési
dokumentáció ban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az
elő írt műszaki és a szerződésekben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek, és ezen
kötelezettségének teljesítésévei súlyos késedelemben van.

Sajnálattal kell ismételten megállapítanunk, hogy az Önkormányzat Műszaki Elienőre kötelezettségeit
jelentős késedelemmel, szakszerűtlenül és nyilvánvalóan rosszhiszeműen végzi (E körben Szolgáltató
2011. július 19-én kelt, K/30/07/2011 iktatószámú levelében részletes en közölt előadásátfenntarlja.),
és a T. Önkormányzat a Műszaki Ellenőrének szakmaiatlan és tudatosan rosszhiszemű megállapításait
magáénak ismeri el.

Szolgáltató nem érti, hogyaKözraktárak Épületegyüttes készre jelentését követően miért csak
hónapokkal később készül csak egy - Szolgáltató és Generálkivitelező részvétele nélküli ellenőrzések
alapján összeállított - Kulcsrakész Állapotról szóló, vázlatszerű, műszakilag alá nem támasztott, és a
jelen levelünk 1. részében előadottak alapján nyilvánvalóan alaptalan és tudatosan rosszhiszemű
feljegyzés. Ezen, 2011. augusztus 24-án az Önkormányzat által átadott feljegyzésen kívül Szolgáltató
2010. december Ol-ét követően a Kulcsrakész Állapot "állítólagos hiányát" megállapító Műszaki
Ellenőri vagy Önkormányzati jelentést nem kapott, így nyilvánvalóan a Kulcsrakész Állapot
vizsgálatára ezen közel kilenc (9) hónap időtartam alatt nem került sor, ami a Műszaki ElIenőri
rosszhiszeműséget, és a 2011. augusztus 24-i feljegyzés ismeretében alkalmatlanságot is feltételez.

Tekintettel arra, hogy jelen levelünk 1. részében előadottakkal az Önkormányzat is tisztában van, a
hivatkozott dokumentumok a rendelkezésére állnak, az Önkormányzat eljárását is sajnálattal
rosszhiszeműnek kell értékelnünk.

Az Önkormányzat hivatkozott levele a Kulcsrakész Állapot Szolgáltatási Szerződés szerinti
fogalommeghatározását rosszhiszeműen félreértelmezi, és a Felek szerződéses akaratával ellentétesen
olyan feltételeket támaszt, amivel - azon túl, hogy az Önkormányzat a Szolgáltatási Szerződés
rendelkezéseivel, és saját döntéseivel ellentétes en cselekszik - a Közraktárak Épületegyüttes Műszaki
Átadás-Átvétel ének időpontját igyekszik vétkes felróhatósággal, tudatosan késleltetni,
ellehetetleníteni. Az Önkormányzat a Kulcsrakész Állapot vizsgálatát a Műszaki Átadás-Átvételi
eljárás előfeltételeként nevesíti, és a Kulcsrakész Állapot félreértelmezésével, annak vizsgálatának
ekképpen tudatosan rosszhiszemű késleitetésével azon Műszaki Átadás-Átvételi eljárást kívánja
meghiúsítani, amelynek folyamatban létét a 2011. július 12-én kelt FPH0034/62-196/2011
iktatószámú levelével hivatalosan is elismert, visszaigazolt és megerősített.

\.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 4. § (1) bekezdés
alapján a "polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a:
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni."
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Szolgáltató sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Önkormányzatnak - leveleiben megfogalmazott
hangzatos céljaival szemben - nyilvánvalóan nem célja sem a Közraktárak Épületegyüttes Műszaki
Átadás - Átvételének elősegítése, sem a Közraktárak Épületegyüttes használatbavételi engedélye
megszerzés ének előmozdítása, tudatosan és rosszhiszeműen akadályozza azokat, igyekszik
Szolgáltatót ellehetetleníteni, Szolgáltató sorozatos felhívásai ellenére is fenntartja a több korábbi
Szolgáltatói levélben megfogalmazott Önkormányzati Súlyos Szerződésszegéseket, azokat orvosoini
nem kívánja.

Az előbbiekben rögzített magatartásával az Önkormányzat, azaz elsősorban Önkormányzat
Képviselője és Műszaki Ellenőre súlyos anyagi károkat okoz az Önkormányzatnak és Szolgáltatónak
egyaránt.

Ismételten jelezzük, hogy a jelen levelünkben is hivatkozott Önkormányzat Súlyos Szerződésszegése
orvosolhatóak, ezért Tisztelettel kérjük az Önkormányzatot, hogy a Súlyos Szerződésszegés elhárítása
érdekében haladéktalanul tegyen meg minden szükséges és elégséges intézkedést, Önkormányzat
Súlyos Szerződésszegését haladéktalanul orvosolja. Amennyiben jelen felszólításunknak az
Önkormányzat nem tesz eleget, Szolgáltató kénytelen lesz a Szolgáltatási Szerződéssei biztosított jogi
eszközökkel élni.

Fentiek alapján Tisztelettel kérjük és várjuk haladéktalan intézkedésüket, válaszukat.

29.

Üdvözlettel,
Porto Investment
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