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Urĺánbĺĺnyászati rekultivációhoz
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KoZÁSI ĺZEľłZÓDÉS

amely egyrészről, mint Megľendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Nonprofit

Közhasznú

Neve

Bányavagyon-hasznosító

Rövidített cégneve:
Székhelye:

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kozhasznú Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3.

Cégegyzékszáma.

01-09-908199

Adószáma:

22143200-2-43

Statisztikai számj ele:

22143200-7112-572-0r

Képviseletébeneljár:

Czémán Mikló s ügyvezető

Rendelési szám.

K5300-007/16.

Korlátolt

Felelősségű Társaság

másrészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Rovidített cégneve:

ALISCA BAU Epítőipari Zĺt.
ALISCA BAU ZÍt.

Székhelye:

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Cégegyzékszáma
Adoszáma.
Statisztikai számj ele.
Képviseletébeneljár:
Szerzódés szám:

17-r0-001255

Neve:

14530603-2-17

14s30603-422r-II4-17
Fülop István gazdasźęi igazgato
77513

(a továbbiakban együttes említéstikesetén: Felek) kozott az alulírott napon és helyen az a|źhbi
feltételekkel j ott léte:

1. ElÓznĺÉlwrx
A mecseki uránérc bányászat 2}85lt997' (IV. 3.) sz. Kormányhatározatĺa történt befejezése után
megkezdődötl az érintett teniletek rekultivációja' A bányászatból és az ércfeldolgozásból

szźrmaző környezeti károk felszámolását és a környezet helyreállítását, a Mecseki Ercbányäszati
Vállalat jogutódjaként a MECSEKERC ZÍt' végezte, a 2385lL997 ' ()o. Ż6.) számú
Ko rmányh atár o zattal e l fo gad ott b eruhaz ás i pro gram al apj án.

október 1-tol a cég szétvtllással átalakult, aminek kovetkeztében ezeket a tevékenységeket a
jogutód MECSEK-oro zrt. fejea.e be' illetve a kármentesítés hosszútávon üzemelő rendszereit
(vízkiemelések, vízkezelések, egységes vize|vezetési rendszer' felszíni vízrendezések) jelenleg is
üzemelteti, mďly Zrt. jogutódja 2oI4. áprilistól a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. volt, és
2OO4.
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2016.július 13. napjától aBányavagyon-hasznosítóNonprofitKözhasznú Kft. teljes jogutódlással
végzi a tevékenységet.
Az uránipari kármentesítésre hosszú távu stratégiai program készĺilt,melynek során
prognosztizálták, hogy 2016-2018 évek között az Eszaki-tárón kifolyó víznek nemcsak a
mennyisége, hanem az oldott urántartalma is a jelenlegi értéktöbbszörosére emelkedik.
A tisaítandő bźnyaviz mtr 2Ol6-tól jelentősen meghaladja a Bányaviz-kezeló Üzem jelenlegi
kapacitását ezért a megnovekedő vízmennyiség fogadásźtra és annak tisztitásära az előkészületek
'
megtorténteĘ ill. folyamatban vannak (vinisztitő- és vízelvezetőkapacitás novelése). A munkák
ütemekre bontva kenilnek megvalósításra, jelen kivitelezéssel még nem fejeződnek be.

2. AsznnzooÉsľÁncył
Uľánbányászati rekultivációhoz kapcsolódó egységes vizelvezetési rendszer bővítésIII. ütem
kiépítése.

3. Er,vÉcznľooľrr,ĺnaľox
A jelen

szerződés keretében Vállalkozónak építésikivitelezési munkát kell elvégezni, mely
munkák elvégzéséhezMegrendelő tender tervdokumentációt biztosít, mely tartalmazza a teljes
beruhŁásra vonatkozó kivitelezési feladatokat.

A b eruhtvźlshoz

-

kap cso lódó tender

t

ervdokumentáció az alttbbi'.

Csillagterv Kft. MT212O15.-T munkas

zámű,,(lRÁNIYBÁľvÁszłTI REKULTIVÁCIO

EGYSÉGES vuBĺvpzETÉSIRENDsZER novÍľBsIII.
tervdokumentáció'' (dok. azonosító : RFil(-U-O

1

3/ l

6)

ÜľBvĺtender

A tervezési feladatok vonatkozásában Megrendelőt Vállalkozónak folyamatosan täjékoztatniakell
a tervezés aktuális állapotáról, menetéről, és be kell vonnia a műszaki dontésekbe. A tervezés során
felmenilő hatósági és kÖzmű egyeztetési feladatok elvégzéseVállalkozó feladata. Vállalkozó
hatósági egyeztetést csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával folytathat.

t

Azelvégzendő munkákrészletezésétaMúszaki leírás (1. sz. melléklet) ésa2' sz. melléklet szerinti
ervd okument áci ó tartalmazza.

Pľóbaüzem:
Vállalkozó koteles részt venni a kivitelezési tevékenységbefejezése után a Megrendelo źital'
lefolytatandó próbaüzemi elj áráson.
A próbaüzem a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját kovetően 30 napig tart.
Yällalkozőnak a próbatizem ideje alatt előforduló hibák, hiányosságok javítására a Megrendelő
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részérebiaosítani kell az üzem folyamatos üzemeltetésének, tizemvitelének figyelembe vételével
a javítási tevékenysé ghez a szakszerelői személyzetet, a sztikséges anyagokat és gépeket.

4. TnunsÍrÉslHATÁRIDo
A
A

szerzódés teljesítésénekkezdési ideje: a szerzłjdés hatályba lépésétkłivető első munkanap
szerzódésben foglalt kivitelezési feladatok műszaki teljesítési határideje: 2018.04.30.

szerzódésben foglalt próbaüzemi feladatok teljesítésihatárideje: A kivitelezési feladatok
műszaki teljesítésétkövető 30 nap.
A'szerzodésben ťoglalt feladatok pérungyi teljesítési határideje: 2018.06.30.

A

5. VÁr,r,łr.rozollÍl

5.1

A vállalkozói díj teljes összege tartalékkerettel együtt:
55.002.099 Ft +

l4 850.567 tfa:69.852.666 Ft,

azaz. ötvenotmillió-kettőezer-kilencvenkilenc forint + tizennégymillió-nyolcszazotvenezerotszźnhatvanhét áfa : hatvankilencmillió-nyolcszánötvenkettőezer-hatszźnhatvanhat forint.

A fenti szerződéses ár _ źta|tny díjat, tételes elszámolású osszeget és a tartalékkeretet is magába
foglaló - maximált är, amely a Felek megállapodásán alapul, és amely fedezetet nýjt a Vállalkozó
valamennyi, a teljesítéssorán felmerülő koltségére és hasznära, a befejezési határidőre
prognosztizálva. A Vállalkozó pótmunka és többletmunka elszámolására a 7.5 pont alapján

jogosult.

Megrendelő az titalános forgalmi adóról szo|ő 2007. évi CXXWI. torvény 142. $ (1) bekezdés b)
pontja a|apján nyilatkozik, hogy az elvégzendő feladatok közül a 3. sz. melléklet (Vállalkozói díj

lw
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részletezése,teljesítési,szźlmltuźtsiés kifizetési ütemezés) 1. feladatkódú tételei után az általános
forgalmi adót megfizeti.

5.2

A vállalkozói díj teljes osszege tartalékkeret nélkül:
52.382.951 Ft + 14.143'397 áfa:66.526.348 Ft,

forint +
hatvanhatmilliótizennégymillió-egyszáznegyvenháromezer-häromszäzkilencvenhét äfa:
otsztnhuszonhatezer-h är omsztnĺegyvennyolc ťorint.
azaz'. otvenkettőmillió-haĺomszáznyolcvankettőezer-kilencszazotvenegy

5.2'I

Az egyenes adőzásű tételek együttes osszege:
3.524.000 Ft + 951 480 Ft äfa:4.475.480 Ft,

azaz. härommillio-oszźnhuszonnégyezeÍforint ł lllencsztuötvenegyezer-négyszźanyolcvan áfa
: hatvanhatmillió-otszázhuszonhatezer-négymillió-négysztyhetvenötezer-négyszźnnyolcvan
forint.

5.2.2 A fordított adőztlsűtételek

együttes osszege

48 858 951Ft + 13.191.917 FAD Afa

forint +
azaz: negyvennyolcmillió-nyolcszŁotvennyolcezer-kilencszázotvenegy
tizenhárommillió-egys zźnkilencvenegyezer-kilencszźatizenhétFAD Afa

5.3

A tartalékkeret összege

(a szerződés 5.2 pontjában szereplő teljes vállalkozói díj nettó osszegének 5 %-a)
2.619.148 Ft + 707.I70 źfa:3.326.318 Ft,

forint + hétszźuhétezerhárommillió-háromszäzhuszonhatezer-häromszáztizennyolc forint.

azaz'. kettómillió-hatszćutizerk1lencezer-egyszáznegyvennyolc

egyszźuhetven áfa

5

'4

:

A vállalkozói díj éves kifizetéseinek bontása:

A2016. évikifizetéseka teljes beruházási osszeg maximum 50

Yo-a:

27.501.049 Ft + 7.425.283 źlfa:34.926.332Ft,
azaz'. huszonhétmillió- otszézegyezer-negyvenkilenc forint + hétmillió -négyszźzhuszonötezer-

kettósztvnyolcvanhárom áfa: harmincnégymillió-kilencszázhuszonhatezerhźr omszźĺzharminckettő forint.
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5.5 Az

elszämolás előlegszámla (adott esetben)' részszámlźtk és végszäm|a benýjtásával
tÖľténik. Arészszämla befogadása - a teljesítésigazolás melléklettel - nem minősül előzetes
átadásnak.

6. FrzrrÉsr FELTÉTELEK" szłIvn LZ^s

6.I

Fizetési feltételek:

6.l.l A

szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatásból kenil
ťlnanszirozásra.

6.I.2 A

számlákat 4 példtlnyban kell benyújtani a Bányavagyon-hasznosító Nonproťrt
Kozhasznú Kft. címére(7673 Kővágószőlős' Pf. 20.), vagy személyesen a (7673
Kővźlgőszőlós,0222ll5 hĺsz., Akna utca, MKB irodaépület 1. emelet l09/I. iroda).

számlát a Megrendelő azok kézhezvéte|étó|szźmított _ a Ptk. 6:130. $ (1)
bekezdésében foglaltak szerinti határidőben - 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
a Magyar Allamkincstárnál vezetett 10032000-0028801l-00000024 számú
szźmlájttről a Vállalkozó oTP Banknál vezetett 11746005-20074968-00000000
szźlmu számlĄára.

6.I.3 A

6.l.4

Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a szämlakézhezvételénekidőpontja,
ez esetben a fizetési határidő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
torténőteljesítés napjät kovető 30. nap. [Ptk.6:130. s (2) bekezdés]. Amennyiben a
Vállalkozó a teljesítésheza|vźilalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. s (l) (2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. s (3) bekezdése minősül irányadónak. Fizetési
késedelem esetén a Vállalkoző aPtk.6.155. $ szerinti késedelmi kamatot jogosult
felszámítani és válasŹása szerint a2016. évi IX. torvényben megbatározott behajtási
kolt ségátal ányr a tarthat igéný.

6.l.5 A

számlźik határidőn belüli kiegyenlítésénekfeltétele, hogy a szäm|a megfelel az
általános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVI. torvény 169. $-ában foglalt
feltételeknek, továbbá aYźtJ^|a|koző a szám]rátn feltünteti a rendelési számot, valamint
_ fordított adőzźsű tevékenységről kiállított szćtmla esetében
-,,a teljesített építőipari
szolgá|tatás után aszolgźitatás igénybe vevóje azadőťlzetésre kötelezett" szoveget és
,,a fordított adőzás" kifejezést, továbbá csatolja a teljesítésigazolo jegyzőkonyvet,
valamint a Kbt. 135. s (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat.

6'1'6 A

számlák kiállításának módja: Vállalkozónak az egyenes adozźlsu tevékenységekĺől
źfás szźmltt' a fordított adozźsű tevékenységekről áfát nem tartalmazo számlát kell
kiállítania. Az egyenes, ill. a fordított adőzźsű tevékenységeket a vállalkozói
dijrész|etező ttlblźvat (3. sz. melléklet) tatalmazza. A dijrészletező ttlblázatban
szereplő tevékenységek tartalmukban elküloníthető szerzodéselemek' azokateljesítés
szempontjából onállónak minősülnek, melyből adódóan ellenértékĹikkifizetése
fiiggetlen a teljes kivitelezési munka megtörténtétől.

6.2

Szám|äzás és kifizetés:

6.2.1 Jelen szerződés a kozbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódik, és az
adozźs rendjéről szőlő 2003' évi XCII. törvény 36lA. $ hatálya alátaĺozik' valamint
Kbt. 135-136. $-aiban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

a

6.2.2 Megrendelő

a vállalkozőikonartozás (adó és vámtartozts)hiányźú aNemzeti Adó- és
(továbbiakban.
Vámhivatal
NAV) internetes honlapján szereplő,,koztartozásmentes
adozok adatbázisa" a|apján ellenőrzi. Amennyiben a Vállalkozó legkésőbb a tervezett
kifizetés napján az adatbázisban nem szerepel, ugy kiťlzetésre csak akkor kertil sor, ha

J^lt ltr

k ,/U2
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aYźilalkozó bemutat,

átad vagy megktild a tényleges kifizetés időpontjától számított

30 napnál nem régebbi nemlegesnek minőstilő együttes adóigazolást.
6.2.3

A NAV 30 napnál nem régebbi adőigazolása hiányában, illetve, ha a Vállalkozó a
kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adozoi adatbázisban, a
szźĺmlanem kerül kifizetésre. A NAV 30 napnäl nem régebbi adőigazolása,
amennyiben adótartozást mutat, azzal csokkentett számlaértékkerül átutalásra,
tekintettel arĺa, hogy az á|lami adóhatóság az adoigazolás kiállítását kovetoen a
végrehajtás szabźllyai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról.

7.

A

6.2.4

teljesítésekigazolása, a számlák benýjtása a szerződés 3. sz. mellékletében
(Vállalkozói díj részletezése,teljesítési, számlźuási és kifizetési ütemezés) megadott
műszaki, ill. pénzugyi teljesítésszeľint' valamint avtila|kozási szerződés 7. pontban
r o gzitett szab ályok fi gyel emb e vételével töľténik.

6.2.5

Y állalkoző a szerzodés telj esítésesorán a 3 . sz. melléklet (Vállalkozoi dij részletezése,
teljesítési,szźlmlázttsi és kiÍizetésiütemezés) szerint jogosult számlra benyújtására.
Valamennyi saját és alvállalkozói munka elszámolásźra a fentiekben foglaltak az
érvényesek.Ezen feltil csak a Megrendelőhozzt4źlrulásával nyújtható be számla.

6.2.6

A Kbt'

6.2.7

A Vállalkozo a

szerzodéskotést kovetően, de legkésőbb a munkatenilet átadását
követő 5 napon beltil Megrendelőnek írásban, előleg bekéró levél megkĹildésével
jelezheti az eló|egťtzetésre vonatkozó igényét.Megrendelő az elólegbekérő levél
kézhezvételétkovető legkésőbb 10 napon beltil átuta|ja az előleg osszegét. A
Vállalkozó a kifizetett előleg összegéről a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően haladéktalanul koteles előlegszámlát kiállítani (az
előlegszámla teljesítésiidőpontja az előleg összegének a Vállalkozó bankszámláján
torténő jóváírásának a napja) és azt a Megrendelő részéremegküldeni.

6.2.8

Amennyiben a Vállalkozó előleg szäm|źltnýjtott be, úgy a harmadik és a negyedik
teljesítésigazo|ás alkalmával benýjtott szám|ák Összegét az előleg 50-50 Yo-tlva|
koteles csokkenteni.

135. s (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban Vállalkozó erre irányuló
kezdeményezése esetén a szerzódés 5.3 pontjában meghatźrozott _ tartalékkeret és áfa
néllail szćtmitott - teljes vállalkozói dij 5%-nak megfelelő osszegű, legfeljebb nettó
2.619.148,- Ft, azaz ketĺőmillió-hatszáztizenkilencezer-e1yszínnegyvennyolc forint
előlegre jogosult. Előlegre Vállalkozó nem tart igényt.

Er,szÁnĺor,Ás

7.I

Az elszämolás általános szabályai

7.l.1 A

teljesítési,számltpási és kifizetési ütemezést

a

vźi|a|kozási szerződés 3.

sz.

mel l ékl ete tartalmazza.

7

.t.2

A' számla csak abban az esetben nyújtható be, ha az azok'hoz rogzitett valamennyi
feladat műszaki tartalmának teljesítésea Megrendelő által jegyzőkönyvileg

igazo|t.

7.l.3 Az

elvégzett teljesítésekről minden esetben teljesítésigazolő jegyzőkönyvet kell
felvenni. A teljesítésigazo|ő jegyzőkonyvekben _ hivatkozva a szerződés megfelelő
pontjára _ ismertetni kell az elvégzett munkát, és értékelnikell annak minőségét is.

7

.t.4

A teljesítésigazo|o jegyzőkonyvb en az e|végzett és leigazolt munkákkal kapcsolatosan
figyelembe kell venni a Kbt. 135. $ (3) bekezdésébenfoglalt előírásokat.

7.t.5 A

teljesítésigazoló jegyzőkonyv képezi a számla kiállításának alapját és annak
mellékletét.A Vállalkoző aszeĺzódés 3. sz. melléklete szerinti ütemezés figyelembe
6129
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vételével,a teljesítésidőpontjáról a Megrendelőt 10 nappal előbb kiértesíti. Kiértesítés
a|apjźn a Megrendelő kitűzi a teljesítésigazoltls időpontját.

7.1'6 Teljesítésigazoläsracsak az a munka ajánlható fel, amelynek elvégzését_ a
teljesítésigazolás időpontját megelőzően _ a Megrendelő vagy a nevében eljáró
szerv ezet leellenőrzött

7

.t.7

és leszignált.

A Megrendelő által a teljesítésigazolo jegyzőkonyvben elfogadott részteljesítéseknem
mentesítik a Vállalkozőt azon kötelezettségei és felelősségei alól, hogy a munkát
végleges átvételig fenntartsa, olta|mazza, karbantartsa, a szerződésben vállalt
kotelezettségeit maradéktalanul telj esítse.

7.1.8 A Megrendelő kijelenti, hogy aYźúlalkozóáltal

teljesített részfeladatokból következő
állagmegóvási és őrzési feladatokat nem veszi ílt, az kizárólagosan a Yá|lalkozó
feladata a végleges teljesítésig.

7.1.9 A számlák benyújtásának alapjául szolgáló elszámolás (teljesítésigazolás) a 3. sz.
mellékletben foglalt ütemezés szerint történik, a teljesítésigazolást és a számla

kiállítást az áfa torvény előírásainak megfelelően kell elkészíteni.Ezért a számlź"zási
szabályoknak megfelelően szúkség esetén kettő ldlönbözó számlźt kell készíteni
elszámolásonként:

Eseti termékértékesítés
és szolgáltatás

Ezen tételeknél az általános szabályok szerint a teljesítésigazo|źsidőpontja
megegyezik a szźlmla szerinti teljesítésiidőponttal, és a teljesítésigazoláson fel
kell tĹintetni a nettó + áfa és a bruttó értéketis.

Építésiengedély-koteles tevékenység

A

teljesítésigazoláson és a számlán is fel kell ttintetni, hogy az áfa torvény
l42. $ (l) bekezdés b) pontja a|apjän az áfa bevallására és megfizetésérea
Megrendelő kotelezett, és a tételek csak nettó értékentĹintethetők fel.

7.1.10

A

Vállalkozó l<lzźrőlag a Megrendelő előzetes hozzäjźlrulásaesetén jogosult

előteljesítésre.

7.I.tl
7

.2

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazo|t munkarészre is számlát
állít ki Megrendelő koteles a számlźt visszaküldeni.

Atalánydijas tevékenységek elszámolása

Az

ttalánydíjas tevékenységekvégrehajtását és Megrendelői elfogadását követően Vállalkozó
vállalkozói dij. Az alábbi 7.2.1-7.2.2 pontok aZ egyes
egységdíjakhoz taĺtoző munkák elszámolási rendjét, ill. a pénztlgyi kifizetés titemezését
tartalmazzálk.
źita| e|szźtmolható a3. sz. melléklet szerinti

7.2.I

Dokumentum egységdíjútételek elszámolása

a mennyiségi teljesítést kovető 5 munkanapon belul lefolytatja a Vállalkoző ältal
źtadott dokumentum szakmai (tartalmi) birźilatät,amely a Megrendelő és az álta|a felkért szakértők

A Megrendelő

bevonásával történik. Ennek során észrevételeka szerződésben megadott műszaki tartalom
keretében, a minőségre Vonatkozóan és érdemileg tehetők. A bírálatok bekérése,rendszerezése,
továbbítása, a bírálati emlékeztető elkészítésea Megrendelő feladata' Abban az esetben, ha
Megrendelőn kívilli okokból nem lehetséges a dokumentáció 5 munkanapon belĺili bírálata, úgy
Megrendelő jogában áll abirźiati időt egy alkalommal 5 munkanappal meghosszabbítani. Erről
Megrendelő írásban tźljékoztatjaVállalkozót még az első 5 munkanapos határidő lejárta előtt.
Abban az esetben, ha a megrendelői birálat a határidő lejärtíńg nem történik meg, a Vállalkozó

//,

38jl-úu /@

7129

IJránbinyászati rekultivációlroz kapcsolódó egységes vízelvezetési rendszer bővítés III. ĺitem kiépítése

az

adolt dokumentumot észrevételek nélki.il elfogadottnak tekinteni, és minőségi
telj esítésrebenýjtani.
A bírálatról készült emlékeztetőben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeket _ ha a Megrendelő
másként nem rendelkezik _ a Vállalkozo 15 munkanapon beltil koteles végrehajtani. A javított
dokumentációt a Megrendelő 5 munkanapon belril visszaellenőrzi.

jogosult

A megrendelői elfogadás

esetén a Vállalkozó a dokumentációt a meghatározott példźlnyszámban
leszźilitja, és a minőségi teljesítés elszámolható. Abban az esetben, ha a dokumentáció nem felel
meg a korábbi birźiat szerinti követelményeknek, a Megrendelő nem fogadja azt el, és egyeztetést

kezdeményez. Minőségi teljesítéskor elszámolható a tervdokumentáció ellenértékénekl00oń-a
(mennyiségi és minőségi teljesítés)'

Megrendelő a 3. számu melléklet szerinti teljesítésiés számlázási ütemteryhez igazitottan
engedélyez i a r észszaml a b enyújtását Váll alk o zo részére.

7.2.2

Rendszer és létesítményegységdíjútételek elszámolása

Megľendelő a rendszer elszämolási egységű feladatnál aYźillalkoző źitalbeszerzett anyagokľól a
teljesítésiés számlázási ütemtervhez igazitott, végszámla benyújtását engedélyezi Vállalkozó
részére.

7.3
7

7.4

Tételes felmérésalapjźĺnelszámolandó teljesítések

.3.1, Mérnöki napidíj
A mérnoknap elszámolási egységű feladatok elszámolása tételes igazo|äs a|apján, a 3. sz.
melléklet (Vállalkozói díj részletezése,teljesítési, szämlźz,źsiés kifizetési Ĺitemezés)
szerinti egységdíjakkaltoľténika munka elvégzésétigazolő bizonylatoĘ dokumentumok
bemutatása mellett. Legkisebb elszámolható mennyisé g I 12 mérnoknap.
A tartalékkeret felhasználására vonatkozó szabályok:

7.4.I A

tartalékkeret 5.3 pont szerinti osszeg, amely a beruhźuás teljesítéséhez,a
rendeltetésszeni és biaonságos használathoz szükséges előre nem látható, a
szerződésben és a műszaki terv(ek)ben sem szereplő utólag megrendelt (pótmunka),
illetve tételes elszámolás esetén az elózőekben szereplő, de a vállalkozói díj
meghatärozásánźúÍigyelembe nem vett (többletmunka) munkák, feladatok során
felhasznált, illetve beépített anyagok és díjak fedezetéül szolgál. A tartalékkeret
terhére végzett feladatok elszámolása tételesen torténik, a teljesítésigazolásban és a
szźtmlátban elktilonítetten szerepeltetve.

7.4.2
7

'4.3

A

tartalékkeret terhére munkát megkezdeni csak a Megrendelő előzetes írásos
ho zzájäruläsával és a munkát r ész|etezó tétele s aĺ azotĺ koltségvetéssel l ehet séges.

A7.4.l pont alatti tevékenységek elszámolása a megadott mérnök napidíjak, illetve a
bećrazott koltségvetési kiírásban szereplő egységdíjak szerint, ezeknek hiányában
koltségvetésalapján, a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján tör1énik, melyet a
telj esítésigazo|áshoz csatolni kell.

7.4'4 A

tételes elszámolású munkák fel nem használt osszegei más tételes elszámolású
munkák fedezetéül a Felek kozos megegyezésével átcsoportosíthatók.

7.5

Pótmunka és a tobbletmunka elszámolásának szabá|yai

7 '5

'l

Vállalkozó a megrendelt pótmunka ellenértékétmind a tételes, mind az átalánydíjas
elszámolás esetén igényelheti. Atalánydíjas elszámolás esetén Vállalkozó a
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tobbletmunka ellenértékénekmegtérítésérecsak akkor jogosult, ha a többletmunkával
kapcsolatban felmenilt költség a szerzódés megkötésekor nem volt előre látható.
Tételes elszámolás esetén a Yźĺl|alkozőa ténylegesen elvégzett többletmunka
ellenértékénekelszámolására jogosult'

7.5.2 A Megrende|ó az építésiengedély köteles munkák pótmunka igényét,illetve

a

Vállalkozó a pótmunka szükségességétaz építésinaplóban koteles haladéktalanul
kozolni.

7.5.3 Egyéb, az épitésiengedélyköteles munkákon kívtili munkákhoz tartoző pótmunka
igényéta Megrendelő írásban adja meg. A Vállalkozó a pótmunka szükségességét
írásban adja meg.

7.5.4 A pótmunka és a tobbletmunka elszámolása a tartalékkeret terhére történik a

7.4

pontban foglaltak szerint.

7.6 A 3. részteljesítésosszegével göngyölt

számlák osszege nem haladhatja meg a nettó

vtĺllalkozoi díj (tartalékkeret néllail számított) osszegének 90

yo-źIt.

A 4. részszámla benyújtásának feltételei:

7.6.1 Az t,ĺadäsidokumentáció minőségi teljesítésénekelfogadása.
7.6.2 A műszaki átadts-tttvételi eljárás során megjelölt hibák, hiányosságok

7.7

elhárítása.

A végszámla benyújtásának feltételei

7.7.I A

próbaüzem sikeres lezźrźsa.

8. A ľ,mcnnľoEr,o NEvÉBEN ELJÁRo SZERvEZETEK
A szerződéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenységet a Megrendelő

beszerzési eljárása

keretében kiválasztott társaság, illetve személy végezi.

8.1

Műszaki ellenőrzés

A Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőrzést végző szervezet a |9ll2009 (IX.15) Korm.
rendel et szerint meghatár ozott tevékenységek, továbbá.

kivitelezési munkák heti, illetve sztikség szerinti figyelemmel kísérése;
hulladék- és bontott anyagok elszállításának ellenőrzése és nyilvántartásának vezetése;
a helyszíni munkavégzés tertiletén a munka és tűzvédelmi feltételek betartásának, valamint
atisztaság és a rend fenntartásának ellenőrzése;
műszaki szemlék, bejárások, koordinációk, műszaki átadás-átvételek szervezése és
bonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése;
pótmunkák elrendelése esetén azok ärszaki és műszaki véleményezése,pótmunkák
műszaki ellenőrzése;
a Megrendelő érvényes,vonatkoző szabtllyzatai, utasításai betartásának ellenorzése,
az uzembe helyezés feltételeinek biztosítása, az vzembe helyezés végrehajtásának
ellenőľzése;
kozreműkodés a birtokbaadás és birtokbavételi elj árásokban;
kivitelező általkészitett dokumentációk (oĺganizációs terv' minőség- és kornyezetvédelmi
terv, munkabiaonsági és egészségvédelmitew,vizilétesítményekre vonatkozó kivitelezési
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tervdokumentáció,

kezelési utasítások, megvalosulási tervdokumentáció,

átadási

dokumentáció) véleményezése;
engedélyezési és létesítésitevékenység nyomon kovetése;
aberuházás (megvalósítás) során keletkezett adatok' és az adatok bevitelének ellenőrzése;
az elektronikus építésinapló megnyitása, vezetésénekellenőrzése, illetve lezárása;
aktiválásban, illetve a hatósági engedélyek beszerzése során való közremúkodés.

9.

A MľcnľľoELoELLENonzÉsrĺocł

9.|

Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek és/vagy a Meghata|mazottjának saját tertiletén a
munkavégzés folyamán a megbízhatósági, tárgyi és személyi követelmények ellenőrzését.
Vállalkozó biztosítja annak lehetoségét, hogy a Megrendelő a munka menetét folyamatában,
az eÍÍekijelölt képviselője útján figyelemmel kísérhesse.

9.2 A

a

szerződés teljesítésénekidőtatama alatt a
Megrendelő felettes szervei jogosultak a teljesítések szeĺződésszeniségénekellenőľzésére,
amely magäban foglalja a helyszíni vizsgálatoĘ adatszolgáltatások bekérésének,a
szerződéssel kapcsolatos okmányokba' valamint az alvtilal'kozói szerződésekbe való

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

betekintés lehetőségétis.

tudomásul veszi, hogy Megľendelő jogosult a szerzódés teljesítésével
kapcsolatosan, a Ytilalkoző minőségügyi és környezetvédelmi tervében foglaltak

9.3 Vállalkozó

megvalósulását ellenőrizni.

9.4
1

0.

A Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy aYállalkozó illetve az alvźilalkozói csak
az alkalmazásukban álló munkaerőt foglalkoztatjźk a helyszíni munkavégzés során.

A VÁr,r,łr,rozo KoTELEzETTSÉGEI

10.l A Vállalkozó fo

kotelezettsége kiterjed a szerzódéses teljesítés szakmai, az adott feladatra
vonatkozó, a szerződésben meghatározott feltételeknek való megfelelőségére és a
megfelelős égigazolás'ára, amegjelolt célra való alkalmasságra, illetőleg a határidőre torténő
maradéktalan telj esítésre.

10.2 AYállalkozo koteles

a Megrendelőt minden olyan korĹilményről haladéktalanul értesíteni,

amely a vállalás eredményességétés minőségét vagy időre való elvégzésétveszélyezteti,
vagy gátolja. Az értesítéselmulasztásából eredő ktLréÍta Vállalkozó felelős.

l0'3 A Vállalkozobia"ositja

a jelen szerződés keretében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozőinakiráĺyittlsät' koordinálását és ellenőrzését.

10.4

A

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tärgyi szerződés teljesítéséheza teljesítésteljes
időtartama alatt rendelkezik a 3. pontban felsorolt tevékenységeire vonatkozőan az e|oirt
képesítésekkel,engedélyekkel és minősítéssel.

10.5 Vállalkozó koteles a jelen szerzodés teljesítésénekideje a|attrészt venni a Megrendelő által
kezdeményezett koordinációs értekezleteken, továbbá a szakhatóságoĘ hatóságok által
kezdeményezett - atźrgyi szeľződéses teljesítéssel kapcsolatos _ konzultációkon, helyszíni
szemléken.

10.6

A Vállalkozó

tudomásul veszi, hogy az Ąźnlatában az a|ka|massági feltételek igazolása
érdekébenmegnevezett felelős vezetoĘ tervezők, iränyito szakemberek, szakértők
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személyétvéLltoztatni csak a Megrendelő írásos hozzźtjárulźlsávallehet, figyelembe véve a
Kbt. 138. $ (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

l0.7 Yźilalkozó köteles a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatályban lévő magyaÍ
normatíváknak, szabványoknak, műszaki feltételeknek, az illetékes hatósági előírásoknak,
szab źly zatoknak és nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ké szíteni.

l0.8 A Vállalkozó

köteles minden olyan adatot, információt a Megrendelővel egyeztetni' amely

a teljesítési terjedelembe tartozó dokumentumok alapvető következtetéseit, megállapításait

és eredményességétbefolyásolj ák.

10.9

A

a

megvalósításra vonatkozó munkákat csak a
Megrendelő źĺlta|jóváhagyott kiviteli tervekben foglaltak alapján lehet megkezdeni, illetve
végezni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

10.10Vállalkozó koteles a Megrendelő által biĺosítottkiviteli terveket ćĺvizsgälni.Vállalkozó a
jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréstköteles a Megrendelővel és az annak nevében e|jtĺrő
szervezetekkel egyeztetni, és a munkát az egyeztetett módon folytatni.

l0.llVállalkozó az

érvényestervdokumentációból koteles 1 pld-t naprakész állapotban a
munkavégzés helyszínén tartani, a Megľendelő szźtmäraa mindenkori hozzáťérés
lehetőségét biztosítani, és gondoskodnia kell aľľól, hogy érvénýelentervek, dokumentumok
a munkavégzés helyszínéncsak erre vonatkozo egyértelmű jeloléssel ellátva legyenek.

10.l2A Vállalkozó koteles a tevékenységesorán a hatósági engedélyekben és a kapcsolódó
sz

akhat

ó sá

gi

ho zzá1 tlrul á sokb

an

fo g lalt

akat

b

etart ani.

l0.13 A Vállalkozó a helyszíni munkavégzés ideje alatt kÓteles építésinaplót vezetni az épitőipari
kivitelezési tevékenységről szóló l9ll2009. (Ix.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint, a

3l3l20l2 Q(t.08.) Korm. rendelet előírásait flgyelembe véve, melybe a Vállalkozó
megbízottja, illetve a Megrendelő meghatalmazott képviselői és felelős műszaki ellenőrei
tehetnek bejegyzést.

10.14A beszerzések esetében a Vállalkozó koteles a beszállítókat ellenőrizni.

l0.15A Vállalkozó a munkavégzéssorán _ a sztikséges mértékben _ köteles együttműkodni,
illetve kapcsolatot taľtani a műszaki ellenőrrel.

10.16A Vállalkozó a helyszíni munkavégzés során folyamatosan köteles biaosítani a munka
felelős irźnyítástlt (felelős műszaki vezetők)' a folyamatos és hatékony munkavégzéshez
szúkséges létszámot és erőforrásokat, valamint azt, hogy az alvźila|kozók egymással
ö s
1

0.

1

7

szhangban a l ehető legnagyobb hatékonyság ga| dolgozhas sanak.

Megrendelő értesítésea megbeszélé sekről

A Vállalkozó

:

a

szerződés teljesítésévelösszefuggő mindazon szakmai
megbeszélések helyéről, időpontjáról és témájáról e-mailben értesíteni a Megrendelő

köteles
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meghatalmazott képviselőit, amelyeket nem csak

a

saját, és/vagy alvállalkozója

munkatársainak egyidejű részvételévelszervez.

értesítésikötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő
visszaigazolja az elkĹildott értesítést.
Amennyiben a Megrendelő a megbeszélésnapját mege|őzó nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a feladóhozvisszaigazolását, akkor a feladó köteles a Megrendelőt telefonon keresztül
értesítenia megbeszéléshelyéről, időpontjáról és témájáľól'
A fenti értesítésikotelezettség nem vonatkożk az alvállalkozók tital szervezett
egymáskoai szakmai megbeszélésekĺe.

Az

10.l8A Vállalkozónak viselnie kell annak jogkövetkezményét, amely a Megrendelő

által
szolgáltatott tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet Vállalkozónak a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett' a szerződéskotést mege|őzően vagy a teljesítéssorán
észlelnie (eleznie) kellett volna.

l0.l9A Vállalkozó

szavatol azérl, hogy a szerzódéstźtgyźltképezómunkát a megvalósítás ideje
alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az
illetékes hatóságok kovetelményeinek és szabźúyzatainakmegfelelően valósítja meg.
Betartja a hatósági engedélyekben és a kiviteli tervekben előírt műszaki és minőségi
paramétereket, kovetelményeket.

lO.20Válla|kozo _ legkésőbb a szerződéskotés időpontjában
feltételeknek megfel elő bizto sít ásokkal rendelkezni.
11.

-

koteles a 25. pontban részletezetĹ

A MľcnľľoELoKöTELEZETTSÉGEI
Vállalkozó megkeresésére
3 munkanapon beltil a munkavégzés szempontjából szükséges azonkérdésekben, amelyek
a jelen szerződés teĘesítésesorán felmerülnek.

11.1 A Megrendelő köteles állást foglalni, ill. érdemben váiasú. adni

ll.2
1

AMegrendelő feladata a szerződésben rogzített fizetési kötelezettségek teljesítése.

1.3 A Megrendelő feladata a saját

11.4
12.

és képviseletében eljáró szervezetei közotti koordináció

A

Megrendelő feladata a Vállalkozo által elkészítettdokumentációkkal kapcsolatosan
felmerülő kérdésekérdemi megválaszolása, a dokumentációk bírálata és jóváhagyása.

EuÁnÁS

l2'I

a

A Mt]l[KAvEGZÉs SoRÁN

Munkavégzés sajátos korulményei:

Vállalkozó fudomásul veszi és munkavégzéséveligazodik ahhoz, hogy a munkavégzés
tizemelő létesítménymellett történik, és a szerződés teljesítésesorán az izemviteli
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tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, akadä|yozhatjźlka
folyamato s munkavégzésben.
Az izemi területen kívüli munka-, és felvonulási terulet feletti rendelkezési jogot a
munkatenilet átadását kovető munkanaptól Vál l alko ző gy akor olja.
Megrendelő Yállalkozo részérea munkavégzéshez az alźtbbi feltételeket biaosítja
díjmentesen:
o telephelyen belül wc használat;
o telephelyen belül villamos energia vételezési lehetőség;
o telephelyen belül vizvéte|ezési lehetőség;
o sugárszennyezett munkaruha mosásának elvégzése.

I2.2 Amunkavégzés speciális korulményei, kovetelményei
Az MKB fióktelepen a Kémiai Yizkezelő TJzem területén a kivitelezési munkák

hétköznapokon

reggel 6 őrź,ĺoldélután 18 óráig végezhetőek. Kivételes és indokolt esetekben a fióktelep
technológiai vezetője munkavégzést esti órákban, illetőleg hétvégénis engedélyezhet, erre
vonatkozó kérelmétVállalkozó a munka esedékessége előtt, írásban köteles benyújtani.
A kivitelezési munkálatokban részt vevő dolgozók kotelesek megismerni az üzem teniletén
érvényessugárvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabtĺlyzat rendelkezéseit és az azokban
foglaltakat kötelesek betaftani. Azĺťlzem területén dolgozók munkavédelmi, ttízvédelmi oktatása
kotelező.
A munkavégzéshez sztikséges egyéni védőeszközol<ről, a munkavégzéshez szükséges
eszkozokről, valamint a Vállalkoző titalbeszerzett anyagok védelmérőlVállalkozó gondoskodik.
A telephelyre a munkavégzés céljából torténő belépésengedélyhez és felügyelethez kötott.
A legfontosabb munka-, illetve sugárvédelmi szabályok, melyek betartása kötelező.

A munkaruhźĺzatotVállalkozó biztosítja dolgozói részére.
- Porképződéssel járó művelet (bontás, átalakítás, falazat megbontása) védőeszkoz
-

-

A

hasznä|ata kotelező.
bontás, átalakítás során keletkező építésitörmelék (sitt) és egyéb szerelvény, hulladék

stb. radioaktívan szennyezett építésihulladéknak minősül, annak elhelyezésére
Megrendelo lehetőséget biztosít'
- Amennyiben a munkaruházat radioaktív anyaggal szennyezett, ílgy a munkavállaló
részéreMegrendelő furdési lehetőséget biztosít, és a kontaminált ruházat mosása
Megrendelő feladatát képezi.
A sugárveszélyes munka végzésesorán részecskeszíirő maszk haszntiata kötelező.

I2.3 A munkavégzés feltételeire vonatkozó előírások
A terepi muĺlkavégzéshelyszínén a Vállalkozo feladata a munkavégzés valamennyi _ Megrendelő
által nem biztosított _ feltételének, és a sztikséges gépeknek és berendezéseknek a biztosítása.

l2.4

Amunkavállalók szakképzettségérevonatkozó előírások

A Vállalkozó köteles kizfuőlag hozzáértő, az

adott munkára előírt szakképzettséggel rendelkező

munkaerőt alkalmazni a szerzódés szerinti munkák elvégzéséhez.A Vállalkoző az źitala
alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a
mindenkori érvényesmunkajogi, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat.

l2.5 Munka-

és tuzvédelmi kovetelmények

A Vállalkozó koteles megismerni, megtartani és megtartatni a munkavégzés helyszínéna
hatályos tvz- és munkavédelmi jogszabályi, szabványi és műszaki előírásokat,
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kovetelményeket, helyi szabályozásokat, valamint gondoskodnia kell, hogy a tevékenységi
korokkel kapcsolatos veszélyhe|yzetek megelőzhetők és elháríthatók legyenek.
A munkavégzés helyszinéĺ,az egyéni védőeszközokről a Vállalkozó koteles gondoskodni.
Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a Vállalkozó
feladata, melyben a Megrendelő is részt vesz
A Megrendelő, vagy meghatalmazott1ajogosult a terepi munkavégzés során a munka és
tűzvédelmi előírások betartását ellenőrizni, azok be nem tartása esetén a munkavégzést
leállítani.

12.6 Yagyonvédelem

A

tárgyi szerződés teljesítésesorán a vagyonvédelem, azaz az építésiterületen található

létesítmények,berendezések, tárolt anyagok, eszkozök őrzése Megrendelő feladatát nem képezi.

I2.7 Utasitások
Avźilalkozás folyamán a Vállalkozó koteles aMegrendelő utasításai szerint eljárni. AMegrendelő
célszenĺtlen,vagy szakszenĺtlen utasítása esetén, a Vállalkoző a Megrendelő figyelmét erre
felhívja' Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasítását, a Vállalkozó
koteles a munkát a Megrendelő kockŁatźra elvégezni, kivéve, ha azjogszabály vagy hatósági
előírás megsértésével,illetve élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésével járna.
12.8 Kornyezetvédelem

A Vállalkozőnak oly módon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkafźnisźt,

hogy a minimumra csökkentse a környezetre gyakorolt terhelő hatásokat és megelőzze a
koľnyezet károsítását. Ennek megvalósulźsfua minőségügyi és környezetvédelmi tervet
készít,az a|äbbiak ťrgyelembe vétele mellett:
o munkatenilet mindenkor tiszta és biztonságos körĹilményének fenntartását;
o Vállalkozőnál képződott hulladékok elszállítását (Vállalkozó köteles a keletkezett
hulladékok elszállítására), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
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o

adatszo|gźitatási kotelezettségekrol szóló 3091201'4.
foglaltaknak megfeleloen dokumentál;

45l2OO4. (vn.26.)

BM-KvVM együttes

()flI.l1.) Korm. rendeletben

rendeletének 10' $-ban foglalt

kötelezettségek telj esítését;
o helyszíni munkák során keletkezett veszélyes hulladékoknak a 98l20o|. (.VI. 15.)
Koľm' rendelet előírásai szerinti kezelését,illetve ártalmatlanítását.
Amennyiben a Vállalkozo afenti feladatokat a Megrendelő írásbeli felszólítása esetén sem
végzi el, a Megrendelőnek jogában źLll azt a Vállalkozó költségére másokkal elvégeztetni.
A munkavégzés során a kornyezetvédelemi jogszabályok és hatósági előírások betartásáért
aYäl|alkozó a felelos.
A Vállalkozónak biztosítania kell a Megrendelő környezetvédelmi ellenőrzéseinek
lehetőségétés koteles az ellenőrzéseken feltárt hiányosságokat megsztintetni.

l2.9 Uzemi

szabályzatok

A Vállalkozó köteles az alka|mazottaival betarttatni a Megrendelő valamennyi, a szerződés
teljesítésévelkapcsolatos, vonatkozo uzemi szabá|yzattlt' előírásait és utasítását.
A vonatkoző szabtĺ|yzatoĘ utasítások a következők:
Munkavédelmi szabä|yzat
sZ 1340-04
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató BŁis tűzvédelmi rendje
sZ t940-04

sZ

09

Sugárvédelmi szabályzat (Rev3.)
A szabźllyzatokat, utasításokat a Megrendelő a munkavégzésmegkezdése előtt elektronikusan
źltadja a Y źůlalkozórészére.
l 2.

1

0

Ellen órzés, értékelés

A Megľendelő

a munkák előrehal adtsćtt folyamatosan

ellenőrzi a saját személyzete, és az általa

megbizott szervezet(ek) révén.
1

3.

Mľ{osÉcnrzrosÍľÁs'roRľĺYľZETYÉDELEM' MlNisÉcpBr,Ücynr,ľľ

l3'1

Minőségirányítási kovetelmények

A Vállalkozoĺak biĺosítaniakell' hogy minden tevékenységeszabźiyozott és ellenőrzött
körülmények között történjen. A Vállalkozo a je|en szerzodés teljesítésévelkapcsolatos
iratait, dokumentumait, a jogszabályok' valamint a Megrendelő előírásainak figyelembe
vételévelkell kezelnie és megőnznie.
tevékenységéta Megrendelő ältal jóváhagyott minőségügyi és
kornyezetvédelmi terv alapján végzi. A minőségügyi és környezetvédelmi tervet a munka
megkezdése előtt kell a Megrendelővel jóváhagyatni. A minőségtigyi és környezetvédelmi
tervet jóváhagyás céljából 1 eredeti példányban, cégszeru aláírással ellátva kell a
öt
Megrendelő részéreátadni. Megrendelő a benyújtott dokumentumok értékelését
_
munkanapon belül elvégzi és amennyiben szükséges - hiánypótlásra hívja fel a
Vállalkozót. A Megrendelő tital megjelölt hiányosságok pótlását a Vállalkoző egy
alkalommal, a hiánypótlásban megadott hatáńdőre koteles teljesíteni. Megrendelő a
hiánypótolt dokumentumokat ot munkanapon belül értékeliés amennyiben azok a
hiánypótlási felhívás észrevételeit maradéktalanul teljesítik, a tervet jóváhagyja.

l3.2

A Vállalkozó a

13.3

A

minőségügyi és környezetvédelmi tervnek tartalmaznia kell aŻ. az ellenőrzési és
felülvizsgálati tervet, mely ellenőrzötten, dokumentáltan igazolja a szerzódéses feladatok

fuLü^a,/b
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végrehajtásának folyamatában torténő ellenőrzését és a kovetelményeknek való
megfelelését, valamint annak igazolźstt.
13.4

A

a Vállalkozó

Megrendelő

minőségbiaosítási és kornyezetvédelmi tevékenységét

folyamatosan felügyeli.

1

4. IJr xozÉsrx ÉsELTÉRÉSEK

l4'l

Felek a szerződés és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok alárendeltségi sorrendjét az
alábbiak szerint határozzák meg.
Y źilalkozźlsiszerződés szövegteste;
Vállalkozói díj részletezése;
Kiviteli tervdokumentációk;
Aĺr azott kolt ségvetési ki írások;
Megvalósulási ütemterv;
Aj ánlattevői nyi latkozat;
Aj ánlattételi felhívás szövegteste;

Kozbeszerzési dokumentumok,
tttjéko nattls s al

e

gyütt.

a

kozbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő

14.2 Ha a szerződés dokumentumai közott ütközés, eltérés,hiba, vagy kihagyás mutatkozik, a
Vállalkozó haladéktalanul köteles azt kozolni a Megrendelővel. Felek a l4.1 pont
ťlgyelembe vételéveloldják fe| az ellentmondást.
14.3 Felek a 14.2 pont szerinti ellentmondást 3 munkanapon beltil feloldják.

|4.4 Az ellentmondás feloldása előtt az emlitett ütközések, eltérések, hibák, vagy kihagyások

által befolyásolt bármely munka elvégzésea Vállalkozokockźuatáratörténik. Amennyiben
Megrendelő késedelme miatt nem sikenil az esetleges ütközéseket, hibákat vagy
kihagyásokat feloldani, illetve megszüntetni, Vállalkozo azonban mindent megtett ennek
érdekében'az ebbol eredő károkért Vállalkozó nem felel.

1'5.

!ĺzÁrĺoĺľoÓDoKL]MENTÁcIo pÉloÁlwszÁľtł

A Vállalkozo źital átadandó dokumentációk' tervek, jelentések benyujtásának módja, sztikséges
példányszálma.

Vállalkozó által készítettdokumentációk, (díjrészletezőtźlblźzat1.1 _ l.3 és 1.5 pontjaiban
elolt tételek el számol tsához)
o mennyiségi teĘesítéskor:2 pld. + 1 pld. CD/DVD-n
o minőségl teĘesítéskor'.2 pld + 2 pld CDĺDVD-n
Vállalkozó źital készitett dokumentációk, (díjrészletező táb|äzat L.4 pontjaiban jelolt
tételek el sz ámo l ás źthoz)
o mennyiségi teljesítéskor:2 pld. + t pld. CD/DVD-n
o minőségl. teĘesítéskor:4 pld + 2 p|d CD1DVD.n
Vállalkozó tital készitett dokumentációk, (díjrészletező tźlb|źuat1.6 pontjában jelölt tétel
elszámolásźlJl'oz):
. nlennyiségl teljesítéskor:2 pld. + l pld. CD/DVD-n;
o minőségl teljesíÍéskor.'8 pld + 2 pld CD/DVD-n.
A megvalósulás dokumentumai (megvalósult állapotot tartalmaző kiviteli tervek, źúadźLsi
dokumentáció, mérésijegyzőkönyvek, gépkonyvek, míĺbizonylatoĘszállítólevelek,

j

:

:
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eszkozok és berendezések osszefoglaló jegyzéke) (a díjrész|etező täbltvat 1.7 pontban
j

elolt tétel elszámolás tthoz)
. ruennyiségi teĘes'ĺłéskoľ:1 pld. CD/DVD-n
o minőségl teĘesítéskoľ:2 pld. + z pld. CD/DVD-n.
.

A digitális

adathordozón (CD/DVD) átadott példányoknak szerkeszthetó és nem szerkeszthető
formában is tartalmaznia kell a dokumentumokat'
A szerződésben rÖgzített példányszám feletti tobbletpéldányok sztl||itäsźlraa Vállalkozó térítés
ellenében, eseti megľendelésa|apjtn, maximum 10 napos szállítási határidővel kötelezettséget

vállal'
A Vállalkozó Megrendelő igénye esetén hozztljárul ahhoz, hogy amennyiben hatósági rendelkezés,
vagy egyéb szükségszenĺségkovetkeztében az titala készítettdokumentumokon módosításokat
kell végrehajtani,ilgy ut a Megrendelő, vagy annak megbizoĄa megteheti' és arról a Vállalkozót
tájékoztatja. Módosításnak tekintendők mindazon vźitoztatásoĘ amelyek a dokumentumok
lényeges elemeinek megválton'atásával járnak. Ebben az esetben a módosítás jogkovetkezményeit
a Megrend elő magźlra v tilalja.

16.

KÉsnoELEM

ló.1 A Vállalkozó

koteles a Megrendelőt minden olyan korulményről haladéktalanul értesíteni,

amelyasaját, vagyazalvállalkozóiteljesítésekvonatkoztĺsábanazorganizźtcióstervszerinti
előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az ilyen értesítésbenki
kell térni a késedelem okára és várható időtaĺtamára.

16.2 AMegrendelő

a

Vállalkozó bejelentéséta lehető legrovidebb időn belül kiértékeli.

16.3 Amennyiben a Vállalkozó a munkákat l<lzárolag a Vállalkozonak és Alvállalkozójának
felróható ok miatt nem teljesíti határidore' Megrendellő a24.2.2 pontban rogzitett késedelmi
kötbért
17 .

j

ogo sult érvényesíteni.

A szupzoDÉs MoDoSÍTÁsA

t7.1 A jelen szeĺződésmódosítása kiztłrőlag a Kbt. 141. $-ában foglaltaknak megfelelően
torténhet. Aszerződésmódosítás mindkét Fél által történo cégszeru aláírással érvényes.

17.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek céĄegyzékben nyilvántartott adataiban, így
lailönösen a székhelyében'képviselőiben, bankszámlaszámtlban bekovetkező változás,
továbbá a szerződéskotés és teljesítés során eljáró szeryezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az emlitett változálsokról az érintett fel a másik felet _ az eset
korülményeitől fuggően - vagy előzetesen írásban l0 napos határidővel va1y a változás
bekövetkezését (bejegyzését)kovető 10 napon belül koteles értesíteni'
17.3 Amennyiben a szerzódéskotés határidejéből, illetve a munkaterület átadásából adódőan a
,,Yál|alkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés''-ben jelÖlt
(tervezett) időpontok vźitoznak, az nem jelenti a vállalkozási szerzódés módosítását. A

ĺtĺ^ Jb/cL/;,,L

/(2
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változások kezelése aktualizálćlssal történik, mértékea munkaterĹilet átadás késedelméből
eredő eltéréssel źVonos.
1

8.

AlvÁL

L ALKoZoI

sZERZoDÉsEK

18.1 Vállalkozó az 5. sz. mellékletben felsorolt cégeketlszemélyeket (céýszemély neve és a
végzett tevékenység megjelolésével)foglalkoztatja alvállalkozőként a szerződésben foglalt
munkáknál.

bevonása a szerzódés teljesítésébecsak a Kbt. előírásainak _
lailonösen a Kbt. 138. s (2)bekezdésében _ foglaltaknak megfelelően a Megrendelo előzetes
írásbeli jóváhagyásával lehetséges.

l8.2 További alvállalkozók

l8.3 A Vállalkozo az alvállalkozői szerzódések 1 pld. másolatát _ az a|vźilalkozóval történő
szerződéskotéstől számított 7 naponbeltil - köteles a Megrendelő részéreátadni.
18.4 A Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatos minden,
beszállító és alvállalkozó felé történő járandóság átutalása teljesítésénekellenőrzésére.

18.5
19.

A Vállalkozó az

alvállalkozőiva| kotendő szerződéseiben koteles rogzíteni' hogy jelen
szerzódés az adőzćls rendjéről sző|o Ż003. évi XCII. törvény 36/A $ hatźt|ya alátarozik.

FrlľÜcGEsZTÉs

l9.1 A Megrendelő írásbeli értesítésútján bármikor felfuggesĺheti a jelen szerződés szerinti
munka egészének vagy bármely részéneka végzését.Ilyen értesítéskézhezvételeután
hacsak az értesítésmás igéný nem támaszt _ a Vállalkozó koteles:

-

A munkát azonnal megszakitani az érhesitésbenmeghatźrozott időpontban és mértékben;
További megrendelések feladását vagy alvźilalkozoi szerződések megkötését
megszÚntetni a felfuggesztett munkával kapcsolatban, az értesítésbenmegszabott
mértékben;

Haladéktalanul megtenni minden ésszeníerőfeszítést valamennyi megrendelés,
alvállalkozői szerződés felfuggesztésére oly módon, hogy a feltételek kielégítőklegyenek
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a Megrendeló számära és olyan mértékben,amennyiben ezek a felfiiggesztett munka
telj esítésévelkapcsolato sak;

Bármilyen ésszenĺintézkedést megtenni
minimalizälására.

a

felfuggesztéssel

jźlro koltségek

l9.2 A szerződésben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfuggesáéséért_

amennyiben
annak oka nem aYäl|alkozó tevékenységérevezethető vissza _ a Vállalkozőtkźrtalanítani
kell, és a Felek a munkavégzési és fizetési ütemezést módosítják'

l9.3
20.

Amennyiben a felfiiggesztés oka a Vállalkozó tevékenységérevezethető vissza, Megrendelő
jogosult a szerződést felmondani a20. pontban leírtak szerint.

A sZľ,RzőDÉsFELMoNDÁsł

ÉsELÁLLÁSI

JoG

20.1 A Megrendelő általános elállási joga
A Megrendelőnek jogában áll a szerződéstól a szerződés teljesítésénekmegkezdése előtt bármikor
elállni Megrendelő az eltilást írásban koteles kozolni a Vállalkozóval.
A Vállalkoző az ilyen értesítésátvétele után koteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni és
minden olyan ésszenĺintézkedéstmegtenni, hogy az elállásból eredő költségek a minimumĺa
csökkenthetők

legyenek.

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, a Vállalkozót kártalanítás illeti meg, amely az
elállás időpontjában válik esedékessé. A Vállalkozo az elállási értesítéskézhezvételétőlszámított
30 napon belül összeźĺllitja a kártérítésrevonatkozó költségigényét, valamint a már elkészült
munkákra vonatkozó állagmegóvási javaslatät. Akźrtalanítás avállalkozói díjat nem haladhatja
meg.

A Megrendelő a javaslatot l5 napon belül elbírálja, majd ezt kovetően gondoskodik a kártérítésről,
illetve részleges elállás esetén indítványt tesz a szerződés módosítására.
A Megrendelő a kártérítésbebeszámíthatj a azt a lejárt egynemű követelését, amely a kártérítés
esedékessé válásakor még nem évült el.

20'2 Megrendelő felmondása péruugyi fedezet hiányában
20.2.I Amennyiben az éves KoltségvetésiTorvényben' illetve a Megrendelő jóváhagyott
IntézkedésiTervében a tźrgyi munkára előirányzott osszeg csökkentve lesz, a
Megrendelő jogosult a vźllalkozási szerzódés tartalmát csökkenteni, vagy végső
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esetben

a

szerzódést felmondani.

A

felmondás a Megrendelő választása szerint

történhet felmondási idohoz kotÖtten, v agy azonnal hatźú|yal.

20.2.2

A

munka azon részeit, melyre a felmondás nem vonatkozik, az eÍedeti szerződés
szerint kell folytatni.

20.2.3 A Vállalkozó kötelessége olyan intézkedéseket foganatosítani, hogy a Megrendelő
kärtłta minimumra csökkentse.

20.3 Megrendelő rendes felmondási joga
2O.3.l A Megrendelőnek jogában áll a jelen szerződést 30 napos határidővel bármikor

indokolás nélkül felmondani. A felmondási határidő a felmondás írásbeli kozlésével
kezdődik.

20 '3.2 Vállalkozó a felmondás átvétele után is köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni
és megtenni minden olyan intézkedést, melyek a Megrendeló szerződésből fakadó
érdekeit szolgálják.

20.3.3 Vállalkozó jogosult amźr teljesített szolgáltatásának ellenértékételszámolni, melyre
a jelen szerződés 7 . pontjában foglalt elszámolási szabályok irányadóak.

20.4 A Vállalkozó rendes felmondási joga
2O.4.l

A

szerzódést a Vállalkozó csak olyan határidővel mondhatja fel, amely idő alatt a
Megrendelő a kozbeszerzésekľe vonatkozó irányadó szabályok szerint új eljárás
lefolytatásával gondoskodni tud másik szerzódés megkotéséről. A felmondási hatáńdő
nem lehet kevesebb l50 napnál. A felmondási határidő a felmondás írásbeli kozlésével
kezdődik.

20.4.2 Vállalkozó a felmondás átadása után is köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni
és megtenni minden olyan intézkedést,melyek a Megrendelő szerződésből fakadó
érdekeit szolgźijźlk.

20.5 Aszerződés jogszabályon alapuló felmondása
A Megrendelő

a

Kbt. 143. $ éltelmében a szerzodést jogosult és egyben koteles felmondani - ha

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
aYä|lalkozó gondoskodni tudjon _ ha
a. a Vállalkozőnźtl kometetten vagy közsĺetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍezvalamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjában meghatátrozott
feltételeknek.
b. aYźtllalkozó közvetetten vagy kozvetlenül25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjában meghattrozotĺ
feltételeknek.
2

1.

MncnuYDELoI sZoLGÁLTATÁsoK

21.1 Megrendelő a munkavégzéshez és az elvégzendő tervezési feladatok végrehajtásźthoz
szükséges, źitala bin'osított dokumentációk és kiviteli tervek 1 példányát a szerzodés
létrejottétkövető 5 munkanapon belül tttadja aYźilalkozó részére.

2I.2 Megrendelő aYźtllalkozó részéretérítésmentesenbiztosítja a tulajdonában lévő felvonulási
tenileteket (a 12.1. pontban foglaltak szerint).

2|.3 Megrendelő aYźilalkozó részérea fentieken túlmenően egyéb szolgáitatźlst
22.

S

zĺpzÍlluÉs szľnÚ TEL

nem biztosít.

JE SÍT És

Szerződésszeru a vállalkozási szerződés teljesítése, amennyiben a Megrendelő által megrendelt
munkák hiánymentesen, szakszeríĺen végrehajtásra keniltek, az előíľásoknak megfelelően

,r,jŁl""ł /ě
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dokumentálva lettek, és azokat a Megrendelő dokumentáltan átvette, mennyiségi és minőségi
kifogást nem emelt.
23.

MľcrĺłTALMAzoTrffipvrsľlŐx
Megrendelő részéről.

E:

72 I 564-745
mobil 30 I 237 -777s
email: bakk.laszlo@rhk.hu
E: 72 I 564-74s
mobil 30 I 650 -7475

Bakk László
Csősz Imre

email, csosz.inľe@rhk.hu

Megrendelo tútal megbízott műszaki ellenor
mobil: 20 1979 - 5992
fax: 72 I 780 - 670
email: beke,laszlo@upcmail.hu

Beke László
NÜJ száma. 104668287

Vállalkozó részéról:
Fülöp István gazdasägi igazgatő

E:

741528-070

mobil 301247-5s83
fax:

741528-072

email szekszard@ali scabau. hu
Ganczer Gábor felelős műszaki vezetó

E:

kamarai ny. sz. . 17-5126

mobil 301342-7445

NÜJ száma.3726Ot405

fax:

741528-070
741528-072

email ganczer@aliscabau.hu

A képviselők jogosultak

állásfoglalásľa' nyilatkozattételre, Megrendelő képviselője a teljesítés
igazo|ásźra és minden olyan megállapodásra, amely a szerzódés teljesítésévelosszefiigg' de nem
jelenti annak módosítását.
Az együttműkodés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kotelesek írásba foglalni.
24. J

or ĺĺLÁS'BIZTosÍľÉxor

24.I Jótállás
24.|.| Vállalkozójótállási felelőssége azonanyagoknál és munkáknál, ahol ajogszabtúy nem
ír elő kotelező alkalmassági időt, a szerződés tárgyában foglalt létesítménysikeres
műszaki źtadäs-átvételieljárásänak |ezárása, illetve a hiánypontok felszámolása

idópontjától szźtmitott 36 hónapig tart' A jótállás ideje sikeres műszaki tLtadćs-tLtvétel
időpontj ától kezdődik.

24.I.2 A Vállalkoző vá|lď'ja, hogy a jótállási időszak során saját költségéĺe a műszakilag
indokolt ésszenĺkivitelezési határidő alatt folyamatos munkavégzéssel helyrehoz
minden olyan, a jótállás korébe taĺtoző meghibásodást, melyet a jótállási időszakon
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belül ismertek fel, vagy az alatt keletkezett, azzal hogy veszélyhelyzet esetén a
hibaelhárítást azonnal meg kell kezdenie.

24.l.3 Amennyiben valamely hibát a Vállalkozónak a jótállási időszak alatt javitania kell,
úgy ezen javítás ttrgyź.ĺképező munkálat tekintetében a jőtźĺl|äsiidőszak javítási
munkálat Megrendelő általi elfogadásának napjától kezdődően meghosszabbodik.

24.l.4 Amennyiben Vállalkozo jotá|lási kotelezettségének nem tesz eleget Megrendelőnek

joga, hogy a hibákat vagy károkat más vállalkozó alkalmazásáva|, vagy bármi más
megfel elő módon kij avíttas sa a Y tilal'kozó költ ségére.

24.l.5

A

jótállási időszak során Vállalkozo koteles a felé bejelentett hibákról és ezek
javításáról nyilvántartást vezetni, majd a jótállási időszakot követően jelentést
készíteniés azt Megrendelőnek megkúldeni.

24.2 Kötbérek
24.2.1 Hibás teljesítési kötbér
Aszerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén Megrendelő választása szerint
aYźilalkozo a szavatossági kotelezettség (kijavítás, kicserélés)helyett kotbér fizetésére
koteles, ami nem mentesíti a kotbért meghaladó kártérítésmegfizetése alól' Hibás
teljesítés esetén a kotbér mértéke a hibás rész nettó értékének20 Yo-a, de legfeljebb a
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa néllail számított vállalkozói dij 5 %-a. A hibás rész
értékénekmeghatározása a beárazott koltségvetési kiírások, dijalátámasztások és a
dijr észletezés alapj án torténik'

24'2.2 Késedelmi kötbér
A kötbéľterhes határidő az organiztlciős terv elkészítésérevonatkozoan a szerződés
megkotésétől számított 30 naptári nap.

A kotbérterhes hatáľidő

a minőség és környezetvédelmi terv elkészítésérevonatkozóan a

szerződés megkotésétó| számitott 30 naptári nap.

A

kötbérterhes határidő a munkabiaonsági és egészségvédelmiterv elkészítésére
vonatkozóan a szerzódés megkotésétől számított 30 naptári nap.

A

kotbérterhes határidő a kivitelezési feladatok műszaki teljesítésihatárideje, tehát
2018.04.30.
teljesítés időpontjában külön bejelentés nélhil
esedékes' minden megkezdett nap után a tartalékkeret és áfa nélkĹil számított vźila|kozői,

A kotbér mértékekésedelem esetén, mely

a
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díj 0,3 %olnap de maximum a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélhil számított
vállalkozói dť15 %o-a.
24.2.3 Meghiúsulási kötbér

Yállalkozőnak felróható okokra visszavezethető meghiúsulás esetén a kotbér mértékea
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkĺ'ilszámított vállalkozói dij 5 %o-a, amely nem
záĺjaki Megrendelőnek a teljesítéselmaradása miatti kártérítésiigényét.
24'2.4

25.

A Felek

megállapodnak, hogy a 24.2.l-24.2.3 pontban rögzitett kötbérek
módja. a mulasŹással kapcsolatos vállalkozói díj terhére
érvényesítésének
Megrendelő a szämla bruttó értékébőla kiszámított kötbért beszźmitja.

BzľosÍľÁsox

25.l Felelősségbiztosítás
25.l.l A Vállalko ző az épitési-szerelésitevékenységekľeún. ,,Contractor's All Risks''

építésszerelésbiztosítási szerződést (továbbiakban: ,,C.A.R. biztosítás'') létesítés a jelen
szerződés hatälya alatt, és a jótállási kotelmi idő teljes idejére fenn is tartja az általa és
az alvállalkozők ältal okozott dologi károkra, kiterjesztve a munkabaleseti károkra'

25.I.2 Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a C.A.R. biaosítás alapjźn
térítéskoteleskárok esetében a kártérítésengedményezettje a Megrendelő.

25.L3 A C.A.R. biaosítás által nem fedezett káľokra, illetve az onrészesedésalatti károkra
Vállalkozó ktilon biaosítást kothet.

25.L4

A

Felek a teljes egyértelmíĺségkedvéértrogzitik, hogy a Vállalkozo bärmely

munkavállalőja, vagy részéremunkát végző bármely személy (ideértve krilonosen az
Alvállalkozók munkavállalóit is) munkahelyi balesete, vagy betegsége esetén
Vállalkozó és harmadik személy semmilyen kovetelést nem támaszthat
Megrendelővel szemben, minden munkabalesetnek minősülő követelés kötelezettje a
Vállalkozó.

25.l.5 A Vállalkozó felelősség biaosításá(ai)nak káreseményenkénti kártéńtési limitösszege

jelen munkákkal osszefiiggésben okozott felelősségi károkra nem lehet kevesebb, mint
l0.000.000,- Ft (tizmillió forint) /káresemény, és 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint)
lév.

25.L6 A Vállalkozó fentiek alapjänmegkotött felelősség biaosításá(ai)nak fedezeti tartalma,
sem annak kártérítésilimitösszege nem jelenti a Vállalkozó, illetve Alvállalkozója
kártéńtési felelő sségének korláto zźsźt.

25.l.7

A

Vállalkozó koteles a szükséges biztosítás(oka)t

a

szerzódéskotés időpontjáig
megkotni és a fentiekben meghatározottidőszakra vtitozatlantartalommal fenntartani.

25.2 Biztosítással kapcsolatos egyéb rendelkezések

25.2.l Vállalkozó koteles aŻ5.1' pontban részletezet|felelősségbiaosítás meglétéről szóló
kotvényt/kötvénymásolatot legkésőbb

r

a

szeĺződéskötés időpontjáig Megrendelő

észére bemutatni/átadni.

25.Ż.2 Vállalkozó koteles valamennyi káreseméný (kozvetlen dologi kár, felelősségi kár,
stb.) vagy źůta|aismert' kźrhoz vezető körülméný a tudomására jutása után
haladéktalanul, de legkésőbb l (egy) munkanapon belül a Megrendelő és annak
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biztosítója részéreírásban bejelenteni. Jelentenie kell továbbá, ha ellene a kárral
kapcsolatosan peres vagy peren kívĺilieljárásban kátérítéstkívánnak érvényesíteni'
25.2.3 Yźilalkoző koteles továbbá a kánigy rendezéséhez szĹikséges információkat a
Megrendelő vagy annak biztosítója rendelkezésére bocsátani, valamint a Megrendelőt
és annak biaositőjźt segíteni az okozott kár osszegének megállapításában, a jogalap
meghatźtrozásában, ill a kár rendezésében.
25.2.4 Vállalkozó koteles helýállni minden olyan kźtrértvagy veszteségért,amely fenti
bejelentési kotelezettségeinek elmulasztása vagy késedelmes bejelentés miatt
keletkezett.
25.2.5 Vállalkozó kárbejelentésének az előirt tartalmúnak kell lennie, illetve legalább a
kovetkezőket kell tarta|maznia:
a káresemény rövid leírását, időpontját;

a

károsodott létesítmények(objektumok) va1y eszkozök megnevezését és a

kárszemle helyét;
a károsodás mértékét(a megállapított vagy becsült éľtéket);

kárrendezésben közreműködő, a Ytilalkozo źital meghatalmazott
(nyilatkozattételre feljogosított) dolgozó nevét, beosaását és telefonszámtt
a sérult személyek szämtú,adatait;
a ktrr endezéshez szükséges mind en egyéb l ényege s i nformációt.

a

25.2.6 A biztosítások megléte nem mentesíti Vállalkozót a károkozás felelossége, a munka-,
baleset- és tűzvédelmi előírások betartásának kötelezettsége, aSzerződésben rögzített
Munkák legnagyobb korultekintéssel és gondossággal toténő elvégzése,illetve a
balesetek és károk megelőzésével kapcsolatos feladatainak ellátása alól.
25.2.7 Amennyiben a Vállalkozo megszegi, nem teljesíti vagy nem megfelelően (például
késedelmesen) teljesíti a biztosítással kapcsolatos bármely kotelezettségét, akkor:
ez a jelen Szerződés súlyos megszegésének minősül, és a Megrendelő jogosult _ saját
kizárólagos mérlegelési (diszkĺecionális) jogkörében döntve _ a jelen Szerződéstől elállni
vagy a Szerződést írásban' indokolással és azonnalihatállyal, kártérítésivagy kártalanítási
kötelezettség nélkĺil,felmondással megsztintetni' valamint teljes kárának megtérítését
követelni;
bármely káreseményérta Vállalkozót teljes kártérítésifelelősség terheli. A Vállalkoző
felelőssége kiterjed lailonösen aÍra az esetre, ha a bin'osítás bármely okból idő előtt
megszűnik és emiatt nem kenil soÍ az adott kárnak a biĺosításalapján történő rendezésére'
2ó.

EľcpoÉr,yľx

26.l Dél-dunántúli Yizngyi Hatóság tital kiadott
v
Ż7

.

izelv ezetési rend szer

b

ővíté s v izjo

Uránbźnyá,szati rekultiváció egységes

gi l étesítésieng edélye.

Szr,pznl ÉssZABADALiltr JoGoK

a

szerződés keretében késztilt terveket, értékeléseket,jelentéseket saját
műkodési korén beltil korlátozás néllail felhasználhatja'

27.1 Megrendelő
27

.2

Vállalkozó csak olyan oltalom alatt álló míiszaki megoldásokat és/vagy technológiákat
^
tervezhet be, illetve alka|mazhat, amelyekhez aMegrendelő előzetesen írásban hozzäjćtrult,
ily módon tisztázva a jogkövetkezményeket a Felek kozott. A, szerzódés értelmezése

aalLil,,Aä
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szempontjából jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minőstil minden olyan
alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok szerint minimum szerzői jogi védelemben részesül.

27.3 Amennyiben a fentiek ellenére bármely harmadik Fél részéről védett jogai sérelme miatt

káľigény menilne fel, úgy aYźi|a|kozó mentesíti a Megrendelőt a kárigénnyel szemben és
vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.

27

.4

AFelek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésesorán keletkezó iĄ szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással
Megľendelő szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasználźlsra Vállalkozo a Megrendelővel
kotött ktilon megállapodás alapján átengedheti Harmadik felnek, vagy személynek.

27.5

A

fentiekre tekintettel a véilalkozói díj magtha foglalja a jelen szerződés tźrgyźlban
megjelolt terjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkezett termékek
ellenszolgáltatását is.

orołÁNYoK KEZELÉsE ÉsnĺľonľĺÁcloK
28. Szr:BłzĺlľlÉsrs

28.| A jogszabályok

által megkövetelt esetek kivételévelaYźĺllalkozónem tehetkozzé semmifele
közlemény ,vagy nem bocsáthat ki semmiféle információt, aszerződést vagy annak bármely
részétilletően a nyilvánosság, a sajtó, vállalat, vagy bármely hivatalos testület tagarészére,
hacsak a Megrendelőtől nem kap arĺa e|ozetes írásbeli hozztĺjćtrulźst.

28.2

A

Megrendelő érdekkörébe eső információkat

a

Yźilalkoző más munkáinál

nem

használhatja fel a Megrendelő írásos engedélye nélkĹil.

29. J

oclvITÁK RENDEZÉSE

A Vállalko ző és aMegrendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással,
békésúton rendezzék akozotttik esetlegesen felmenilő mindenféle vitát, vagy nézeteltérést.
30.

ALKALMAZANDÓJoG

A Vállalkozokötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés szerinti tevékenysége során ismeri

és

betartja atárgyi szerződés végrehajtása során figyelembe veendő, hatályos jogszabályokat'
A Vállalkozo váilal.ja, hogy a szerzódés teljesítése során betartja az aktuálisan érvényes magyar
nemzeti szabványokat, valamint a kiviteli tervekben tervezői előírásként szereplő szabványokat.
31. VIs MAIoR

3l.l

Aszerzódő Felek mentesültek a felelősség alól, ha a mulasztásuk oka elháríthatatlan lnilso
ok (vis maior).

3l.2 Vis

maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fel
ésszeruen korultekinto magatartása ellenére sem volt elkenilhető, és amely _ általában, de
nem kizárólagosan _ a kovetkező eseteket foglalja magźlban. háboru, ellenségeskedés,
polgárháboru, zendülés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, országos, vagy iparági

26/Ż9
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sztrájk, embargó, importkorlź.ľ..oztts, foldrengés, foldcsuszamlás, źlrvizvagy äradás, jáľvány,
karantén vagy egyéb természeti, illetve ťlzikai katasztrófák.

31.3 Felek kotelesek a vis maiornak minősülő könilmények bekovetkeztéről és megszűntéről a
másik Felet késedelem nélkĹil írásban tźtjékonatniés a vis maior tényétigazolni.
31.4 Amennyiben a Vállalkoző

a fent

említettektől eltérő esetekben hivatkozik

eseményre, azt a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

vis

maior

31.5 Ebben az esetbeĺ, a szerződésben meghatärozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridők
a vis maior idotartamával meghosszabbodnak a Megrendelő jóváhagyását követően.
ÁTADÁs-ÁrvÉrnl, HAsZN1ILATBA vÉTEL'uľo ľľlÜl,vIZsGÁLAT
Vállalkozó a szerződés tárgyát képezó munkát írásban jelenti készre a Megrendelőnek'
Megrendelő a készre jelentést kovetően kituzi a múszaki tLtadźB-źLtvételieljárás időpontját és
32. ]N.4ilszl^lí

értesítierról az érdekelt Feleket.

32.I A

készre jelentés és a műszaki átadźs-źttvételkitűzésének feltételei:

Az éwényeskiviteli terveknek és esetleges módosításainak megfelelő kivitelezés;
A beépített anyagoknak, szerkezeteknek a szabványokban és tervekben előírtak szerinti

bizonylatolása a minőségügyi és kornyezetvédelmi tervben meghatärozott mélységben;
A szabványokban előírt vizsgálatok bizonylatait áúadva
A megvalósult állapotottartalmazó _ műszaki ellenőrzés által is ellenőrzott -kiviteli tervek
átadva a komplex tervezést végző, Megrendelő nevében eljáró szervezetnek.
Építésinapló bejegyzések másolata.

32.2 Muszaki átadás_átvétel:
kell megkezdeni.
rendjét
a l9ll2009. (Ix.15.)
A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának általános
Korm. rendelet 32.$ szabályozza. Azeljźĺräsróljegyzőkönyvet (min.: 3 pld.) kell felvenni,

A műszaki átadás-átvételt

3rfu-!;-u

, ,/4.

/z*2

a készre jelentést kovető 15 napon beltil
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amelynek tartalmaznia kell mindazon tényeket, melyek egy esetleges jogvita esetén
jelentőséggel bírnak. Ezek a következők'
o Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját
o A résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét (Megrendelő' Vállalkozó,
Műszaki ellenőr, tervező, stb.)
o Az építtetőáltal érvényesítenikívánt szavatossági igényeket
o A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, a hiányosságok megnevezését(a jegyzőkönyv mellékletétképező
hiánypótlási jegyzőkönyv is készíthető)
o A hibás munkarészekĺeeső koltségvetési Összegeket
. A jogszabályban előírt nyilatkozatokat
o Az építtetői döntést az źtvéte|tilletően
o Azépíttetői döntést, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedméný kér.
A hiányok, hibák javítäsaesetén rogziteni kell a kijavítási határidőket és az
átvételért felelős személy megnevezését
o Résztvevók aláirásźt
32

3

Uto felülvizsgálati eljárás:

Az

kell megtartani.
Azutő felülvizsgálati eljárás során újból meg kell vizsgálni azátadás-źttvételi eljárás során
átadź$-źrtvételieljárástól számított 1 éven belül

megvizsgáltakat'
Az uto felülvizsgálati eljárást Megrendelő készítielő, a Vállalkozó egyidejű meghívása
mellett. Megtaľtásának időpontjáról Megrendelő a Vállalkozót minimum 15 nappal
korábban értesíti.
Az uto felülvizsgálati eljárásrol jegyzőkonyvet kell készíteni,amelyben az źiadás-átvételt
követően felmenilt és még fel nem számolt hiányosságok, hibák, és a hibás munkarészekre
eső költségvetéseinek összege, valamint az érvényesítenikívánt jótállási igények kenilnek
rogzítésre.
A rögzített hiányosságok, hibák felszámolását, megszüntetését követoen a Felek ismételten
jegyzőkonyvet vesznek fel.
33.

A sZEp.ZoDÍs HATÁLYBA LÉPÉSE

Jelen szerződés a mindkét Fél általi cégszeĺualáirtst követően lép hatályba, amely egyben a
szerződés létrejotténeknapja is.
34.

Ecynľ REI\DELKEzÉsnx

34.l A Vállalkoző a

szerződés keretében késztilt valamennyi dokumentumot magyaÍ nyelven

szolgtůtatja'

34.2

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint
a Polgári Törvénykönyvről szolő 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
ha a jelen szerzódés valamely rendelkezése bármely ok miatt

érvénýelen
jelen
Felek
érvénýelen
rendelkezéseit,
és
az
lenne, ugy u nem érinti a
szerződés egyéb
rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényesrendelkezéssel módosítani,
amely módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.

34.3 Abban az esetben,

34.4 Megrendelő

a)

Kbt. 136. s (1) bekezdése értelmébenelőírja, hogy
aYćilalkozó nem ťtzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelosszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62' $ (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja szerinti
a
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b)

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merĹilnek fel, és melyek a Vállalkozó
adókoteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
szämäramegismerhetővé teszi és a következő bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul étesíti.

34.5 Akülfilldi adóilletőségrĺ Vállalkozó koteles a szerződéshez arravonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az orszźlgok kozotti jogsegély igénybevétele
néllail.

34.6 A Kbt. 135 s (1)-(ll) bekezdésekben meghatźĺrozottfeltételek a szerzódésnek akkor is
részei, ha a felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg.

35. MET,I,EKLETEK

Az a|ź.ůbimellékletek a jelen szerz<ĺdés elvéiaszthatatlan részétképezik:

melléklet:
2. sz' melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:
1. sz'

Műszaki leírás
Tervdokumentaciók CD-n

Vállalkozói díj részletezése,teljesítési, szźlmlázźlsi és kifizetési ütemęzés
Aĺazottköltségvetések

Alvállalkozók jegyzéke
Engedélyek

Budapest, 2016. november 14

Bátaszék, 2016. november
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