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ryrint váila!kozó itovábbiakban: Vállatkczi;; Építtetí-*, és \.iáilaikczó egl,üti a icrlábbiakh*l:,íe:leki 1ö-
zött az alábbiak szerint:

1" Előzmények, és a szeraődés tárgya
1"1. Építtető rnint aj;ánlatkérő a közl,,*:;rerrésel<rfji s;óió jü1-'r.. él.ii CVili. trllvénv {a lrr,;;ibi:iail-

ban: Kbt,) Harmadik Része s;erint hirrJetrnenl, kö.lzé"té,t*le nálkliii i"ár"gya!á:os kc;ícszer.zési
eljárást folytatott ie,.Érseí<csel;,;áci; ssi:rioitiizű ii:ií;iítása *s irővítá:,e" tárgyi:ari. A, ii+zhe-
szerzési eljárés nlíertese a tlállaikczó.

1.1. Feiek jeien szerződési a közLrr.:s".ei,aési elií;,ás e;itqiaitótci! ,iei!,rívás; ás cíi-,kumerit;ic!ó.l;t,
vaiarnint a Vállaikczti, i-nint a]ánlattevű nlieit€§ ljd,-,iata r!sn!án xötlk nreg.

l_.3. Ezek aIac!án El.iíttető mL)8i,crtCtii, i,,'éliaii.ol;ó *il.áilirlja az ,.:rsel:csanár:i spoitiiitö;íí f*lújít:isr
és bővíté;! n_-''i"inkáit az a.!ái-iiatte l.-,ii fcihívás l; aj;j,r:!:lk-ár,Ési c{al..urrtentáciri vaiamjrrt a i]ile:-
tes közL:eszerzé.ii ajániai al;pján i i:;tt;!yii rriiti:,s;:g,i;r:it l.:ivitr,:!*zett, f*ttl<i_;iuiiáIi:,arl il:,űkü.
rí őkepes teljesítéss.^ i.

i 4, Az ápítési rnunkateriilet rtreghata1,1--;l: ásA: É;,sekcsai,,áti, ?7iü i:rsz,

2. Vá!la!ási ő,sszeg;

2.:1-. Nettá t_issz+:g: ili.i)ő!.,1.'i't j:i 2 !?ii -i'ilclnr:.ig,,,lniilíó-kí!enci;zázhat,",enkri*nc*zt:r-

rtégvsziizhetrlenitettr. 1'ryrirt- a be|sj,:zé>. i:it:jel, i]|i.:lÉn1_1j7ti:i::li étáiái]yárcn.
)-,2. Az áit*iánc.s'lcrgsilrl: ao'o rlle§íizet+:sc ;; ii,ip!r;,ltli}í n;.ii:liycs jo6:zaírályrll,: srtrini törtéirik.

A szerződás tái6y*;i:el-itiil i,.ivitr*ie;iési ii,i:rti<;-l *rlgerjeivköi.eies, íglr az áill;ianos fei-galmi
adiirói szr_l|c i]üü7. *vi CXHilii l:öiv*:ltv 'ir!,: ii ílL) ire|,lz,les tli poritja aiapjáir a szer,lőcjés a
fordított ;.iFA i;atá i va aié tartcz;i.",

73. A váilalási öss;*§ iniigáLra,l fogiaiin,,; n,l,r:r|ris ilial;i:l,i:ilerlnt; mcjgvfiio5ítás vaierrte.,nrrvi koii-
ségét, ktjIcniil:erl:

a TeaV :,zs:nintl kilii+_,1;gr,'3.,' eny jg" .:.. .!1 ;;1<.1;irli,1
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- a költségvetésben tételesen nern sze ieplő, de a szei,ződésben rrálialt munkák teljes körű
elvégzéséhez, rendeitetésszerű hasz*áíaiái:oz, r,lűköcléséhez szükséges tételek kivite!e-
zését,

- a beépítésre kerülő összes an}/eig, i:eieildezés, ,sth. beszerzését, cscmagolását, száilítá-
sát, rakodésát, szereié::ét e"c úlernhe hei,lezl:sái, vaiaryr!nt irnport esetén a tiámot, a sta-
tisztikai illetéket és egveb járuiekcrs költsép_eket,

- a kivitelezeshez s:ükseges, r|e az Épíi.tető áltei nem biziosítoit hatósági és egvéb enge-
délyek beszerzesét és azok költsógeit

- a különböző hatóságok, szakhatóságok, közrn(ítulajdonosok és közműkezelők, áital
esetlegesen előírt, igérryeit tervek, i.ervnr;idosítások eii.lészíttetásét, szükség! szerinti
en gedéiyeztetését, e n nek pénziigyi te;,íiei i,

- üzembe heíyezés költségeit,
- az előírt rninősítéseket És illzsgóiatoi<at-

2.4. A VálIalkozó a 2.1. pontí]an rögzíteit v!,,.|,'lai<azi}i,Jíjcr: feiu! ö terv szet-inti ,"neqvaiósításhr:z
tö b b i et kö ltsé ge t i i rrf ! ác i ó, í_öb b ! et ril u n ka } rr e n; { 1y{i1 r,l35 if h..i.

2.5. A. Válla!kczó kijeisnti, hog,1 az ajánlat, ár irleráii:i;itásakoi minoen helyszírren kiértel.elh..tő
körülményt figyeIem be veit,

?.6 ,A vállalási díj alaoját a Váiialkozó áltai az aján|atáílai,t árazc;ttan benyújtott táieies költság-
vetés képezi.

2,7, Jeien szerződés i<eretében pótrlr,.inka ntegrtincleié:<éi,e ás eiszámcriására rrlncs lelreíő:ég,
2.8. A Vállalkoző - a,t eri,r-r vonatkczó külón megáiiapocásban fog!aitak szerint *- a miiszai<r sir;k

ségesség, vagy a renrleitetésszerúi és hiztci;ságcs haszrrálat mistt sziikseges pót,-nilti<ít td-
teles elvégezni.

3.

3.L,

3,2.

3.3.

3"4.

3,5

4.
A,1t.l--

Határidők
Kivitelezés kezdésének iCűparitja: ?_aD .jai,,:,ál" 17.

Kötbérterhes velgső teljesítési hataridő: Zü.i:j, rnájus -ai.
A munkaterüiet a slerződés a|áírasát követői:i-r átr;ei,ieiő és azon a munka rtr*-g|<erdheiő.

A beruházást az Építtető -- össlhan3bari a részszái^n!ázási iehetőséggel is - az a!ábhiak szr,:,

rint szakaszolja:

1" Első munkafázis: a hazai öitöző eli<ész;tá::.:. Eeie;ei_ési határidő 20]_3. február 1ü.

2. Máscdik munkafá:lr:l: az alsó szirlt befeierése. 3efei*zé:;i !ratáridő 2013. niárcius ],8.

3. 1-1armaciik munkafáz!s;felső szii-lt i'eld:líté-rr-- {íli;;k. n,iiiászáróki. iiefejezásr h*tár!iíő 2ü1"3,

ápriIi,< 30.

4: Negyedik munkafá:is: ie|jes befejalél ts,,:,íejr:zé:l hotéridő )a13. máju: 31_.

Az Épírtető elűteljesítést eltbgacl.

Jogck dl kötele:ettségek
Az Építtető irrlyarnaitrs miíszaki ,eiienőizes1 blztosít a kivitelezési munkák ellerrőr"zóse céljá-
bói. A m{'r::z;!.,i eileirőr eliei,iőr-izni i,löteies, liogll a l]liInkavégzés a terveknek" a köitse§ve,
tésnek megfeleiően törtent-e. Azlr|!eliűlzer tényét- a il;[iszaki ellenőr, az építési napíóba:l
rögzíti.

Építtető csak az érvón\ie:; lri{íszaki és te,;|il:oiiiqi3l Eiőii"ásr:kpal< me6feielő i. csztá}yti teije:í-
iést fcgad ei.

4.7-,



4.3. Vállalkozó az ápítési helyszíirt r:t gi,:merte, és a kirziieiczesi munka Iefoil,tatására az ahheiz
szü kséges ism eretek bi rtoká ba rr vái lai i<r.,z i k.

4,4. Vállalkozó a munkakezdés;t, l,al;rmint a nr,íjszl:t<i vezstő!érrek adatait köteles bejeierrteni a

területileg ilietékes építési hatóságnak" A Váila]korú köteles a munkater,ületen a kivitelezési
rnunkálatokat a mui,tkateriiiet átadá:;altcr rnegkezdeni, és egyidejúí!eg az eprítési napiót
megnyitni, azt az építés he iilszíriól h+z;ál'árhtlő heiyen rartaili,

4,5. Az építkezeshez csetieges szükséae§s,§,t es*i,cn a;: !rjr:i5lenes víz ás eiektron-los energia,*e-
zetékek kiépítése. a kijzműtulajc!r-lnosok!;ai tiil+.énő rr:egáilaporiás Tnegkötése, a !<apcsoiócjó
költségek valamint a fogyasztési tiíiak viselése llaiialkozó feiadata,

4,6. A Vállalkozó legalább 2 munkanappai korábbalt tr:iefax útján. értesíti a rnűszal<i ellenőrt az
eitakarásra kerülö, később kibontás nélkül nern vizsgálható munkarészek eifef,6u6n*k idő-
pontjáróí, liogy az elfedés e|ijtt a műszaki ellnnőr, az úlerlőrzést e|vegezhesse. Az értesítést
köteles az építésl naplóba me!lékletként cs;tcrini.

4,-L Válla!kozó kötele_c g kiilitr.:!elás sc,án g*nr-lr.::.kldi:i a r:,lunke,.,ecleinri ris |:iaiesetriédellrii,:ííz-
re n d eszeti és i<ö rn 

"vez 
e;véii e! rti i a- i :_í í rá si; i< b et.a l iari; i"ó i,

4.8. A Vállalkozó váiia!ja- l'togy a ml:tlk"ikat az óiváriyes;-nűszai<i rls tt:chitr:iógiai előírásckirilk
rnegfelelő l. osztáíyú m!nősegbe rl ,ii:$zi, eI váiia!ás j lisszege i. +sztí,i;,ú tei;esítesrt: r,,o,t:litkc-
,z|k.

4.9, A Vállaikozó feielős minden,olyar irrásra át n*,-r,l hárítható kár rnegtérításéért, ntelyi_,t a

szerződés tái,gvát képe;ő munka ,régzéss s+rán sz tpíttet{inek, vagy halrnadik fé|nek oko-
zott függet|enül attól, hogy a kárt harrr.ral--llk iái az É;;íttetőveI szernben kí,yánia éi,,.,errV*:,íte-
nl.

4,10. Ha a Válialkot.ó a:lyagbeszerzé:;i akarliilv rll!*t,i;, i<u,lit:rigvetésb*n i;iílt iill}33irt n*l* ír:li];;
beszerezni, úgy at Építtető e|í_izeíes irc.rzzá:ér"uirisa esetén jog,rsu!t attúi tlié;"c1, dg í:ü,r,*::.,

műszaki pararnéterekkel rr:ncielkező és i,nűs;:$li siín,,l*rialil rnás anv,-=gat beúpílEllí, t:-l":l;,lrt
a tervezővel és a műszaki eitenői,rcl i:, rrgye:li"*iiri keií

4.IL" A Váilallrozó kciteles a mrjszaki ejie::ői"t es az Épít_tltőt íraiac|él<ta!a:,,,;i ériesíteni, a:irerinyi_
ben akadályoztatva van a je!elti slr.irődesber, fcrrie lj. bár nie|y kiireic.:zett.;égrlneil iltenlezés
szerinti teljesítésében.

4.1,2, Ha a Vá|lalkozó önhibájátr kív(i!állíl r;koi< l^.,::ari i-refl il-;cija,ieijesíteni a szerl§Cási:eti i;*r;iai-
takat, erről haladektaiánui i::ljeklzi:atia,:eief,lil.-i,r .;:s itvÉ! fcrr"nrájában az Éí.:íttr_,*,,ő|, ó_< e:r,i,í-
szaki el|enőrt,

4.'1-3, VállaIkozó fe!adata ai aj.iniattéieii íelhí,/ás,;,,z,;;án!a,ikárési dokuinentát.id; ó§ a Ii,.,L,t,igs

aján!at szerinti rregvaiósitás, fii;311+:tlt_=riiii attr_,i, hcg,,l a téteies költságti*i;á: tartiilritaz-e
m inden rnun!<arészt, :rrennyiséget

4.t4. A.VáliaIkozó a mirnkaterüiet átiCá5ától a műszaki átadás-átvótel klefejezéseig az egész kii;i-
telezési terüiet őrzésérő! és a vagr7oniléci+!e,."nrői köteIes gondoskodni. Kivite!*ző fele! a

t,l.,lunka-, baleset-. i,iíz-, r.l6gyeii- és kiii-nvezat,;éiíeirni eiőír.Ésok betaftásáért, Az esetií:g€]sen
bekörletkezett bair:*ceiek hejeietil,ese, kivi;:;gáiás;: nvi!vántartasa a Vállaikczó feladaia, i|

letve az erkölcsi ós anyagi te rhet a Vállaikc;:r"i uis*ii,

4.i5, A kivitelezós! rnunk;:1iatoi.l si:rán ke!ati,.e;.*tir- iluiitldákok keeeiését az építási huIladók kezeié-
séről sz.ŐlŐ jogszabáiy aiar;ján keir biztc.;ítani. A hulladák er-rgedéilyei rendeikező kez,_-iő!löz
történő elszáilítása a v'állaikczó f ei,:data.

4.3,G. A Vállalkczó l<izáro|ag a l,,iviieiezi:s azon rá**: tekintetéb*tr vehe,i igénybe alválla!irc;zót,
. melyet ajánlatában mepj*i1,it.

-&"1
?],. cid;;;



4.L] A Vállalkozó a kiizbesz.erzési ajániatái:a:i'is]li ti,;iiatkozata alau.ján a kivltelezés sor"árl alvái-
ialkozót nem vehet lgénvkre.

4.78. A Vállalkozó köteles az Építtetőnek a teije íté:_; soi,án t,rtinden oiyan -- akár a kor,ábban rneg-
jelölt alvállalkozó he|yett igénybe v*nni kírlattt - aiváiiaikozó í:evonását bejeienteni, arne-
lyet oz ajánlatálian ilern nevezett ln€8 és a bejelerrtéssel együtt nyiiatkcznia keil arr,ól is,

hogy az áitaia igénybe venrli kí,lánt aivállaiktzó nern á!i e közneszerzési eljárás soi,án eiőírt
kizárő okol< hatáiya a|ati.

4.19. Az olyan aiváilalkczó vagy szaken:ber haj,;ett. aiii v;lgv arnely a közbeszerzési eljárásban
részt vett a \iá!iaikozo aika!masságárrak lg.;r+!ásábtn, isak az Építtető hazl_ájárulásár,,ai és

abbarr az eseiben vehet r-észt a tr:ljesítésbei-; nrás alváiialkczó vagy szai<ernbe;,, ha a szeriő-
eiéskötést kör,,etően -- a szerzőrléskótóskcr e!őre r:eril látható ck következtébei"l - beállott
lényeges körülrneny, vagy ez alvál|aikozó vag.; :;za|<er,";i:ei, bizoni,,ítiiató hibás teljesítése nri-
att a szerződés vagy annal-; egy r,észe nen ieirne ttijesíthetíi a megje!ölt a!vállalkozóval
vagy szakernbei,rel- <i:, he l váila.|ltozó;.i il; ai,.iailiIllrzlivai s:akenlberrei együtt is megielel
a;roknak az alkeíii,i;,lss;igi krivtlIe!rrignV,lkllcK .í!ei\/Éki,ie.i< ;; Vé!ia!kc,ió a }<özbes;:erz:ési ciiá-
rásban az arlott a;váilalkozóv,ii! egyúií r:glelt ;irc!,,

4.2a, A fenti teijesító;! kőteJez*tt:;ége,. ietjesíihet! a iietn i,err,ászetes szsrrrély e!vállal!ir:;i! |r:E1-

utódja, ha eze|i vaiamsiyii.,e, r,"iint gazc!asági ,l.irsaság. átaiaxu! \jaEiy i szer,dezet jor3rrt,ó<Jláss;;i

megszűn!i<.

4.21,. A Vállalkozó a Kbt. 125, § (4l 'nr:i<e;dás a} pr:rri,jére teí<intettei köteleze,itséget riáila! eri,a,

hogy nem fizet, il|etve száinoi eljeierl sle,rződé:; l:eljesítéséve! ósszeiíjggés|ren ol1an kó|tsé-
gel<et, nrelyek a Kbt" -q6, § ii} bekeziés l.,} pcntie szerinti íeitéteieknek itern nregfeltr!ő tár-
saság tekintetében merülnek fel, és me|yeil a \/ailalkozó acióköte!*s ilivtldeinlérlek rsljkilsil-
téséne alkaimasak.

4,?2. A Vállalkozó a Kbt. 125.:§ i4) ber,.:zcitis i:i pol:ijér;: tekintr:tiel köi*!r:z*tt:,éget váili+l ar,ra,
hogy jelen szerződés ;eljesítéseinek teij=s iCőtal,tarna *latt tulajdon*si s::trLezei:c:t a? t'pít-
tető szárrrára rnegisrnei"hetővé teszi es a Kbt. ;7t;^ §,i5i bskezciés -.zerirrti ügyletr_ri<ról a;
aján latkérőt haladék,talan ul ertesltr,

4,23. Ha a jelen szerződés teljesitése érCekében a iiö:!;e,;;.erzési aijáráson ni/ertei aián!;,ritevők
projekttársaságot hoznak iétre, a leien s;r:rzőijésn*n fcgialt jr:gok ós köt*|eze;:tseg:i.rk a pío-
jekttársaság létr*jöttének ir.lőpont!é,tói ,: nrojr:ktí,ársaságcx i!{etik rneg, iilelv* terhei;k. tb-
ben az esetben at,aján|athan rneiijelölt aliiáital!;oz,:|l a pro,iekttársasággai köitlesei: r szer,
ződ és te lj es íté sé h ez sz ü ksé ges,;:; l" r,zőrj ése ke| lr: eg;kiitl l.

4,74. A. projekttársaság és a niieites *iárllar|,i.:riőti.l) a szelzódés tel.!esítósó6,i €,;:i,etenllegesen
fe!elnek,

e,25. Projekttársaság !átr,ehczása esetéll a Kbt 129. §-ában előírtak is a!l:;lmazandóa!.l.

4.26. Á beruházásra az Építtető,,lissza nern lérítentiúí iémogatást nyert ei a 4!?Q12. iili.1.} Bfu4

rendelet alapján. A pályázati k<i:lstrukció vaial.-li1,1t a rnsgktitött támogaiás! szei.zőcJti,s elij-
írásai szerint a heruházá:; soi,án ii!]3.?5ú i-ilr!nt *r*jéig iratározott idejű közfoglalkcztatási
jogviszony keretében közfogia{kazi,atotlet 1,1e|l *ik;irTta:n! A közfoglalkoziató a: Építterő. ;:,
Vállaikozó válIal.ia, irc,g-; az Építtető ált_l:i e r,rt§íJd<-rtt értáiii:t;n kozfoglalkozt;ríás kei,ciéi:ler:
alkalrnazotí; szeinéirr,Elcet a kivitel,":zÉs s,*.rált lr,l;,laikc:i;ltia.

A szerződést |slztqlsító r:rel l ókköt gieu ettsé5tk
Váiialkozó az e|vágzeti rnLtnkára ás a n*éplli]tt anva6ckra gt érveiryhen !évő jogszai:aivok

IPii{. 305. § {3} heke,l,jÉs, a 1]i1-.:S:.- {\;l.,,:,r i il/l,,i-iP|'"4-KiVi-MÉrrii-er,Hl 1,;s a 3,2/1_983.

5.

5..1"



5.3,

5,4.

6,

6.1.

rJ.2-

Á?

6.4.

6,5.

6.6,

E,-

Éov. L).

(Xi1.27.) ÉvM--iprv{-t(r,;l-MÉM-KVlt/ rerlCeietl -;zelint! kiteierő alkainiassági iciő fiellett a te!-
jesítéstől számítctt 36 hónapig teijes kölű j.,,.li:;ilást vá|lai.

Jótállási hibabejeientés alapján a Váílalkczó'nijt*les:
- üzemelést gátló hilra ssetén a beje!r*nté:;i] követő 2. rnunkanapon beiüi a hiba helyszílr!

felűivizsgálatát megtai,tarri, á;iásfo3lalásét !rásban közöini, a iavítást rnegkezderri és a
lehető legrövidebb időn belűí slvé6ezni,

- üzemEiést nen,l 6áttó hiba esetÉn,5 munkanar,,rn belüi kltűzött helyszírri bejáráson nyi-

Iatkozattéteire jagosult képvist,lőv+i rne§jeientti, váiielását határidő megjelölésévei
megtenni és a javltást a lij|13;1 határirjíír,: cii,égezni és a hiba kijavítását a helyszírli ireiá"

rástói szániított lil inr_rni<anapcrn krciijt inegi:e;üelti.

A Vállalkozó késedelrnes teijssítés* eseten naptÉ;-i naponként -sCI,OCO Ft araz Ötvenezer
forint késedeimi kötbért tartozik iizetn! az ipíttetőnek a ir,észiteljesitési határ,iCIőt kóvető
naptári napiól szánrítr,a.

Armennyih*n ar Váilailtoeó a s.?. irrlntban r:!t3t.,1iá,,űzi,ltr; végső ts|]esítési hatálidőt |.:ó,.lető

3ü. naptdii; napig nem tfjljesíti hlányiaiarlr-ri g s;ei;ődí.siren foglalt k#itrierettségeit, úgv

meghiúsulási j<6tbért fizet az Épittetlí rálzeie" i,. i,il.:giriusuiási kött]ér t-isszsgr: a sxer;őr.iéses

teljes neiió ajánlati ár iű%-e a:az i-iúsr száralEk:i, A |{ötíJéi"a teljesíté:i i,ratiir!dőként tneg-
jelölt naploi köve,tij -ii irapl*r,i :laí;-űn i:rvó*l,i;slihető.

pénzügy! feltételek
A szerződés, az eiszárnolás á-s a ki,ii;etés 9€1n/nelne magvar íorint iHLlFi,
Az Építtető nyiiatkazik, hcgy e szei,zőciesben ,neghatárczütt ópítőipari l<ivlteiczesi ievé^

ke nység el len értékének pénzüi glyi f eciezetéuei rtr,dei kezi k,

Az Építtető a Váiiaikozó rés;:ére i4E"í.:3.- FT, aiaz HétszázrTegl.,venny,ril:ezet"-

n égyszázh etven há rorn torint össregű e!őiagt'. i:irtcsít.

Az előleg a Vállalkozó á|tal bei:yújt,.;ti clűle;.i:::,ritl.] ai;;pi.:,t,i, ez ép!tési beruhárásck:rcjzÍ-.c-
szerzésének résziel:es szabái,iziirói sz.ólá iüljl',.]t]'ir (Xri.7-.i )Kcrm. rencielet 12, § (1i br:kez-

dése szerint az épités! munkaterüiei átadását:..,:l,,,Éttítizerröt napon beíiil, á,tutaiássr*í ker-úl

kifizetésre. Az. eiő!eg elszárnolásár:s;lz eiső részszámiáb,ai,r kerJi sor.

A Vállalkozónai< a szerződós te|jesítése snrán hárcrn reszszánria és egy r.,ógs;:áinia benyu;tá-
sára van lehetől;ége.
A részszánr!ák a 3.tl. pontban r5gzíts:ti; ]--3. epiié5r ;rakasickteiies llrll-ii. iriérr,,,tálan., a *^.íi-

szaki ellenőr éital lgazolt tgliesjiólrlt köi,etíien l,.vúiiha:ói,; he. Vaiornenn-,i! r=s;számia a j:el,

ies beruházási l<o!t-cég i]5 izázaié$lán.,:k r;igzfc!e;ő r1:;sz,-.3,t-,iíi <erüiller kiétiíiiisi"a.

A végszámia 1üC száz;:ióki:_l:; lcesriilt-qégifcil. r_lsetáti, Jiz !fla7,.]it teljesítá:t (az err:ii^,-iáni;es; á';-

adás-átvéteí! eljár,á-l: tezárását) !<óvet#e t, nyujtható i;e.

A Vállalkozó száz százalékos ki,szuitségi fok esel_ét;, ;z eredményes műszaki óta.Cás-átvel:jt
követően, az Építtető által kiaclott i.eljesíi:ésig;zeilás birioklri:an végszámlát nyújthai be.

Válla!kozó a szái-nlákat az Éllíttr-.tíj ne,,iér,e és cílr.itirE kiál!ítrla, forr:r;.rilaq is rnegfele!ően, !eg-

aláhrb 2 példánytran a nrűszaki gii*nőrnt:l l,1iiir! +ieq teije:ír.ásigazo!ás végett.

A számIa ellenértákéi az Éplti:etíi;: kózr--*r:*l,rési elléi,ás lvleglndításának időpontjábair t:a-

tálycs Kbi. 13ü. § i3-i eg i5) bekc:desében ilielva;:: ópitÉsi lierLrházásr_lk kijzheszerzésÉn..:i
részíetes szabráiyailril szóló 3ü6!)t}3-3,. tXii.?r.} lí,,:,rrrt,l. relitleIet 14. §-áhar, eiőíl"iak §zerint,.

banki átr"rtalássa! sgyeniítí ki.

{í
-! t-llil.ji



Azidőjárás rniatti es:etleges áliásirlij alatt;; mrttikevógzós helyér,r maradt eszközökre és pé-
pekre semmi|yen kár,térítés nem íl;eth*tíí.
Az Építtető tájékoztatja al riái!alkozót, iiogi; .ieien szel,zödés, és ennek te!jesítése esetén a
kifizetés az adózás rerrcijértii sztiiri Jü03" ÉrliXí,!i, t.órvény 36/A. § iratá|,va a|á esík.

7. Műszakiátadás-átvétel
7.1,. A műszaki átadás-át,létel megkezrjésenek feir:éteie a reícieitetésszerű hasznáihatóság.

t-.2. A VáIlalkozó a teijesítes időpcntj;irói öi i_r;lppai íqelábban ír,ásban értesíti a rrrűszaki ellenűrt
(készre jelentés), aki a műsraki átadás-átt;éi-ei! eijÉ:,ás összeirívásár-ól g*nCoskodik.

7,3. A műszaki átadás-átvételi eiiárási: a i<észre jeierrtés alapjáir a teijesítés rdőpontiát követő öt
nápon belül nneg keii kezceni és azi] itl:l;lcn5t naDüi1 neilji be keilfejezni.

7.4. Al,nerrnyiben az Építtető az átadás-atvét.ii cijáia.; rriegkr.=z,íásére megha"rárc,zott határicőt
követő tizenöt nápon beliiI nertl kclci r,;e3 az ái::tiás-at""-é,ieli e|járást, vagy niegkezdi, dr_, a

szerződósbÉn n'!e8hai.i1,ozoli irli,áliijíihl:n iisill ,'§;i:z; -i,:. ;.l iiúliiliktu:ó !<q_lrés,ére,. a ial.!esít,_is-
igazoiást köteies l<iatj ni.

7.5. Rz Épfttető a irih;r- ás hiánymerrt*s teijesít*;i i<iíveiőr-:n.,,iila ki a ts!jesíiásig.i;lc;iást.

7.6, A Vállalkclzó köteies az Épittetől:el< átodnj o:: á,iauiás-átveteii eljáras iezárásáiá az átalási
doktlmentrj:nok.lt rneiynek tartairnaznia i:eii hárcnr péidái_,,v lnegi,,a|ósuiá:;i dt:lrt;gnen,i,ácict.
a beépített 3!'|ilfiogk niinőségi tanlllsítvái,lyát, jótái!ási ás gararrcia dckurne=ttturnait,.a ,rlizsgá-

!ati erednrényeket. e kir;itelezöi i-,,,,ij.lil."tl;,:atoket, i- hileIesítések iegyzőkön},veit, a íe llnelési
és építési napiÓt, i; ir*sinál,:ti eis üz,ti:iEiic1:ési rrt,*;ításgkat egil-egy ereoeti és kettő-h:ettő
másolati példanyban" (A *rinőségi taniisítvánllcka,i a tlállaikozó az érintetr any.r5_cl< beí:pí-
tése e|őtt bemr.1,1at!a a rrrl]!szaki eIlerriír részére, az;i"l ti*g!eiét építási l,tai;!oban keil rög;;í-
teni.)

7.]. A műszaki eilenőr" köteles az eivegzstt r^*ur;nái;; ilitű;:ij,it átaciás-átve,|,_ili eíiárá:; sorá;l i";re8.,

vizsgá!rli" A vizs5áiat aiapjan ielíedezer: h!frp,ioxri, hibái.at, a hibóE rrturlkarésze|<re:ső
költségvetési összegeket, vaianrint az ér,yirlvg:;ítr:ni kíi,ái;t s;avatossági igérryekef. jegyző-
könyvben rögzíten!. ,Amennyib+:n a kij;:ii,l.á.;hci szük::úÉies rnur_:káiatok ai<ariálylr7zá\< a
rendeltetésszei"ű használatot, az i:,.rít:*,:íj vag,/ s rrifíszali.i ellenőr az átadás-át\!éteít megta_
gadhatja, Ez esstben \lá|!alllozó ia,.,iiási i<i|eiezeti:s;r:ge teije:;íióséi-iez klitele; rij átaCá:-
átvéte|i itJŐpontot me5jelölni, és;iian beiili ktjtet+s sa;ái költségé;,e a liit:ai<;t i.s t,liényossa.
gokat kijavítani, illetve inegszil nti:tni"

7.8. Nt'rn tagadlrató meg az átvetel ol,;arl jeit,ttt,_lkieien hthál{, hián,vc,sságok nciati, amelyek má:
hibákkal, hiányokkai öss;it,függé50+l_r, i!|r:r.i,,e a kijavítúlul:itai, pótlás,-lkkaij;iríi r^rr,;nkáw.ío|v-
tán sem akadáiynzzál.. a rendelteté_;::ze rii irls:iiÉllir:r{,

7,9. 1_1atáridőben'r-eljcsít a Váiialkozó, !i; az átaűal;-;itvéiei ,,i s.lerrődésL:en eiőíri hatái"icjőrr hc-
lül, i!letőleg határnapeln ir:egke:zdőiiitt, klvórle. i,ra az Ép,etető a nrilnltát nem vetitl át.

7 "1O. Az átadás-átvetti! $!iárás,íói szárrlloti
(utófelülvizsgál;ti eiiár";1s),,{z Építiető

i:eii!! a rsu:irkát újbói r"neg keil vizsgáíiri
e; vtrifeitil,",izsgáiati tijárást ás hívja trreg

arra a Váiialkc.rzgt,
-|.11. A szerződés szal,in,|.i jótá|iás! idő,.lé5Élii ; n:il;.-itrl| úiLieii meB kel! vizs3á!ni igar.rnr:iáiii t:r.iá_

rás), Az Építtető kásriti *ití a gar;:nciá!is *ejárásr es hí,;!a rrreg ai"ra éz érintetteileí,

:}
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Kapcsolattartás
A Felek kijelötik képviseiőíkei a s;grzőiiés'iáig,,,;ii képező lni-inka tekintetéhen. A képr,,iseiő
jogosult eljárni rr.legbízóia nevébei; a szetzőc*s tárg,7ái. k*pező r"'.r.-irrkát érintő *gvekben.

Építtető képvisetője:
Név: Felső Róbert
Te ! efo n, f ax: v g 1,1"66-t?.?_ : cá . 7ül] :i 7.3,:, 12

Műszaki ellenőr:
Név: Hellenbarth József
Telefon, fax: 06-20 igs:ls-"itz

vállalkozó, kéoviseiői :

Név: Deá{.l h.,!ihÉiv

Teieforr, fax: üíj-3S í9-s8'2.&43

Vá l i a l ko z r-i ft í * ! íí :;,:r i ű _;t a k i v e r e tő; * : |-1 3,j ;i |,l i 1-, ;! i l1

Teiefon, fax: üá-,3fi ,í 9 !E2 - ű/+i3

S:erződő felek részérő! fenti szetteiyei.., tr;,.lái",Y;á a tervezó kénviselííje jogc:;u!t az ápíiési
naplóba bejegyzést tenni. A ttá|iaikr;zó nre14l;iz*;ai:il a i"nunkalaiok hell,s;íni szr,:rve;é:;úért
és iránYÍtásáéri a VáiIalkozó á!iai kir-Ela7_.1t; é1--í',;á;i:eze:tő és a \_iáiiaiko;ó f*|r=iős ir-li},,:!.;:,:i,:i

,lezetője a feielős.

!rányadó jog, jogviták
A Kbt. 125. § (5i b*l<ezdésében fogiaii eserekceii ;i; ip:ttető jogcsuír: és eg,,y,ben köt*:e.i
jelen szerződést t'eilncndani. /,r iiyen fe;nrrrnu.ii *-(ei+r: a ri'á!iaikczó a szerződés trtegszíji-is,
se előtt már telje:;Ítet1, szoigáltatás sze;,ződés::;erij r:en:,beii e!!enériéi<r: r"e jogcsir!í.

9,2, A szerzőrlésbeln neni sz:abái,loiott kér,ciélei< te,kintetébetr a Foigári 1-i,rrvaniilqön\rrir-ó! sztiió
3-959. évi lV. töi"véirtl, r,'aiamint a K'r't., És ;iz e.{yáh, i,tev,,:r",alkczó jogsza!:ái,i.oi 

",U',rsai 
az

irányadóak

9.-?. AnrennyiLren a sreizőCés l:glr-.5 i.,i1.1iités+i n;r..l311r"l141i;il,:t+|i rntnősiiinénex, eze;i rész.br:i:i ér_
vénytelenség nen'r éi"inti ;rz egés;: sr:erz,jrj§5 glr.l!n,7esseg,et A;: érilén.:rteiei; rász heí"t'ett n,,
énvénYtr:ien rerl,:Íelliezéshez iep;i<*lri,:.Lli; áli*, it;.lt,aliri--s, ;.; Fei*i: közöiti j*:f;ulszorty,.3 \,t]íii..i"_
kozÓ szabálYt ke!l aikalrnazni, l:ivér,e, ir;,: li;l éri,enyte,iel"l rész nói},:üi a szer-zőciést e relek
nem kötötték riolira ;leg.

9.4. Áfelek megállaptrc!irak, hogy a sreizőü,_is teiiesítese scrán l<özöttük íeirrierü|t vitás kerrte-.
seket előszÖr nregkísóriik közuetlen iár,gria!ásck írlián renrlezni. Jogviia esetére az Építte.iű
székhe!ye szerint ilietéke.u bí iiiii;,*!;!j,;: iIiei;!l<r,:sségór: l:ötil< ki szei-zőtjő felek.

Frsekcsanád, 2CI1_3. jarluár g. BEToN

L n itt gtl:

Pénzügyi eiienjegy,;ő

VÉl!aitczó

5. ci<ja;


