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kozott, ,,Az Orsziighiiz FGemelet 42-45. szAmii helyisegeinek HimatiA'lQsa.
(518/2013)" thrgyhban, az alulirott helyen 6s idiipontban, a kovetkezo felt6telekkel.

a vhllalkoz6 kotelezetts6get vhllal az Orszhghhz kpiiletbben, a FBemeleten 16vb 42-45.
szhmfi helyis6gek klimatizhlhshnak elv6gz6s6re, a kovetkezd 6puletg6p6szeti,
~p~letvillamosshgi,Cpiiletautomatikai 6s 6pit6sz munkhk elvkgzQ6re a jelen
szerzBd6sben 6s mellhkleteiben foglaltaknak megfelel6en:
8000 m3/h 16gmennyis6g szhllithshra alkalmas 16gkezelb elhelyezhse,
1.1.
1.2.
31,4kW/24 kW hiithi illetve fiit6si teljesitmhnyii 16gcsatorn6zhat6 6s
reverzhlhat6 folyad6khiit6 elhelye&se,
1.3. a l6gkezelbhoz 6s a kezelt helyiskekhez tartoz6, szabhlyozott elsziv6-befiv6
16gcsatorna hh16zat teljes kiiipithse,
1.4. a folyad6khiit6hoz tartoz6 hidraulikai cs6vezet6k-rendszer 6s puffer egys6g
ki6pitkse,
1.5. a klimarendszerhez szuks6ges vizelvezet6, kiirment6 illetve csatornarendszer
kihpitbse,
1.6. a g6phzeti rendszer elhelyedskhez szukshges ac6l tart6 6s rogzit6 szerkezetek
kihpithse, a jhrul6kos szerel6k6miives munkhk, szuks6ges fod6m 6s
falhttorbsek, valamint a helyrehllithshoz szuksitges szakipari munkhk elvhgzke,
1.9. a lkgtechnikai rendszerhez szukshges elektromos thpellhths ki6pitkse az
Orsziighiiz f6eloszt6jhb61, aleloszt6 szekr6ny 16tesit6s6ve1,
1.8. a klimarendszer teljes automatikai szabhlyozhshnak kikpitkse 6s illeszt6se az
Orszhghhzban megl6v6 Sauter tipusfi iipuletautomatikai rendszerhez,
1.9. a megl6v6 biztonshgtechnikai figye16 rendszer szukshg szerinti httervez6se 6s
ht6pit&se,
1.0. a ki6piilt rendszer vonatkozhshban a karbantarthsi szolghltaths teljesitbse az
htadhs-Atvktelbt61 kezdbdkn a Vhllalkoz6 iiltal vhllalt j6thllhsi id6 lejhrthig.
1.11. az fij rendszer telepit6sbvel jhr6, kivitelez6re vonatkoz6 jogszabhlyokban elbirt
kotelezetts6geket teljesithse,
1.12. a hathlyos rendeletek elbirhsainak megfelelb megval6sulhsi dokumenthci6
k6szit6se
1.13. a Megrendel6 hltal kijelolt szem6lyek oktathsa, az oktaths jegyzbkonyvi
rogzithse

2.

TeljesitCsi hathido, a szerzodCs idotartama

A kivitelezhsi munkhkra vonatkoz6 kotbhrterhes hatiirid6k:
A 42-45 szhmG helyiskgekben v6gzendb
2.1.1.
szerelksi munkhk
befejezhs6nek hathrideje:
2013. augusztus 30.
2.2.
A teljes rendszerre vonatkoz6
kkszrejelentbs hathrideje:
2013. okt6ber 31.
A teljesitks igazolhhhoz az 5.9 - 5.13 pontokban foglaltaknak meg kell felelni.
2.1.

2.2.
2.3.

1
,

i

Viillalkoz6 jogosult a teljesitksi hatiirid6 el&, a Megrendel6vel egyeztetett
id6pontban va16 el6teljesit6sre.
A karbantartiis id6tartama: A ki6pult rendszer vonat-koziisiibana karbantartiisi
szolgiiltatiist a kivitelezki munkiik maradektalan teljesitkskt igazol6 iitadiisiitv6teli jegyz6konyv aliiirha napjiit61 a 7.3 pontban meghatiirozott j6tiilliisi id6
letelt6ig kell teljesiteni.

3. Viillalkoziisi dij
3.1. A jelen szerz6dk alapjiin torten6 kotelezetts6g~7iillaliisosszege 49 126.539.Ft =t &A, amely a karbantartbi dij vonaktoziisiiban a kovetkez6k szerint:
3.2. Viillalkoz6 az 1.1 pontban meghatiirozott kivitelezesi munkiik ellenert6kekent
46 072 894.-Ft =t
&A osszegii iitaliiny vhllalkoziisi dijra jogosult.
3.3. A 3.2. pontban meghathrozott viillalkoz6si dij egyosszegii, fuc viillalkozhsi dij, a
szerz6d6skot6st kovetben semmilyen jogcimen sem emelheto", tartalmazza a
Miiszaki Tartalomban (1.a sziimG mellkklet), a jelen szerz6d6sben, a miiszaki
leiriisokban, a kiviteli tervekben, a tervdokumentiici6ban (1.b. sziimh
mell6klet) taliilhat6 kovetelmhnyek megval6sitiisiihoz, toviibbii - a helyszini
bejiiriison tapasztaltak figyelembev6tel6vel - a szerz6d6s maradektalan
teljesiteshez szuks6ges valamennyi koltskget 6s dijat, azonban nem tartalmazza
a 3.5-3.9. pontokban meghatiirozott p6tmunkiik ellen6rt6k6ts
3.4. Viillalkoz6 a viillalkoziisi dij iitaliiny jellegkre tekintettel tobbletmunka
elsziimoliisiira nem jogosult.
3.5. Pbtmunkiinak a jelen Szerzbd4sben 6s mellkldeteiben nem szereplo", a
Megrendel6 iiltal kulon, iriisban megrendelt munka mino"su1.
3.6. Viillalkoz6 a p6tmunka elv6gzes6nek muszaki szuks6gess6g6t 6s indokiit annak felmerul6sekor - halad6ktalanul rogziti az 6pit6si naplbban, 6s a
p6tmunka r6szletes kolts6gvet6s6t a leheto" legrovidebb idbn beliil iitadja a
Megrendel6nek.
A p6tmunka anyagkoltskgen feluli munkadija: maximum 1.800,-Ft +
iifa/6ra/f6.
A p6tmunka megkezd6~6nekfeltetele a p6tmunkiira vonatkoz6 r6szletes
kolts6gvet6s Megrendelb iiltal torten6 elfogadiisa.
A szerzbd6sszerfien megrendelt P6tmunka elsziimoliisiira rendelkezkre 8116
tartalkkkeret osszege a 3.2. pontban meghathrozott Viillalkoziisi dij 5 %-ha1
megegyezo" osszeg, vagyis 2 303 645.- Ft + &A, amelyet Megrendel6 a 3.2.
pontban meghatiirozott vhllalkoziisi dijon feliil biztosit.
A karbantartiis ellen6rt6ke a j6tiilliisi id6 elso k6t 6v6ben negyedbvenkhnt nett6
37 500,-Ft 4- &A
A 3.10. pontban meghatiirozott karbantartiisi dij tartalmazza a karbantartiisi
szolgiiltatiisok teljesitb6hez szuks6ges valamennyi koltsbget, 6s az iitadiisBtv6teli jegyzgkonyv aliiirBsiit kovetb kett6 h e n belul semmilyen jogcimen
sem, azt kovetden kvente e w alkalommal, a Kozponti Statisztikai Hivatal Bltal

az elbzb naptiiri 6vre vonatkozban meghatiirozott fogyasztbi iirindexnek
megfelelb m6rt6kben emelhetb.
3.12. A rhszletes 6pit6sz, g6p6sz 6s elektromos iirazott kolts6gvet6s a szerzbd6s 4.
sziimii mell6klet6t k6pezi.
3.13. A jelen 3. pontban meghatiirozott viillalkoziisi dijakon felul egy6b dij
felsziimitiisiira, kolts6g elsziimoliisiira nincs lehetbshg.

Megrendelb a jelen szerz6d6sben meghatiirozott ellen6rt6k p6nzugyi
fedezetkvel rendelkezik.
A jelen szerzbd6s tiirgyiit k6pezb 6pit6si munka nern 6pitksi hat6siigi
enged6lykoteles, ez6rt az iiltaliinos forgalmi ad6r61 sz616 2007. 6vi CXXVII.
torv6ny (toviibbiakban: &A torv6ny) 14.2. §-At nern kell alkalmazni, a
sziimliikon fel kell tiintetni az iiltaliinos forgalmi ad&, amelyet Megrendel6 a
Viillalkoz6nak fizet meg.
Viillalkoz6 el61eg kifizethsht nern k6ri.
Viillalkoz6 a Megrendelb iiltal kiiillitott teljesit6sigazoliis birtokAban jogosult
sziimliik kibocsiitiisiira (ez nern vonatkozik az el61egsziimliira). Az els6 sziimla
kifizet6s6re akkor van lehetbsbg, ha Viillalkoz6 a 8.2. pont szerinti teljesithsi
biztositkkot Megrendelb rendelkezkshre bocsiitotta.
R6szsziimla beny-hjtiisiira a 42-45 sziimii helyiskgekben v6gzendb szerel6si
munkhk befejez6~6nekigazolhsiit kovetben van lehetbs6g a t6nyleges teljesith
ariinyiiban, a szerz6d6s 4. sziimii mell6ldet6t kkpezb r6szletes kolts6gvet6s
alapjiin meghatirozott, a szerzbd6s 2. sz. mell6klet6t k6pez6 p6nziigyi
utemtervben foglaltaknak megfelelben.
Felek nern tekintik szerzbd4sm6dositiisnak a p6nzugyi iitemtervnek a
viillalkoziisi dijat 6s kotbkrterhes hatiiridbt nern &into" ut6lagos m6dositiisiit.
A v6gsziimla benyGjtiisiinak felt6tele a jelen w r z b d ~ s1.1 pontjiiban 6s a
szerzbd6s 1.b. sz. mell6klet6t kkpezb kivitelezhsi tervdokumentiici6ban
meghatiirozott munkiik maradbktalan 6s hibiitlan elv6gzb6nek az 5.9-5.12
pontokban elbirtak szerint tort6nb igazdiisa, toviibbii a 8.3. pontban elbirt
j6lteljesithsi biztosit6k Megrendelb rendelkezkshre bocsiitiisa.
A karbantartiis vonatkoziisiiban Viillalkoz6 a szolgiiltatiis 6.5 pontban
foglaltaknak megfelel6en igazolt teljesitksht kovetben bocsiithatja ki a sziimliit.
A karbantartds vonatkozhsiiban a szerz6db az AFA torv6ny 58. §-a szerint
elsziimoliisi idbszakra kotott iigyletnek minbsiil, elsziimoliisi idbszak:
negyed6v. A sziimliin feltiintetett teljesitks idbpontja az AFA torv6ny 58. 9 (1)
bekezd6s rendelkezhsbre figyelemmel megegyezik a fizet6si hatiiridbvel.
Arnennyiben Viillalkoz6 a teljesithshez a~viillalkoz6t nern vesz igbnybe,
Megrendelb Viillalkoz6 fel6 kifizet6si kotelezettshgeit - a Kbt. 130. § (3)
bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6te16ve1, a sziimla k6zhezv6tel6nek napjiit
kovetb 30 napon beliil teljesiti.

.t

mennyiben Villalkoz6 a teljesitkshez alvillalkoz6t vesz igknybe, Ggy
Megrendelb (a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (1)-(3) bekezdkseiben
foglaltak figyelem~vhtelkvel)- a Kbt. 130. 5 (3) bekezdksktbl eltkroen - a
kovetkezb szabilyok szerint koteles az ellenszolgiltatist teljesiteni:
a) az ajinlattevbkknt szerzodb fkl legkksbbb a teljesitks elismerkshnek
idopontjiig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelbnek, hogy mekkora
osszegre jogosult az ellenszolgiltatAsb61;
b) az ajinlattevbkknt szerzbdo fkl legkksbbb a teljesitks elismerkshnek
idbpontjiig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az iltala a teljesitksbe
bevont alvillalkoz6k egyenkhnt mekkora osszegre jogosultak az
ellenszolgiltatAsb61, egyidejuleg felhivja az alvillalkoz6kat, hogy illitsiik
ki ezen szimliikat;
C)az ajinlattevakhnt szerzodb fkl a teljesitks elismerks6t kkiietkn illitja ki
szimlhjit, a szimliban rhszletezve az alvillalkoz6i teljesiths, valamint az
ajhnlattevbi teljesitks mkrthkht;
d) a c) pont szerint a szimlhban feltiintetett alvillalkoz6i teljesitks
ellenkrtkkkt a Megrendelb tizenot napon belul htutalja az ajinlattevbndc;
e) az ajinlattevbkknt szerzbdb fhl haladkktalanul kiegyenliti az alvillalkoz6k
szhmliit vagy az ad6zAs rendjkr61 sz616 2003. hvi XCII. tonrkny (a
tovibbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdke szerint azt vagy annak egy
rhszht visszata1-tja, illetve az alvillalkoz6val kotott szerzbdksben foglaltak
szerint az alvillalkoz6i dij egy rhszkt visszatartja;
fl az ajinlattevbkknt szerzbdb fhl iitadja az e) pont szerinti AtutalAsok
igazolhsainak mholatait, vagy az alvhllalkoz6 koztartozht mutat6
egyiittes ad6i.gazoliishnakmholatht a Megrendelbnek (annak krdekhben,
hogy a Megrendelb megillapithassa, hogy az ajinlattev&hnt szerzbdb fkl
jogszeriien nem fizette ki a teljes kszeget az alviillalkoz6nak);
g) az ajinlattevbkknt szerzodo" fhl iiltal benybjtott szimliban megjdolt,
fovhllalkoz6i teljesitks ellen6rtkkht a Megrendelb tizenot napon beliil
itutalja az ajinlattevdkhnt szerzbdb fhlnek, ha 6 az alvillalkoz6~al
szembeni fizetksi kotelezetts6ght az Art, 36/A. §-ira is tekintettel
teljesitette;
h) ha az ajinlattevbkhnt szerzo"d6 fkl az e) vagy az fl pont szerinti
kotelezett-s6ght nem teljesiti, az ellenszolgiltatis fennmarad6 rkszht a
Megrendelb drzi 6s az akkor illeti meg az ajinlattevbkknt szerzbdo felet,
ha igazolja, hogy az e ) vagy azfl pont szerinti kotelezettsbgkt teljesitette,
vagy hitelt krdemlb irattal igazolja, hogy az alvhllalkoz6 vagy szakember
nem jogosult az ajinlattevbkhnt szerzodb fkl Altal a b) pont szesint
bejelentett osszegre vagy annak egy rhszkre.
h) Az Art. 36/A. 3 (3) bekezdkht az ajiinlattevokknt szerzijdo fhllel szemben
csak a jelen pont g) alpontja szerinti osszegre lehet alkalmazni. A
306/20ia. (XII. 23,) Korm. rendelet 14. 5 (1)-(3) pontjinak
alkalmazisihoz szuks6ges nyilatkozatmintik a szerzbdhs 10-11. szimG
mellhkleteit kkpezik.

Megrendelo VBllalkoz6 felb kifizet6si kotelezetts6geit a VBllalkoz6 MKB Zrt.
Bltal vezetett i o ~ o o o o ~ - ~ o ~ ~ ~ 2szBmfi
~ o szBmlBja
- o o ojavBra
o ~ va16
~
AtutalBssal teljesiti.
A szBmlBkon a kovetkezok szerint kell a cimz6st szerepeltetni: OrszBggyiil6s
Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3.
Kbsedelmes fizetbs eset6n Viillalkoz6 a Ptk. 301/A. 5-Bban foglaltak szerint
jogosult k6sedelmi kamatra.

Te'Ijesithshelye, m6dja, okmhya
A teljesit6s helye: OrszBghBz 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3. Helyrajzi
szBm: 24894
A munkhkat a Megrendelo" Bltal elfogadott utemtervnek megfelel6en lehet
megkezdeni.
A munkateriilet az OrszBghBz 6pulet6ben van: a Foemelet 42-45 helyisbgek, a
felette elhelyezkedo padlBst6r, a kapcsolbdb alagsori teriiletek 6s kozlekedbsi
fitvonalak. Az OrszBghhz 6pulet6ben mBs teriileteken nem lehet tartbzkodni.
BetanitBs: VBllalkoz6 koteles a pr6bauzem megkezdke el6tt a Megrendelo"Bltal
kijelolt szakembereket k6t alkalommal8,5 6rBs munkanap idbiben betanitani a
rendszer miikodtet&6re, kezelhskre, 6s ezt jegyz6konywel igazolni.
A teljesitbs pontos helybnek 6s idejbnek, illetve a munkateriilet BtadBsBnak
tervezett idopontja meghatBrozBsBt a szerzbdiis 3. szBm6 mellkkletbt k6pez6, a
Viillalkozb Bltal az Btadott tervek 6s informBci6k alapjBn elkbszitett, a
Megrendelo" Bltal j6vBhagyott7, vonalas kiviteli utemterv tartalmazza. A
szerzBd6 felek nem tekintik szerzo"d6sm6dositBsnak a kiviteli utemtervnek jelen szerz6dbs 2. pontjhban meghatBrozott hatBrid6ket nem hint6 m6dosithsBt.
Megrendel6 a 42-45 szhmfi helyisbgeket a kiviteli utemtervben a 2.1.1. pontban
foglaltak figyelembe v6tel6vel meghathrozott idopontban adja Bt
munkateriiletkbnt a VBllalkoz6nak, amelyekben az utemtervben meghatiirozott
id6tartam alatt, kotbkrterhes hatBrid6re minden s z e r e k i munkiit, 6s azt
k o v t 6 piperetakarithst el kell v6gezni. A helyishgek visszaadhsa egy mindkht
f.1 Bltal a1Birt Btadiis-Btv6teli jegyzokonyv kiBllitBsiiva1 tort6nik. A tobbi
munkateriilet BtadBsBra - az 1. sz. mellhkletben foglaltakra is figyelemmel - a
szerz6dbs aliiriishnak napjiit61, a vonalas kiviteli utemtervben rkszletezettek
szerint kerul sor. A vonalas kiviteli utemtervnek a Szerzo"d6 Felek kolcsonos
egyethrt6s6vel tortbno", a kotbhrterhes hathrid6ket nem hrinto"mbdositiisai nem
min6sulnek szerzod6sm6dositBsnak.
VBllalkoz6 figyelembe vette a vonalas kiviteli utemtem ijsszeiiliitiisiinB1, azt a
koriilm6nyt, hogy az 6rintett munkateriileten, jelento"s6g6bbl ad6d6an
Megrendela indokolt esetben bhrmikor 1eBllitathatja a munkavbgzbst.
\TBllalkozb a munka leiillithsa miatt Megrendelovel szemben semmifble igbnyt
nem 6rv6nyesit.

5.8

I

A helyiskgek uzemszeru mukodkskt a fennmarad6 idolen biztositani kell. Az

ehhez sziiks6ges szerelkseket, biitormozgathsokat, takarhsokat, takarithsokat a
Vhllalkoz6nak sajht koltskgkre kell elvkgeznie, a 3.1 pontban meghathrosott
vhllalkozhsi dijon feliil ezkrt koltskg nem szhmolhat6 el. A Vhllalkozb
tudomhsul veszi, hogy az Orszhghhzban tartott rendezvknyek ideje alatt
munkht nem vkgezhet.
5.9. A miiszaki &tad&-htvktel lefolytathsa a Vhllalkoz6 hltal kkszitett, Megrendelo
Bltal elfogadott irhbeli krtesitkst (kkszre jelentkst) kovetoen a -kijvetkezok
szerint tortknik:
5.9.1.A Vhllalkoz6 hltal kkzitett, Megrendelo hltal ~elfogadottirBsbeli krtesitkst
(kkszre jelentkst) kovetoen a Megrendelo 3 napon beliil megkezdi 6s a
sikeres prhbaiizem lefolytathsht kovetkn, legkksblb 25 napon beliil
befejezi az htvktelt.
5.9.2. A rendszernek a jelen szerzodksben 6s a szerzodks i.a, 6s 1.b. szhmd
mellkldeteiben foglaltak szerinti zavartalan mukod6"k6pess6gkt
Vhllalkoz6nak az elso uzembe helyezksi jegyzokonyv mindkkt fkl hltal
tortkno altiirhsht kkijetoen - az idojhrhsi viszonyoknak megfelelo
iizemm6dban lefolytatott - 14 napthri napon ht folyamatosan tart6
pr6bauzemmel - a 7.4. pontban foglaltakra is figyelemmel - kell
igazolnia.
5.9.3. A rendszer egkszkt krinto uzemzavar, hiba, lehllhs esetkn a pr6bauzem
az iijraindithst61szhmitottan teljes idotartamban iijrakezdodik.
5.9.4 A rendszer kkszrejelentkdnek hathrideje a 2.1.2. pontban feltiintetett
teljesitksi hathrido.
5.10. A teljes rendszer kkszre jelentkse elfogadtishnak feltktele a szerzodks 1.b szhmii
mellkkletkben meghathrozott valamennyi berendezks bekpitett&kt,
hibamentes, zavartalan egyiittmukodkskt igazol6, a Vhllalkoz6 6s a Megrendelo
kkpviselbi hltal alhirt uzembe helyezksi jegyzokonyv meglkte, amely
alhirhhnak feltktele a hutksi 6s fiitksi rendszerre, valamint a bekpitett
berendezksekre 6s anyagokra vonatkoz6, kovetkezo mellkkletek csatolhsa:
a)
bonthsi jegyzokonyv
szabvhnynak megfelelo tomorskgi prbba elvkgzkskt iigazol6
b)
jegyzokonyv,
C)
hidraulikai beszabhlyozhsi jegyzokonyv, (szabhlyz6 azonosit6,
tipus; szhmitott- 6s mkrt vizmennyiskg; szabhlyz6n mkrt
nyomhskulonbskg; mkr6eszkoz tipusa, gyhri szhma)
felhasznhlt kpitksi termkkek megfelel6sskg igazolhsa,
d)
felelos muszaki vezetoi nyilatkozatok, (kpiiletgkp&z, kpiiks,
e)
elektromos)
9
kivitelezoi nyilatkozat,
g)
krintksvkdelmijegyzg~onyv,
h)
megval6sulhsi tervdokumenthci6,
a gkpkszeti 6s elektromos munkhk vonatkozhshban a fiitksi
i)
rendszerre vonatkoz6 sikeres uzemprhbht igazol6 jegyzokonyv,

5.11

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

5-16.

5-17.

azzal, hogy a hutksi rendszerre vonatkoz6 sikeres uzempr6bit
igazol6 jegyzbkonyv a 7.4. pontban foglaltak szerint kksziil el.
a bebpitbsre keriilt berendezksek, anyagok, telepitett szoftverek
j
magyar nyelvii hasznilati b karbantartisi utasitkai,
k)
a bebpitett berendezksek iizemeltet&bhez, karbantartisihoz
sziikskges informicihk, khdok, szoftverek, kezelksi utasitisok,
1)
karbantartisi terv,
a kezel6 szemklyzet betanitisinak elv6gzbs6t igazol6 jegyz6konyv.
m)
A szerzbdks teljesitbse az 1.1 pontban foglaltak vonatkozbiban a sikeres
pr6baiizem lefolytatisit kkijetGen, itadis-itvkteli jegyz6konyv Megrendeld
kbpviselbje iltal tortknt aliirisival keriil elismerbsre. Az itadis-itvbteli
jegyz6konyv aliirhinak feltbtele a kovetkez6k megliste:
sikeres prbbaiizem lefolytatisit igazol6jegyzbkonyv,
a)
6pitksi nap16 6s mellbkletei,
b)
C)
jbtillisra vonatkoz6 okminyok.
Ajelen szerzbd6s 1.1pontjiban, 6s a szerzbdks i.a., valamint 1.b. melleklet6ben
meghatirozott kivitelezbsi munkikat a Villalkoz6 maradbktalanul koteles
teljesiteni. A szerz6db az 1.1 pontban foglaltak tekintethben akkor minbsul
teljesitettnek, ha a kibpitett rendszer a jelen szerzbdks l.a, valamint 1.b
mellbkletbben foglaltaknak megfelel6en mukodik.
& itadh-itvktelt megel6z6 pr6baiizem idbtartarna alatt a rendszert az
6piiletfelugyeleti rendszeren beillitott brtkken 6s az id6jirisnak megfeleld
iizemm6dban kell mukodtetni.
A szerzbdks az 1.2 pontjiban meghatirozott karbantaeis vonatkozisiban a
j6tillisi id6 elteltbvel minbsul teljesitettnek.
Amennyiben a szerz6dbs szerinti teljesitkst akadilyoz6 koriilmbny ill el6 a
Villalkoz6 6rdekkorb&n, figy Villalkoz6nak haladhktalanul irhban brtesitenie
kell a Megrendelbt a khsedelem t6nykr61,okirblbs virhat6 idbtartarnir61.
Villalkoz6 feladata a munkateriilet 6s a szillit6si fitvonal folyamatos
tisztintartha, a bontis b a kivitelezbs sorin keletkezett valamennyi
hulladbknak, bontott anyagnak a munkateriiletra tortbn6 folyamatos, a
vonatkozb jogszabilyi el6irisoknak megfelel6 eltakaritisa 6s elszil.llitisa.
Felek az itadis-itvkteli eljirist61 szimitott egy bven beliil ut6feliilvizsgilatot
tartanak. Az ut6felulvizsgilat idbpontjht Fdek az itadis-itvbteli
jegyzik~nyvbenmeghatirozzik. Az utbfeliilvizsgilatr61felvett jegyzbkonyvben
6szlelt hibikat fel kell tiintetni. Villalkoz6 a hibik kijavitisit a jegyzbkonyv
vktelbta szimitott hirom munkanapon beliil koteles megkezdeni, 6s a
het6 legriividebb idbn beliil, tbritksmentesen elvbgezni, befejezni.
ennyiben Villalkoz6 a hibik kijavitisit a 7.10. pontban elbirt id6n beliil
"em kezdi meg, illetve a hiba kijavitisit az ut6feliilvizsgilat lefolytatisakor
ghatirozott bszeru hatiridare nem fejezi be, Megrendelb jogosult a
lalkoz6 iltal el nem v6gzett munkit - Villalkoz6 kolts&kre b kockizatii-a rmadik szembllyel elvbgeztetni, 6s az emiatt felmeriil6 koltskgeit a j6tillisi
arancia (biztositbk) terhkre brvknyesiteni.

5.19. Megrendel6 a szerz6dhs teljesithshhez szukshges gram 6s vizvhteli lehet6sdget
biztositja.
20. A Villalkoz6 iltal a helyszinen tirolt anyagok, termhkek 6s eszkozok 6rzhse
5.
Villalkoz6 feladatit khpezi, azok eltiin6shb61 ered6 kirokhrt Megrendel6t
semmifhle felelassbg nem terheli.

Villalkoz6 kotelezettsbget villal arra, hogy az iltala kihpitett rendszer itadisi
itv6telkt igazol6 jegyzokonyv aliirisa napjit61 a 7.3 pontban eldirt j6tillisi id6
alatt, a sziikshges gyakorisiggal, elvhgzi a rendszer uzembiztonsiga
I
szempontjib61 fontos, a berendezhsek ghpkonyveiben foglalt, a garancia
fenntartisa hrdekbben vhgrehajtand6 karbantartisi feladatokat, a
karbantartisi tervnek megfelel6en.
6.2. Villalkoz6 teljes korii felel6sshget villal a karbantartisi munkik nem
megfelelb elvhgzhshb61 szirmaz6 valamennyi kirhrt.
6.3. A 3.10. - 3.11. pontokban meghatirozott karbantartisi dij tartalmazza az
esetleg sziikshgessh vi16 javitiisi munkik ellen6rt6kht is, Villalkoz6 a
karbantartisi dijon feliil egyhb dij felszimitisira, koltshg - belehrtve a
karbantartiis sorin felhasznilt anyagok kolts6gbt is - elszimolisira semmilyen
jogcimen sem jogosult.
6.4, Villalkoz6 az esedbkess6 vi16 karbantartisi munkikat a Megrendeliivel
egyeztetett id6pontban v6gzi el. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy az
Orszighizban tartott rendezvhnyek ideje alatt munkit nem vhgezhet.
6.5. Megrendel6 az elvhgzett karbantartisi munkit, az anyagok felhasznilisit,
alkatrhszek bebpitksht a Villalkos6 iltal kiillitott munkalapon igazolja. A
munkalapok 2 phldinyban kkszulnek, amelyekb61 az eredeti p6ldiny a
szimliais bizonylata, a misodpdldtiny pedig a teljesitks igazolisira jogosult
szem61yt illeti meg.
6.1.

7.
7.1.

J6t&UAs,szavatossiig
A Villalkoz6 j6tillist villal a szerz6dhs teljesitks6nek hibitlansigihrt,

kiilonosen azhrt, hogy az iltala szillitott, M g i t e t t anyagok, termhkek lijak 4s
alkalmasak a rendeltetksszerii hasznilatra, tovibbi mentesek minden
anyagbeli, kivitelezbsi 6s egyhb hibit61, valamint az iltala illetve kozremiikod6i
iltal a szerz6dhs kerethben vhgzett munkik mntesek mindenfajta hibit61.
7.2. Villalkoz6 az iltala kikpitett rendszer elemeire, az elemek egyiittes,
rendszerben va16 hibitlan miikodkshre 6s a jelen szerzbdhs kerethben ki6pitett
rendszernek a koribban kihpitett rendszerrel egysdgben val6 miikodhshrt az
itadis-itvhteli jegyz6konyv aliirisa napjitbl kezd6dkn j6tillist villal.

A j6thllhsi id6 a sikeres Atadhs-htv6telt igazolb jegyz6konyv alhirhsa napjht61

szhmitott ot 6vig tart.
~hllalkoz6a j6thllAsi id6szak elsd bvkben, att61 fiigg6en, hogy a 14 napos
pr6baiizem megtarthshra hut6si vagy fut6si uzemm6dban kerult sor, - a fiit6si
id6szak kezdet6t61 vagy a hut6si rendszer beuzemel6s6nek kezd6 napjht61
szhmitott 14 napt6ri napig - a prhbaiizemmel nern ellendrzott uzemm6d
vonatkozhshban, a prhbaiizemhez hason16 m6don koteles a helyszini jelenlktet
biztositani, 6s a rendszer miikod6skvel kapcsolatos esetleges hibhkat
halad6ktalanul elhhritani. A rendszer miikod6s6t, futksi 6s hutksi m6dban
egyarhnt, a rendszer uzemel&nek elsd 14 napthri napjhban jegyz6konyvvel
kell dokumenthlni.
A j6thllhsi id6szak alatt blegrendel6 haladhktalanul irhsban 6rtesiti a
Vhllalkoz6t minden olyan meghibhsodhr61, amely Vhllalkoz6 beavatkozhsht,
vagy kozremukod6s6t igknyli.
Vhllalkoz6 a j6thllhsi id6 alatt bejelentett hibhk elhhrithsht az anyagkoltdg 6s a
munkadij tekintethben egyarhnt tkritksmentesen biztositja.
Arnennyiben a Vhllalkoz6 jbtt8llhsi ktitelezetts6ge alapjhn valamely alkatrhszt
vagy berendezht kicser61, ligy annak j6thllhsi ideje a csere napjht6l lijra
kezd6dik.
Vhllalkoz6 feleloss6ge nern terjed ki az olyan hibhkra, amelyek a Vhllalkoz6
hltal htadott kezelksi utasithsok be nern tarthshb61, illetve nern rendeltet6sszerG
hasznhlatb61, ronghlhsb61, elemi csaphsbbl szhrmaznak.
Megrendel6 koteles halad6ktalanul 6rtesiteni a Vdlalkoz6t a j6thllhsi id6 alatt
felmeriilt bhrmilyen khrigbnyrbl.
A j6tAllhsi id6tartam alatt a hibabejelentkst koveto kettd 6rhn belul a
Vhllalkoz6 koteles a javithst a helyszinen megkezdeni, a hibhkat a lehet6
legrovidebb id6n belul, le,Ofeljebb azonban egy munkanapon belul
tkritksrnentesen kijavitani.
Vhllalkoz6 t6rit6srnenten koteles csereesz.kijz biztosithhra a meghibhsodott
alkatrhsz, berendez6s funkcionhlis p6tlhsa vagy - annak javithat6shga eset6n - a
javiths ideje alatti helyettesithe 6rdek6ben abban az esetben, ha a garanthlt
hibaelhhrithsi id6n belul mhskknt nern oldhat6 meg a biztonshgos 6s zavartalan
uzemeltetks.
7.12. Amennyiben a Vhllalkoz6 a hibabejelentkst kovetd 24 6rhn belul nern kezdi
meg a hiba elhhrithht, ligy Megrendeld jogosult azt a VAllalkoz6 kockhzathra
6s kolts6g6re mhssal elvbgeztetni.
7-13. Aj6thllhsi id6szak alatt bejelentett garancihlis kovetelksek a j6tAllhsi id6 lejh.rta
utin hat h6nappal is 6rv6nyesithetBk.
7-14. Vhllalkoz6 szavatosshgi illetve j6thllhsi kotelezetts6geire a Ptk. 248. 5 6s 305.9311/A 5 rendelkezhseit, a kijtelez6 alkalmasshgi id6k vonatkozhshban a
11/1985. (VI. 22.) EVM-I~M-KM-MEM-B~M
egyiittes rendelet 6s a a2/1988.
(XII. 27.) E V M - I ~ M - K M - M E ~ M - 4 \ . ~ egyiittes rendelet el6irhsait kell
alkalmazni.

8.1. b lo leg-vkszafizetCsi biztositiik
8.1.1.~iillalkoz6az el6leg kifizetkskt nem kkrte, ezkrt elBleg-visszafizetksi biztosithk
rendelkezksre bocsiitiisiira nem keriil sor.

8.2.1. Viillalkoz6 koteles a szerz6dkskotkskor a tartalkkkerettel novelt 3.2. pont
szerinti nett6 Viillalkoziisi dij 5 %-iinak megfeleld mkrtkku, Viillalkoz6 iiltal a
Kbt. 126. 5 (6) bekezdks a) pontjiiban meghatiirozottaknak megfelel6en
viilasztott, kedvezmknyezettkknt a Megrendel6t megjelol6 teljesitksi
biztositkkot nyiijtani.
8.2.2. A teljesitksi biztositkk krvknyesskgi idejknek legaliibb egy h6nappal meg kell
haladnia a tervezett vkghatiiridet. h e n n y i b e n a teljesitksi biztosithk fentiek
szerinti krvknyesskgi idejkt meghalad6 id6pontra esik a vbghatiirid6,
Viillalkoz6 koteles gondoskodni a lejiirat el6tt 5 munkanappal az krvknyesskgi
id6 legalhbb egy h6nappal va16 rneghosszabbitiish.r61.
.3. A teljesitki biztositkknak - illetve az arr61 sz616 okmiinynak - a jelen
szerzbd6sben foglaltak szerint a Megrendel6 rkszkre tortknb rendelkezkre
bocsiitiisa a munkateriilet iitadiisiinak feltktele. A biztositkkr61 sz616 okmiiny a
szerzbdbs 5. sziimfi mellkkletkvk viilik.
8.2.4. bennyiben a biztositkk nyiijtiisa banksziimliira torten6 befizetkssel tortknik,
figy a sziimliihoz a befizetksr61 sz616 bank igazolkt 6s a Viillalkoz6 iiltal a
befizetks osszegkre, jogcimkre vonatkoz6an adott ckgszeriien aliiirt
nyilatkozatot is csatolni kell.
8.2.5. A teljesitksi biztositkk nytijtiisnak a teljesitk teljes id6tartama alatt
folyamatosnak k id6"beli megszakitiis nklkiilinek kell lennie.
8-26. Megrendel6 a v13gsziimla benyiijtiisiit kovet6 15 napon beliil gondoskodik a
teljesitksi biztositkk felszabaditiisiir61.
8-2.7.A teljaitksi biztositkk krvknyesskgi hatiiridejkn -belul a Viillalkoz6 biirmilyen
mulasztiisa vagy szerz6dksszegkse a Szerz6dks vbgrehajtiisa soriin onmagiiban
q a l a p o z z a a Megrendel6 joght, hogy a teljesitksi biztositkknak a
mulasztAssa1vagy a szerz6dksszeg~selariinyos rkszkt iigenybc vcgye.
8-2.8. A teljesitksi biztosittk osszege rbzletekben is igknybe vehet6.
8-2-9.Amennyihan a teljesitki biztosithkh61 bberrnely okbM mrgrrndel6i igbny
krvknyeskkskre kerul sor, Viillalkoz6 5 munkanapon beliil koteles gondoskodni
,a teljesitksi biztositkk 8.2.1. pont szerinti osszegre toltknii kiegkszit6skr61 a
Kbt. 126. § "(8)szerint.
8*2.10. A teljesitksi biztosithkb6l t6rtkn6 igknykrvknyesitks nem mentesiti a
V~llalkozbtszerz6dkes katelezettskgeinek teljesitke, illetbleg a biztoskbk
osszegkt meghalad6 Megrendelbi kovetel6sek megtkritkse a16l.
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8.3.1. A Szerz6dksben foglalt j6tiilliisi kotelezettshgeinek biztositiisiira, a kiviteleksi
rnunkik maradkktalan teljesitkskt igazol6 iitadiis-iitvkteli jegyz6konyv
aliiiriisiinak napjiit6l sziimitott 24 h6nap krvknyesskgi id6vel VAllalkoz6
j6lteljesitksi biztositp~ot koteles nytijtani, amelynek kedvezmknyezettje a
Megrendel6, mkrtkke az 1.1. pont szerinti munkiik elv6gzkskkrt mindosszesen
kifizetksre keriil6 nett6 viillalkoziisi dij 5 %-a. A vkgsziimla benytijtiisiinak
feltktele ezen biztositkk (illetve az arr61 sz616 okmiiny) Megrendel6 rkszkre
tortkn6 iitadiisa, a biztositkkr61 sz616 okmiiny a szerzb&s 6. sziimii
mellkkletkvk viilik.
8.3.2. A Kbt. 126.5 (7) bekezdhe alapjiin Viillalkoz6 a 8.3.1. pont szerinti biztositkkot
Megrendel6 banksziimliijiira tortkn6 befizetks helyett oly mbdon is teljesitheti,
hogy a biztositkk teljes osszege vagy annak egy r6sze a Viillalkoz6
vkgsziimliijiib61 keriil levonhra.
8.3.3. Arnennyiben Merendel6 a j6lteljesit6si biztositkk terhkre kovetelkst
krvknyesit, bgy Viillalkoz6 5 munkanapon beliil koteles gondoskodni a
biztositkk osszegknek a 8.3.1. pontban meghatiirozott osszegre tortkn6
kiegkszitkskr61.

1

9.2.

A munkateriilet iitadkiinak feltktele, h o g Viillalkoz6 iitadja a Merendel6
rkszkre a jelen szerz6dks tii~gyiitkkPii kivitelezksi munkiira megkotott - vagy
arra kitejesztett - a MegrendelGre, harmadik szemklyekre 6s a Viillalkoz6
alviillalkoz6ira, kozremiikod6ire is kiterjed6 klelbsskgbiztositiis eredeti
okrniinyiinak egy pkldiinyiit. A felel6ss6gbiztositiis krvbnyesskgi idejknek a
kivitelezksi munkiik megkezdkskt61 sziimitott, a kivitelezksi munk6k teljesitksi
hatiiridejkt kkt h6nappal meghalad6 id6szakra kell kiterjednie. A
felel6sskgbiztosith szerint a kiirkifizethi limit legaliibb io.ooo.ooo,-Ft/kiir 6s
20.000.000,- Ft/kv kell, hogy legyen. A fele!6sskgbiztositiisi okmiiny a
aerz6dks 7. sziimii mellkkletkvk viilik.
A 9.1 pontban foglaltaknak megfelel6 krvknyes feleliisskgbiztositiis hiiinyiiban a
munkateriilet iitadiisa ks a munka megkezdkse nem lehetskges. A
fele16sskgbiztosith hiiinya miatt bekovetkezii kksedelemb61 sziirmaz6 iisszes
k~vetkezrnkn~
a Viillalkoz6t -terheli.

olyan esetleges hiiinyossiigiib61 adbdnak, amelyet a VAllalkoz6nak a tole
elviirhat6 szakmai gondossiig mellett kszlelnie kellett volna, de a
szerz6dkskotkst megelo"z6en nem jelzett a Megrendelonek.
10.2.

A Megrendelo iiltal a Viillalkoz6nak iitadott kiviteli dokumentiici6 kiziir6lag a
jelen szerz6dks thrgyht khpez6 beruhiizhshoz hasznhlhat6k fel.

ll.~,Viillalkoz6 koteles valamennyi, a Megrendeldnek okozott khr megthritkskre.
11.2. Megrendelo" a kotbhrt meghalad6 igazolt kiirht is krvhnyesitheti Vhllalkoz6val

szemben.
a.3. Megrendeldnek jogiiban All az igazolt kiirtkrithi kovetelhht a benj.li.jtott
szhmla osszegkb61 visszatartani.
11.4. Amennyiben a Viillalkoz6 elmulasztja a jelen szerz6dksben viillalt
kotelezettsbeinek a szerzodhs 2.1 pontjhban e16irt kotbkrterhes hathridbkre
torthn6 teljesitkskt, Ggy Megrendeld kksedelmi kotbkrre jogosult. A khsedelmes
teljesiths esethn fizetendo kotbkr naponta - a khsedelem minden megkezdett
napja uthn - a 3.2. pontban meghatiirozott, tartalkkkeret Cs &'A nklkiili
viillalkoziisi dij 1%-a.
11.5. Amennyiben Viillalkoz6 a jelen szerz6dks 7.10 pontja szerinti - hibiik
kijavithshra vonatkoz6 - kotelezett&ghnek hatiridare tortknb teljesithskt
mulasztja el, cgy alkalmankknt -50.ooo,-Ft osszegii kksedelmi kotbkrt koteles
fizetni Megrendeld rhszkre naponta, a kksedelem minden megkezdett napja
utiin.
11.6 Vhllalkoz6 I. oszthlyi miniiskgben koteles a szerz6dkst teljesiteni. Amennyiben
Viillalkoz6 hibasan teljesit, ixgy Megrendelb a hiba bejelentks6t61 a hiba
kijavitiishig naponta - minden megkezdett nap utiin - a 3.2 pontban,
meghathrozott, tartalhkkeret 6s h ? ~nklkiili vhllalkozisi dij 1%-iinakmegfelel6
mkrthku minoskgi kotbhrre jogosult.
11.7. Amennyiben Viillalkoz6 a jelen szerz6&s 1.1 pontjiiban meghatiirozott
kotelezettshght az 6 krdekkijrhben felmeriilt okMl nem teljesiti, Ggy koteles a
szerzodks 3.2 pontjiiban meghatiirozott, tartalhkkeret b &'A nhlkiili
vhllalkozAsi dij 30%-iit meghiixsul6si kotbhr cimkn Megrendelbnek megfizetni,
toviibbii a Megrendelonek a jelen szerzodks tiirgyiit kkpez6 beruhiiziis
meghiixsulka miatt felmeriilt, a kotbhr osszeght meghalad6, igazolt kiiriit
megthriteni.
ll-8- Amennyiben a rendszer egksze a j6tiilliisi idBn beliil egy munkanapniil
hosszabb ideig a Viillalkoz6nak felr6hat6 dkb61 nern mukodik, Megrendeld
naponta i~o.ooo,-Ft osszee kotbhrre jogosult, amely melktt a 11.5. pont
szerinti kotbhr miir nem hrvhnyesithet6.
11-9- Akotbhr a szerztidksszeghs napjln viilik esedkkessh.
l l . l ~ Megrendeliinek
.
jogiiban All az esedhkessh viilt kkb;tbkrt a benyijtott szhmliib6l
visszatartani, illetve a biztositkkok terhkre hrvknyesiteni.

11.11,

.

.

Bdrmely nem szerz6d6sszerii teljesit6s jogi fenntal-tis n6lkuli elfogadisa a
Megrendel6 r6sz6r6l nem 6rtelmezheto joglemondisk6nt azon igknyr61, vagy
ig6nyekr61, amelyek a Megrendeldt a szerzod6sszeg6s kovetkezm6nyekhnt
megilletik

A Villalkoz6 teljes konii anyagi felelbsskget villa1 azkrt, hogy a jelen szerzo"d6s
tirgyit k6pezb kivitelezks a hatilyos jogszabilyoknak, az 6rvenyes
szabvinyoknak 6s a szerziid6sben meg'natirozott muszaki tartalomnak
megfelel, valamint a felhasznilt 6pit6si term6kek megfelelnek a 312003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltahak.
Villalkoz6 koteles betartani az 6pitett kornyezet alakitAsir61 6s v6delm6r61
sz616 i997.6vi LXXVIII. torvknyben 4s a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat.
A Villalkoz6 felel6s a teljesitksben kozremukodo" szemklyzet, tovibbi a
helyszinen tart6zkod6 szem6lyek testi 6p&g%rt, eg&zs6g66rt, hlethkrt,
valamint Megrendelonek iltala vagy kozremukod6je iltal okozott kirokkrt,
tovibbi az 6rv6nyes kpitksugyi, munkavhdelmi, tuzrendkszeti, kozeg6szdgiigyi
6s kornyezetv6delmijogszabilyok 6s hat6sigi eldirisok betartAsi6rt.
Villalkoz6 a szerzo"d6s teljesitks6ben rhsztvevii kozremiikod6k teljesit6s66rt
Ggy felel, mintha a munkit maga v6gezte volna el.
Megrendelii jelen szerzo"d6s 8. szimG mellkMetek6nt csatolja az Orszighiz 6s
az OrsziggyGl6s Irodahiza 6puletknek Etrvknyes speciilis munkarendi, munka6s tiizvkdelmi szabilyait, amelyek betartAsiEtrt a munkavkgz6s teljes
idotartama alatt a Villalkoz6 felel.
Arnennyiben a Villalkoz6 a munkavkgz6s sorin szem6lyek testi kps6g6t
vesz6lyezteti, a Megrendelonek jogiban 911 a munkav6gz6st azonnal leillitani.
A munkav6gzks fijrakezdhe csak a vesz6ly elhiritisa utin lehets6ges a
MegrendelB engedklye alapjin. Az ebb61 ered6 mindennemu -kiivetkezm6ny 6s
khsedelem a Villalkoz6t terheli.
Villalkoz6 kijelenti, hogy a villalkozisi dij kialakitisinil figyelembe vette azt a
korulmhnyt, h o w a teljesitks hely6nek jelleg6bbl adbd6an esetenkknt sor
keriilhet a munkav6gz6s - Megrendelo iltali - killitisira an6lku1, hogy a
Vhllalkoz6 jogosultti vilna a villalkoz6si dij emiatt tiirt6no megviltoztatisira.
A munkaidon tGli 6s a munkaszuneti napokon va16 munkav6gz6s miatt kiilon
dijazis nem szimithat6 fel.
A munkateriiletek munkik vkgezthvel tort6n6 itadisakor muszaki illapotiban
ks tisztasigiban el kell 6mie az itadhs e l m i illapotot.
Az kpulet folyamatos uzemeltet6s6b61 ad6d6an a munkit figy kell
megszervezni, hogy az a leheto legkisebb m6rt6kig se zavarja a hivatali
tevhkenyskget.

12.10.Vhllalkoz6 tudomhsul veszi, hogy amennyiben a takarhs 6s a takarith

mindshge
nem megfelelo", fqg Megrendel6 jogosult a munkht a Vhllalkoz6 koltshghre
harmadik szemhllyel elvbgeztetni.
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12.11, Vhllalkoz6 koteles a jelen szerz6d6s teljesithshre mind a megfelel6 munkaer6,
mind az anyagok, organizhci6s 6s egyhb felthtelek biztosithshval felkhszulni. Az
ennek elmulaszthshb61 szhrmaz6an Megrendel6nhl felmerult khrt teljes
mhrthkben koteles megthriteni.
12.12. Vhllalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddhsek teljesithshhez sziikshges er6forrhsokat,
szakembereket 6s miiszaki, technikai felszereltsbget folyamatosan, a felel6s
miiszaki vezetdi jelenlhtet a munkav6gzhsjelleghnek megfelel6en biztositja.
12.13. Vhllalkoz6 koteles a szerzadhs id6tartama alatt folyamatosan az hpiths
helyszinhn foglalkoztatni az hpithsi munka jelleghnek megfelel6, &ai hathlyos
jogszabhlyokban meghathrozott szakkhpesithssel 6s gyakorlattal rendelkez6, a
felel6s miiszaki vezet6i nhvjegyzhkben igazoltan szerepl6 egy-egy f6 hpithz,
6puletvillamossh~gi,
hpiiletghphsz felel6s miiszaki vezet6t, tovhbbh Vhllalkoz6 az
hpithi munkahelyen folyamatosan koteles biztositani legalhbb egy f6, a munka
jelleghnek megfelel6 fels6fokfi szalc"hpesit6ssel 6s gyakorlattal rendelkez6, az
hpithsi munkhk koordinhlhshhrt felel6s hpithsvezet6t.
12.14. Az egyes munkateruletek munkavhgzhs el6tti 6s utAni htadhs-htvhtelhnhl
legalhbb az egyik felel6s miiszaki vezet6nek jelen kell lenni.
12.15. Vhllalkoz6 jelen szerz6d6s thrgyht khpez6 munkhlatok sorhn a vonatkoz6
jogszabhlyoknak megfelelhn koteles vezetni az hpithsi napl6t.
12.16. Vhllalkoz6 kotelezettsbet vhllal arra, hogy a teljesitbs helyekhnt megjelolt
hpuletbe va16 belhppb bi,ztositha hrdekhben, dolgoz6inak szemhlyi adatait
tartalmaz6 hlland6 belhphsi engedhlyk4relmet ad ht Megrendel6 szhmhra.
12.17. A teljesiths helyekhnt megjelolt hpiiletben munkht vhgz6 szemhlyeknek a
belhphsi engedhly megszerzhse hrdekhben adatlap kitolthshvel 6s annak
,
alhirhshval hozzh kell jhrulniuk ahhoz, hogy a szemhlyes adataikat az
Orszhggyiilhsi 0rshg kezelje 6s tovAbbitsa. Ennek elinthzbi ideje minimum 15
unkanap. Amennyiben bhrmelyik szemhly ellen kifogh meriil fel, G g y
llalkoz6 koteles helyette mhs szakembert megjelolni.
belhp6si engedhly i r h t i khrelem beny-hjthshnak khsedelme vagy
elmulaszthsa esethn Megrendel6 a folyamatos munkavhgz4sben
akadhlyoztathst nem fogad el.
Vhllalkoz6 kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi 6s Iparkamara Altal vezetett
vhllalkoz6 kivitelez6i tevhkenyshgre jogosultak nkvjegyzhkhben szerepel 6s
hpit6ipari kivitelezhsi tevhkenysk vbgzkshre jogosult. A f91/2009.
rmhnyrendelet 35.5-hnak (4) bekezdhse alapjhn a Vhllalkoz6 rkzhre kiadott
lvhtarthsi szhm: i1&0087.
allalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dhs alapjhn elvkzend6 valarnennyi
it6ipari kivitelezhsi tevhkenys6gben kiziir6la.g olyan vhllalkozhs vesz rhszt,
ely a Magyar Kereskedelmi 6s Iparkamara hltal - az 1997. hvi LXXVIII.
~ h n y(Btv.) 39. §-a alapjhn - az hpit6ipari kivitelezgi tevhkenyshgre
gosultak1.61vezetett nyilvhntarths szerint (nyilvhntartott thnylegesen vhgzett,
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bejelentett tevbkenysbgi korei alapjhn) jogosult az adott tevbkenysbg
elv6gzbsbre.
1. A munkaterulet htadhshnak feltbtele, hogy a Magyar Kereskedelmi 6s
12.2
~parkamara nyilvhntarthshb61 meghllapithat6, hogy a kivitelezbsi munkiit
vkgz6 vhllalkozhsok tevbkenysbgi korei kozott szerepelnek az alhbbi
tevkkenysbgi korok:
412001- bpuletkarbantartik, kpit6mesteri fenntartiisi munkhk;
a)
b)
4321- villanyszerelbs;
C) 432202-kozponti fiitbs bs cs6hhl6zat szerelbse (nem elektromos);
d) 432203-szennyvizcsatorna-, vizvezetbk-szerelks
e)
4322- Viz-, ghz-, fiitbs-, lkgkondicionhl6 szerelbs
1 ~ ~ 2 2Vhllalkoz6
.
a jelen Szerz6dks alhirhshval kijelenti, hogy
a)
tudomhssal bir a at. 125.5 (4) bekezdbsbben foglalt rendelkezbsekr61,
6s a Szerz6dbs hatiilya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak
megfelelden jhr el;
nern fizet, illetve szhmol el a szerz6dbs teljesitkskvel osszefiiggbsben
b)
olyan koltskgeket, melyek a Kbt. 56. 8 (I) bekezdbs k) pontja szerinti
feltbteleknek nern megfelelb tiirsashg tekintetbben merulnek fel, 6s
melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmknek csokkentbskre
alkalmasak;
C) a szerz6dbs teljesitksbnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetbt
a Megrendel6 szhmhra megismerhet6vk teszi 6s a Kbt. 125. 8 (5)
bekezdbs szerinti iigylete1kr6ia Megrendel6t haladkktalanul brtesiti.
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A jelen szerz6dbs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt. 132. 3-hban foglaltaknak
megfelelGen, a szerz6dbs alhirhshra jogosultak hltal, irhsban lehetsbges.
13.2. Vhllalkoz6 siilyos szerz6dkszegbse esetbn Megrendel6 a szerz6dbs azonnali
hathl~
felmondkiira jogosult.
13.3. A Kbt. 125. 8 (5) bekezdbdre figyelemmel a Megrendelo"jogosult 6s egyben
koteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiMges olyan hathrid6ve1, amely
lehet6vk teszi, hogy a szerz6dbssel krintett feladata elliithsiir61 gondoskodni
tudjon - ha
-a) a Vhllalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil25%-ot meghalad6 tulajdoni
rkszesedbst szerez valamely olyan jogi szemkly vagy jogi szemblyiskggel
nern rendelkez6 gazdashgi tiirsashg, amely nern felel meg a
56. 5 (1)
bekezdbs k) pontjhban meghathrozott feltbtelellnek.
-b) a Vhllalkoz6 kozvetetten vagy kometlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni
rbszesedbst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemblyisbggel
nem rendelkez6 gazdashgi tiirsashgban, amely nern felel meg a Kbt. 56.5 (1)
bekezdbs k) pontjhban meghathrozott feltkteleknek.
13.1.

1

/

A szerzddks felrnondisa kizirdlag irisban, a felmondisi ok megjel6lkskvel
"" tiirtknhet.

\7illalkoz6t titoktartisi kotelezettskg terheli a jelen szerz6dks teljesitkse sorin
a MegrendelGvel, annak tevkkenyskgkvel kapcsolatban tudomisira jutott
rnindennemu, kozkrdeku adatnak nem min6sul6 adat, informici6, ismeret
vonatkozisiban. E titoktartisi kotelezettskg kiterjed a Villalkoz6
alvillalkoz6ira, alkalmazottaira, valamennyi l~ozremukod6jhreis, akiket erre a
Villalkoz6 koteles hitelt hrdeml6en figyelmeztetni.
14.2. Villalkoz6 a szerztidksre vonatkoz6 birmely okminyt, dokumentici6t,
dokumentumot 6s informici6t kizir6lag a szerz6dhs teljesitk&re hasznilhatja
fel, azokat a Megrendel6 el6zetes irisos hozzijimlisa nklkul nem hozhatja
harmadik fhl tudomisira.
14.3 Jelen titoktartisi kotelezettskg a161 jogszabily felmenthst adhat. A titoktartisi
kotelezeMg id6"beli korlit nklkiil ill fenn.
14.1-

15. MvMmoz6k:
15.1. A kozbeszerzbsi szerz6dkst a kozbeszer7ksi eljiris alapjin nyertes
ajinlattev6khnt szerz6d6 fklnek (illetve kozijsen ajinlatot tev6"knek) kell
teljesitenie.
15.2. Villalkoz6 a beszerzhs tirgyinak kovetkez6 r6szei teljesithshhez vesz ighnybe
alvillalkoz6t: -15.3. A szerz6dks teljesitkshben - kozbeszerzhs hrtkkhnek tiz szizalkkit meghalad6
mhrthkben - a kovetkez6 alvillalkoz6 mukodik Gzre: -15.4. Villalkoz6 rhszhre a kovetkez6gazdasigi szerepl6 n ~ jkapacitist:
t
-15.5. Villalkoz6 a szerz6dks teljesitbkben kozremiikod6 szemhlyek teljesitkskkrt Ggy
felel, mintha a szilliti~tmaga vhgezte volna.
'5.6. A Villalkoz6 koteles valamennyi Alvillalkoz6t az epitksi Nap16 rhszkt kkpez6
Alvillalkoz6i Nyilvintartisban rogziteni.

firtesithsek
1

-

16.2.

Az egyik fbl iltal a mhsik fklnek kiildott h~rtsitkseketirisban, kkzbesito"iitjin,
vagy postai iiton ajinlott kiildemhnykhnt vagy t6rtivevknnye1, vagy telefaxon
kell megkuldeni a szerz6dhsben meghatirozott cimre.
A khzbesit6vel vagy postai Gton ajinlott kiildemknykhnt vagy tkrtivevhnnyel
kuldott 4rtesitks az itvktel napjin, a telefaxon kiildott brtesiths a sikeres adisi
nyugtin feltiintetett id6pontban tekinthet6 khzbesitettnek.

16.3. A Megrendelo iiltal a Viillalkoz6nak kiildott 6rtesitittseket iriisban, postai fiton
ajiinlott kiildem6nykittnt a 1033 Budapest, Szolokert u. 9.. cimre, vagy telefaxon
a +36-i/250-5170 telefax sziimra kell megkiildeni.
16.4. Viillalkoz6 iiltal a Megrendeltinek kiildott ittrtesitkseket iriisban, postai fiton
ajhnlott kiildem6nyk6nt az Orsziiggyiil6s Hivatala Miiszaki Foosztiily 1055
~udapest,Kossuth L. t6r 1-3, cimre, vagy a +36-1/441-4830 telefax sziimra kell
megkiildeni.

17.1. Megrendelo" 6s Viillalkoz6 kotelezettskget viillal arra, hogy a jelen szerz6dCs
teljesitbse 6rdekkben egyrniissal egyiittmiikodnek.
17.2. A felek nyilatkozattktelre b int6zkedCsrejogosult kkpviseloi:

~pit6szmiiszaki ellenor: Baranovszky Zoltiin
tel: +36-11441-4349;
fax: +36-1/441-4830;
e-mail: zoltan.baranovszky@parlament.hu
~~iiletvillamossh~i
miiszaki ellenor: Weisz Jiinos
tel: +36-1/44-4694;
fax: +36-1/441-4830;
e-mail: weisz.janos@parlament.hu
~ ~ u l e t ~ 6 pmiiszaki
6sz
ellen6r: Csuzdi Csaba
fax: +36-1/441-4830;
tel: +36-1/441-4597;
e-mail: csuzdi.csaba(ii>parlament.hu

$it&z felel6s miiszaki vezeto: Garai Ferenc
tel: +36-1/250-0122;
fax: +36-1/250-5170;
e-mail: info@fove~.hu
~~iiletvillamossii~i
felelds miiszaki vezetb: HorvAth Gszl6
tel: +36-i/a50-0122;
fax: +36-1/250-5170;
e-mail: info@fovep.hu
~ ~ i i l e t ~ 6 pfelelos
6 s z miiszaki vezetii: Koviics Istviin
tel: +36-1/250-0122;
fax: +36-1/250-5170;
e-mail: infoafovep. hu

A teljesit6sigazoliis aliiirhsiira jogosult szem6ly:
Megrendel6 r6szkr61: Polyiik Gsz16
tel.: +36-1/441-4147;
fax: +36-1/441-4830;
e-mail: Laszlo.Polvak@parlament.hu

VQllalkoz6rksz6rol: Garai Ferenc
fax: +36-1/250-5170;
tel: +36-1/250-0122;
e-mail: info6)fovep.h~
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A megnevezett szemklyek esetleges v~ltozisirbl felek egymist irisban
krtesitik.
17.3. A felek a szerz6dks aliirisival felhatalmazzik a megnevezett szemklyeket, hogy
a szerz6dks teljesitkse krdekkben sziikskges miiszaki dontkseknkl a teljesitkst
igazolb dokumentumok aliiirisinil feleket kkpviseljkk, az kpitksi naplbba
tortknt bejegyzkseket ellengrizzkk. A megnevezett szemklyek jogosultak 6s
kotelesek megtenni minden olyan miiszaki intkzkedkst, nyilatkozatot, amely a
szerz6dks teljesitkskhez sziikskges, a jelen szerzgdksben, az annak
mellkkleteiben foglaltakkal nern ellentktes, 6s nern min6siil a szerz6dks
m6dositisinak vagy kiegkszitksknek.
9.4. MegrendelBnek 6s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak krdekkben,
h o g kozvetlen tirgyalisok Gtjin rendezzenek minden olyan nkzetel-tkrkst vagy
vitit, amely kozottiik a jelen szerztidkssel kapcsolatban meriil fel.
17.5. Amennyiben az emlitett kozvetlen tirgyalisok a megkezdksiikt61 szimitott 15
napon beliil nern vezetnek a jelen szerz6d4ssel osszefiiggksben keletkezett
jo,avita rendezkskhez, Ggy a perben a polgiri perrendtartisr61 sz616 1952. kvi
111. torvkny szerint illetkkes, hatiskorrel rendelkez6 bir6sig jogosult eljirni.

A jelen szerz6dksben nern szabilyozottak tekintetkben a Polgiri Torvknykonyv, az
kpitett kornyezet alakiiisirbl 6s vkdelmkrbl szblb, tobbszor mbdositott 1997. kvi
-11.
torvkny, a 4/2002. (11. 20.) SZCSM-EUM ebayiittes rendelet, a 244/2006.
(uI.5.)Korm. rendelet, a i93/2009. ( I X . ) Korm. rendelet, a 11/1985 (VI.22.)
EVM-I~M-KM-MEM-B~M egyiittes rendelet 6s a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IPM-KMM~M-KVM egyiittes rendelet tovibbi az egykb vonatkoz6, hatilyos magyar
jogszab61yok rendelkezkseit kell alkalmazni.
.
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.
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erzodCs felmond6sa.
Kbt. 1.25. 5 (5) bekezdkskre figyelemmel a MegrendelG jogosult 6s egyben
teles a szerztidkst felmondani - ha sziikskges olyan hatiri'd6ve1, amely
het6vk teszi, hogy a szerz6dkssel .krintett feladata ellitisAr61 gondoskodni
on - h a .
a.Villalkok6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
rkszesedkst szerez valamely olyan jogi.szem61y vagy jogi szem4lyis6ggel
nern rend6lkezB gazdasigi. ttassaig, amely nern felel meg a Kbt.56. 5 (I)
bekezdksk) pontjibanmeghatirozott feltkteleknek.

b) a VVlalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesedkt szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemiilyis6ggel
nem rendelkezb gazdashgi thrsashgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. fj (I)
bekezd6s k) pontjhban meghathrozott felthteleknek.
A $zerzbdCs felmondhsa kizhrhlag irhsban tort6nhet.
j9' ' ~ e l e k
a Szerzbd6s felmondhsakor kiitelesek egymhssal elszhmolni.
19.3.

zhrb rendelkezbek
20.1 Jelen szerzbd6s az alhirhsa napjhn 16p hathlyba.
20,2

20.3.
20.4.

A felek a

szerzbdkt elolvash 6s Brtelmez6s uthn, a mell6kletek
httanulmhnyozhht kovetben, mint akaratukkal mindenben megegyezbt,
j6vhhagy6lag alhirjhk.
Jelen szerzbd6s 5 eredeti pkldhnyban kksziilt, amelyb6'1 h k o m p61dhny a
Megrendelbt, k6t p6ldhny a Vhlialkoz6t illeti meg.
A szerzbd6snek az elvhlaszthatatlan rCsz6t k6pezik az alhbbi mel16kletek:

1.a sz. mell6klet:
1.b sz. mell6klet:
2. sz. mell6klet:

3. sz. mell6klet:
4.sz. mellkklet:
5. sz. mell6klet:
6. sz. mell6klet:
7. sz. mell6klet:
8. sz. mell6klet:
9. sz. mellkklet:
lo. sz. mell6klet:
11.sz. mell6klet:

Budapest, 2013. j d i

Mhzaki tartalom
Az 0rszAghii.z F6emelet 42-45 szhmii helyiskgek
klimatizhlhhra vonatkoz6 tervdokumentAci6 (CB-n)
P6nziigyi iitemterv
Helyisbgekre bontott vonalas kiviteli utemterv
R6szletes kolts6gvet6s
Teljesitksi biztosit6k
Jblteljesitksi biztosit&
Felel6ss6gbiztosithi okmhny
?'iizv6delmi elbirhok, munkavhdelmi, tfh6delmi
6s munkarendi szabhlyzat

--

Nyilatkozat a teljesitkbe bevont alvhllalkoz6kr61,
szakemberekr6'1
Nyilatkozat az alvhllalkoz6k, szakemberek r6sz6re
t o M x 5 n z i i g y i teljesitkr6'1
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