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Epit6si (vSllalkozisi)szerz6d6s
Amely letrejdttegyr6szrolFi.izesabonyV6ros Onkorm6,nyzata(3390 FUzesabony,
R6koczi 0t 48.; torzsszdrm:380580; statisztikaiszdmjele:15380580-8411-321-10;
adosz6ma: 15380580-2-10)kepviseletebenLamin1 Antal Eva polgannester,mint
Megrendel6 megrendelo- a tov6bbiakban'.
mSsr6szr6lMagyar Aszfalt Korlitolt Felel6ss6gii T6rsasig (sz6khelye:1135
Budapest, Szegedi 0t 35-37; cegjegyzeksz6ma:01-09-468764; adosz6ma:
12141867-4-44) kepviseletdben Novdk Andrea terUleti gazdasdgi vezeto es Vido
a tov6bbiakban: Vdllalkoz6,
Zoltttn tertileti m(iszaki vezeto, mint v6llalkozo
Felek a tov6bbiakban:
egyUttesen
Megrendelo6s a Vdrllalkozo
k6z6ttalulirotthelyen6s napon azal{bbi feltetelekkel:
l. El6zm6nvek;a szolqiltat6s tirqva:
1.) Megrendelo a kdzbeszerz6sekrolszolo 2003. 6vi CXXIX. torv6ny (a
megfeleloena Har madik R6sz Vl .
t o v 6 b b i a kb a n K
: b t.) re n delkez6seinek
fejezet 21. Cim alapj6rnnyilt egyszeri elj1r6st inditott az Kozbeszerz6sek
Tan6csa Hivatalos Lapjaban kozz6tett 1343812009.sz6m alatt megjelent
munk 6i "
Szabads5gut kor szer usit6si
a j 6n l a tte tefe
l i l h i vd ssaal z,,FUzesabony,
vonatkozoan.
tdrrgyIepitesiberuhdz6skozbeszerz6s6re
2.) Megrendel6a kozbeszerzesielj6r6s nyertes6t6l,V5llalkozot6lmegrendeli,
epitesimunkakivitelez6s6t.
az 1.) pontbanmeghat5rozott
V6llalkozoelvdrllalja
ll. A szerz6d6s mfiszaki tartalma:
1.) A szerzod6s mrjszaki tartalmdt Felek az aliibbi dokumentumokravalo
I hat6rozzAk meg, mely dokumentumokegybenjelen vdrllalkoz6si
hivatkoz6ssa
k6pezik:
mel16kleteit
szerzod6selv6laszthatatlan
Egyet6rt6su.
A MonalizaTervezo6s Szolg6ltatoBt. (3390 FUzesabony,
a.
6s a
tervdokumentdciok
2.llt12.) 6ltalkeszitettengedelyeses kivitelez6si
kivitelez6sitervdokument6ciok,
helyre6llitdrsi
kapcsolodokozmrikiv6lt6si,
Dokument6cio
bocsdrtott
rendelkez6sre
eljdrr6sban
a
kozbeszerz6si
amely
r6sz6tk6pezte;
A V6llalkozo6ltalaj5nlat6hozbeny0jtott,V6llalkozo6ltalbe6razottt6teles
b.
koltsegvet6s
fizet6si iitemez6s.fizet6si felt6telek:
lll. A szoloaltatasellenert6k-e.
az
epitesim unkaellen6r tekek 6nt
1 . ) Vd rl l a l ko zo l alz-l l . p o n to kbanmeghat6r ozott
dij illeti m eg: netto 48.700000,- Ft +
ri
a l ab b i 6 ta l d rn yo ssze gv6llalkozoi
forint + torv6nyes
torv6nyesAFA, azaz netl6 negyvennyolcmillio-hltsz6zezer
AFA
2.) A v6llalkozo6ltaljelen pont szerintbeny0jtott6s leigazoltsz6mldrkkifizet6se
az allbbiak szerinttort6nik:
A Kivitelezojogosult 2009. szeptember30-ai teljesitesihat6ridovel1 db
r6szsz6mla benyujtasara,melynek osszege az ajlnlalban meghatlrozott 6r
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teljes
fele 24.350.000,- Ft+ AFA, a v6gszdmla beny0jt6s6ra a
6s a mUszaki6tad6stk6vet6enkerUlsor. V6gszdmla6sszege:az
kivitelez6st
Ft+AFA.
6r m6sikfele24.350.000,meghat6rozott
ajSnlatban
Az el6irdsoknak megfelel6en kiSllitott r6szsz6ml5t 6s v6gsz6ml6t a
teljesitiMegrendel6.
kovet6en30 naponbelUl6tutal6ssal
k6zhezv6tel6t
3.) A v6llalkoz6id'rjata felek egydsszeg0Stalsnydron,tartal6kkeretbiztosit6sa
de nem
nelkUlhat6rozt6kmeg.A v6llalkoz6idtl mag5banfoglaljakUlondsen,
kizS16lagosan:
anyag6r6t;
- a Vallalkoz66ltalbeepit6sre
kerul6valamennyi
- a V6llalkozon6l
6s j6rulekait;
munkab6reket
felmerU16
- az anyagsz6llit6si
kdltsegeket;
6s csomagol6si
- a vizjogi letesitesienged6lyekben,szakhat6s6gihozzdjArul6sokban,
el6irt munk5k elv6gz6s6nekk6lts6geit,
kOzmuiezel6inyilatkozatokban
megrendel6s6nekk6lts6geit,1696szetifelt6rSsok
szakfelUgyeletek
ezend'rjakviseleset;
kdltsegeit,
elv6gz6s6nek
- dllapbtfelm6r6skoltsegeit (utakr6l, ingatlanokr6l)a kivitelez6s
megkezd6se el6tt, 6s 6llapotr6gzit6skdltsegeit a kivitelez6s
befejez6s6tkovet6en;
illetve a
- a teljesiteshezszUks6gesideiglenesmell6kletesitm6nyek,
k6lts6geit;
anyagmozgat6s
vlzszinteses fUgg6leges
az elvlgzettmunkdkmeg6v6sikoltsegeit;
- valamint az epitesi munk6khozkapcsol6d6- VSllalkoz6tterhel6 munk6kkOltsegeit;
helyreSllit6si
stb.);
k6lts6geket,
(organiz6ci6s
- a munkaszervezesi
koltsegeket
- a munkaterUletre
tdrt6n6felvonul6s6s az onnan tdrten6 levonul6s
k6lts6geit;
mfiszakiel6ir6sokban,
- az orszdgosSgazati6s egy6b szabv6nyokban,
stb. eloirt mintav6telivizsg6lati 6s m6r6si, valamint min6sit6si
k6lts6geket;
6s infl6cioshatSsb6l
- az aj6ntatadas
6s az 6taddsk6z6tti6rv6ltozdsb6t
ered6k6ltsegeket;
- a garanci6lis
korbenv6gzend6munk6kfedezet6t;
6s szavatoss5gi
az epitesi napl6r6l6s a
- ai epit6iparikivitelez6sitev6kenys6gr6l,
(X. 31.) Korm.
tartalm6r6lsz6l6 29012007.
kivitelezesidokument6ci6
rendelet3. S (4) bekezd6seszerinti,itt fel nem soroltk6lts6get,d'tjat,
fedezetet,nYeres6get,
- tov6bb6 valamennyi egy6b k6lts6get is, amely a V6llalkoz6
szUks6ges.
teljesites6hez
szerzSd6sszerti
hozzitilrul6stnem
4.) A v6llalkoz6idij az esetlegesenfizetendokdzmfifejlesztesi
tartalmazza,tarlalmazzaazonbana szerz6d6salapj6nelkeszUl6letesitm6ny
A
k6lts6get'
valamennyi
felmerU16
eljdrds6val
enged6lyez6si
haszndlatbaveteli
Vdllalkozo feladata a mriszaki 6tad6s dokumentumainak6s a
hozzi46rul6soknak
szakhat6sAgi
elj6rSsdokumentumainak,
haszn6latbav6teli
a beszerz6se 6s 6ssze6llit6sa. A vSllalkoz6i dlj tartalmazza a
enged6ly kiad6s6nakjogszab6lybanfelt6telUlszabott
haszn6latbav6teli
A hasznSlatbav6teli
feltetelV6llalkoz6r6sz6r6ltdrt6n6biztosit5s6t
valamennyi
fe
lad
ata.
16
re
nde
a
Meg
lefo
lytatasa
6rs
enged6lyezesi elj6r
S.)V6llalkoz6a szerzod6smell6klet6tk6pez6aj6nlatdbanrdgzitettm0szaki6s
p6nzUgyi Utemez6snek6s a szerz6d6s lV/3.) pontjdban foglaltaknak
/' ,o
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Megrendel6 fel6., A szdmlSk
be'szdml6it "
megfelel6eri:ni0jthatja
miiszakiellenoreiSltalkiadott,hiSny
a Megrendel6
beny0jt6s6nak
elofelt6tele
6s hibamentesteljesit6srdlszolo igazoldsmegl6te.Mindenr6sZeljesit6skor,
be kell ny0jtaniaa
illetvea teljes mti k6szrejelent6s6n6laz ajdnlattevonek
jegyz6ko
nyveket6s tan0sltvSnyokat.
min6s6gibizonylatokat,

l

6.) Megrendel6kijelenti, hogy a v6llalkoz6id'rjat sajdt er6b6l, fizeti meg.
K6sedelmesfizet6seset6nMegrendeloa Ptk. 301/A.$-5ban'meghatdrozott
megt6rlteni,egyidejtilega
mert6krik6sedelmikamatotkotelesVSllalkoz6nak
Megrendelofizet6sik6sedelmea V6llalkozok6sedelm6tkizirja. Vdllalkoz6
jogosulta Megrendel6ikesedelemid6tartamdval
teljesit6s
a szerz6d6sszerti
kotb6rterhes
v6ghatdridej6t kitolni.
7.) Megrendelokijelenti,hogy az 6ltalSnosforgalmi ad6rol szolo 2007. evi
Afa tv.) rendelkez6sei
alapjdnad6alanynak
CXXV|ll.torveny(tovdbbiakban
pontja,
10.
valaminta 142.$
hogy
az
Afa
tv.
d)
Felek
megSllapitj6k,
min6sul.
$
(1) bekezd6s6nek
alapjdna nett6v6llalkoz6i
a) es b) pontjainakrendelkez6sei
a
forgalmi
ad6 megfizet6s6re
m6rt6kfi
6ltalSnos
ut5n
sz6mitott
torv6nyes
dij
a
Megrendelokoteles,amelyalapjdnVdllalkoz6a sz6ml5ta Megrendel6nek
nettovSllalkoz6i
dijr6lallitjaki. A VdllalkozoSltala szerz6d6slV.3)pontjdban
irt p6nzrigyi utemez6s 6s a szerz6d6s lll.5) pontja szerint beny0jtott
szerint
szdmldinakellen6rt6kea szerz6d6slll.2) pontj6banmeghatdrozottak
Bank
Zrt.
Stutaldssal kerul kiegyenlit6sre a V6llalkozo Raiffeisen
pflnzintflzetn
6| vezetett00164053-00100004 szAmt bankszSmlalara.
lV. A szerz6d6shatirid6k:
munkav6gz6sre
alkalmasdllapotbanlegk6s6bb
1.) Megrendel6a munkaterriletet
a szerz6d6s 1.1) pontjdban hivatkozott kozbeszerz6sieljSr6s ajdnlati
projekteredm6nyhirdet6s6t
pontj6banhivatkozott
kovet615
felhiv6sdnakVl.2.
munkanaponbe[il adja 5t V6llalkoz6nak(A munkaterulet6tad5stervezett
5tad5s2009.augusZus27.\ Feleka munkaterulet
id6pontjaddtumszerfien:
vesznekfel, melybenrogzit6srekerulnek:
krilonjegyz6konyvet
6tvetelerol
a. A munkatenilet VSllalkoz6 r6sz6rol munkav6gz6sre alkalmas
Sllapotban
torten6Stv6tele;
b. A munkaterrilet megkozelit6s6t szolgSlo kozutak dllapota, a
megkozelit6si ritvonal;
A munkatertilet5tv6tel6t kovet6ena felvonulSsiterulet 6s a teljesit6shez
szuks6ges valamennyi mell6kl6tesitm6ny6s berendez6s biztosit6saa
a munkaterrilet
5tad5sV6llalkozofeladata.VSllalkoz6kotelesa kivitelez6st
Stveteletkovet6enlegk6s6bb7 naponbelulmegkezdeni.
2.) Szerzod6felek a kiitb6rterhesteljesit6siv6ghatiridSt (a mfiszakiStadisStv6telieljiris lez6ris6nak napja, amely egyben a befejez6sihat6rid6)
2009. 6v okt6ber h6 9. napjiban hatlrozzflk meg. V6llalkozoa jelen
szerzod6sbenrogzitettp6nzrigyiutemez6smellettjogosult el6teljesit6sre.
(szdmlakibocs6t6sid6pontja,r6szszdmla
MegrendelS
a fizetlsi r6szhat6ridok
osszege) tekintet6ben a szerz6d6sbenkikotottektolelt6mi nem tud.
Megrendeloa szerz6d6skapcsdn el6leget nem biZosit. A v6llalkoz6si
mell6kleteitk6pezika Vdllalkozo6ltal ajdnlata
szerzod6selvdlaszthatatlan
r6szek6nt k6szftett p6nzugyi mriszaki titemterv (a lV/3. pont szerinti
figyelembev6televel).
r6szhat6rid6k
'tr:,i,,,....,.;-,
:..6 Amennyibena,VSllalkoz6nem gazddlkodoszervezet,0gy a hivatkozSsa Ptk. 301. $-a.
.
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es a mtiszakiUtemez6sfigyelembe
3.) Szerzod6felek a teljesitesiv6ghatdrrido
m eg:
penzUgyi
dr llapodnak
Utem ez6s6ben
v 6 te l 6 veal v6 l l a l ko zodii j a labbi
A Kivitelezojogosult 2009. szeptember30-ai teljesitesihat6ridovel1 db
r6szszamlabenyujtilshra,melynek osszege az aj1nlatbanmeghalarozoft6r
6s a
a teljeskivitelez6st
fele 24.350000,- Ft+ AFA, a v6gsz6mlabenyujtdsdra
mriszaki 5tad6st k6vetoen kerUl sor. Vegszdmla osszege: az ajdrnlatban
Ft+ AFA.
6r m6sik fele 24.350.000,meghatdrozott
haszn6latlhozszUks6ges,a Megrendel66ltal
A letesitm6nyrendeltet6sszerri
ir6sban,a Kbt. vonatkozorendelkez6seszerint lefolytatotteljdrr6stkovet6en
a
t
t6telesen,er r e ir 6nyulokUlonszer zod6s ben
m e g re n d e lpt o tmu n kd kaFelek
kolts69vet6s6ben
6ltal
penzugyi Utemez6shez igazodva, a V6rllalkozo
megadott egys6g6rakon szdmolj6k el, figyelembe v6ve az esetleges
valo kihat6s5t.
v6ghatdridore
a kotb6rterhes
potmunk6kkivitelez6s6nek
Megrendelo-az adozils rendj6r6lsz6l6 2003. evi XCll. tdrv6ny 36/A. $- a
ertelmeben-abban az esetben teljesitijelen pontba foglalt kotelezetts6g6t,
V 6 l l a l ko zo
a m e n n yi b e n
a) bemutat,6tad vagy megkUlda tenylegeskifizet6sidopontjatolsz6mitott30
vagy
adoigazol6st,
egyUttes
minosUlo
i e ml egesnek
n a p n 6 ln e m r6 g e b b n
ad6zoi
koztarloz|smentes
a
b) a kifizet6s idopontj6ban szerepel
a d atb d zi sb a n .
Amennyiben V5llalkozo egyUttes adoigazol6sa kdztartoz6st mutat, ugy
Megrendeloa k1ztartoz6serejeiga kifizet6stvisszatartja.
V. Szerz6d6felek k6pviseletea szerz6d6steliesit6sesorin:
re jogosult kepviseloje:
Megrendelojognyilatkozatmegtetele
- N6v: Lamin6 Antal Eva (telefon: 061361542-512;e-mail:
postmaster@fuzesabony.axelero.net
Hivatala
- Levelez6sicim: FUzesabony
V6ros Polgdrmesteri
Y6
, k o c zui . 4 8 .
3 3 9 0F U z e s a b o nR
- Telefax-szdma: 06 (36) 341-752

l

Megrende|omtjszakie||enorei,6sazepitesinaplobejegyz6srejogosu|tak
- vo n a l a svi zi l 6 te si tm 6nyek:
Bar naL6szlo
- (telefon.0612019796671)
.
- kdzutePit6s:
L6szlo
Barna
- kOzmtikivaltdsi
szak6gakban:
kivitelez6sek
vezet6kkiv6lt6s:
fdldg6z
eloszto6s ledrgazo
i kis- es koz6pnyomds0
Kft.
Foldgazeloszto
f igdrz-DSO
r 35 kV-n5l nagyobb, valamint 120 kV-os foldkabelekv6delembe
tartoszerkezetkivdlt6sa, kozvilagit6si
helyez6se, kisfeszUltsegri.
|iimpatestcser6je:ELMU-EMASZHe|ozatiSzo|g6|tatoKft.
- L e ve l e z6 si
3300 Eger ,Vallonu. 9. 5/16.
ci m:

i

jogosultk6pvisel6je:
megtetel6re
V6llalkozojognyilatkozat
- N6v:
Vido Zolt5n
Nov6kAndrea
terUletimriszakivezet6
terUletigazdas6givezet6
Beosztds:
- L e ve l e z6 si
ci me : 3300 Eger ,Vasutut 10. 3300 Eger ,Vasuttit 10.
- Telefonszdma.
36t412-786
361412-786
55
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Telefax-sz. 361413-590

36t413-590

hu
lt.hu, zoltan.vido@magyaraszfalt.
novak@magyaraszfa
E-mai|:a ndrea..
V6llalkozohelyszini k6pviseloje:
- N 6 v:
B u ktaCsaba
- Beoszt6s:
6pit6svezeto
- L e ve l e z6 si
ci me : 3300 Eger ,Vas0tft 10.
- Telefonszama:
361412-7Bo
- Telefax-sz6ma: 361413-590
- E-mailcime.
csaba.bukta@maqyaraszfglt.hU
Vl. A Meqrende16ioqai 6s kdtelezetts6qei:
egyidejrilegMegrendel6atad V6llalkozor6sz6re1 pld.
1.) A szerzod6skot6ssel
j o ge ro se p i te sie n g e d 6 l y t,valamint5 peldanykiviteliter vett6r it6sm entes en.
csakter itesellen6benbiztosit.
i e l d a n yta M egr endelo
M i nd e nto vd b b p
2.) Megrendelo a kivitelez6s folyam6n a szUks6ges m6rt6kben tervez6i
mrlvezet6stbiztosit,melynekk6ltsegeia Megrendelotterhelik.
3.) Megrendelomriszaki ellen6re jogosult az elvbgzettmunk6t rendszeresen
ellenorizni,kotelestov6bbdraz eltakar6sravdro munkar6szeketa Vdllalkoz6
eltakar6selott legak'bb2 nappal tett ir6sos ertesit6sealapjdn az eltakar6s
szer zodd s ben
e l o tte p i te sin a p l o b a nd tvenni,am ennyibenazok a jogszabalyi,
A
f o g l a l t,e s a vo n a tko zom r lszakieloir dsoknakmegfelelnek. M egr en del o
mriszaki ellenore munkdrj6ta 29012007. (X. 31 ) Korm. rendeletben
foglaltaknakmegfeleloenv6gzi, melynekkeret6benaz epit6si naplot k6teles
legalabb hetente ellenorizni6s a V6llalkozovalegyeztetni.Az eltakarando
t telesidobenelv6gezni.
m u n ka 1 6 sze6ktv6 te l eko
4.) A V6llalkozok6szrejelent6sealapj6na MegrendelofeladatakitUznia mtiszaki
6taddrs6tv6tel idopontjata k6szre jelent6s kdzhezvltel6tolszdmitott 15
szUks6ges
elj6r6s lefolytatdrsAhoz
napt6ri napon belUl. Az drtaddrs-drtv6teli
6s szemelyekszUks6geshat6ridobentdrteno meghiv6sa
6rintett hatosdrgok
feladata.
a Megr endelo
6 s a z e l j a ra sl e fo l yta t6 sa
5.) Megrendeloeloirja,egyben hozziljitrulahhoz,hogy Vallalkoz6a munkaterUlet
sz6mitottlegkesobb20. naptolkezdveaz 6pit6s teljes idotartama
6tad6s6rtol
alatt 4 db epftesi hirdetotdrbllthelyezzenel a felek drltalegyeztetettszoveg 6s
mely k6rd6seketa helyszin megjeldles6velfelek a
6brtk feltUntet6s6vel,
munkaterUlet 6taddrs-6tvetelijegyzok6nyvben rogzitenek. Az ezzel
kapcsolatosesetlegeselozetesenged6lyezesielj5r5st,elhelyez6st6s azok
vi seli.
k o l tse g e iat V 6 l l a l ko zo
a K b t. Rendelkez6seinekm egtar t6sdval- jogosu l t a
6 . ) M e g re n d e l 6
,
szolg6ltat6stargy6t kepezo munk6k b6rmelyr6sz6nekmegv6ltoztatds6ra.
e n ne kke re t6 b e n :
. n o ve l n iva
b6r m elymunkam ennyis6g6t;
, g ycso kkenteni
. b 6 rme l ymu n ka re szt
elhagyni;
' me g va l to zta tn
b r6 rmelymunkajelleget,m inos6g6t;
'
! megv6ltoztatni
b6rmelyr6sz6nekszintj6t,vonalvezet6s6t,
a beruhdrzds
helyzet6t,6s m6reteit;
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befejezeslhez szUks6ges
elrendelni a beruhSz6s
b6rmilyen fajtdj0 t6bbletmunka(azaz a tervben szerepl6, de a
hiSnyzomunka)elvegzes6t;
k6lts6gvet6sb6l
. megv5ltoztatni
a beruhdz6sb6rmelyr6sz6nekb6rmilyentechnol6giai
kivitelez6s6t.
vagyid6rendisorrendbeni
VSllalkoz6 Megrendel6 utasitSsa vagy hozzdjirulSsa n6lkUl semmilyen
vdltoztat6st nem tehet. Megrendel6i utasit5sra a Vdllalkoz6nak a
v6ltoztat6ssal 6rintett p6nzUgyi 6s hat6rid6 egyeztet6sek utdn a
6ltalmegfeleloid6benk6z6lt,de
el kell v6geznie.Megrendel6
v6ltoztat6sokat
a
mfiszaki
tartalomm6dosit6sokat
kisebb
okozo
nem
kolts6gtdbbletet
6s
befogadni teljesiteni.
5ron6s tartalommal
V6llalkozokdtelesv6ltozatlan
ha a
7.) Megrendel6jogosult a szerzod6sazonnalihat6ly0felmonddsSra,
v6lik, ellene cs6d-, vagy felszdmol6sieljdr5s
VSllalkoz6fizet6skeptelenn6
elv6gzett
V6llalkoz6
csak a szerz6d6sszer0en
a
indul. Ebben az esetben
munkar6szek
tarthatig6nyt,amelyeta felekaz elk6szUlt
munkSkellenert6k6re
kdtend6
alapj6n
ennek
6s
az
felmer6se
mennyis6gi
6s
min6s6gi
koz6s
meg.
sor6nhat6roznak
meg6llapoddsuk
Vll. A V6llalkoz6ioqai 6s kdtelezetts6qei:
6tvenni,az
alkalmasmunkaterUletet
1.) V6llalkoz6kdteles a munkav6gz6sre
6s
6tv€tel t6ny6t, valamint a szerz6s6benel6irt egyeb nyilatkozatokat
nem
jegyzok6nyvben
6tv6telet
a
munkaterUlet
V6llalkoz6
rogziteni.
t6nyeket
tagadhatja meg olyan kisebb hi6nyoss6gokmiatt, amely a kivitelez6s
hat6rid6bentdrt6n6, jogszabdlyokban6s egyeb mUszaki el6irdsokban
Feleka
el6irtaknakmegfelelSmegkezd6setsz6mottev6ennem akadAlyozza.
6tad6sa munkaterUlet
hataridejevel
azokkikUszdb6l6s6nek
hi6nyossdgokat,
jegyzokdnyvben
munk6k
kivitelez6si
A
r6gzitik.
6tv6teler6l felvett
megkezd6s6tmegel6z6enVdllalkoz6a Megrendel6jelenlet6benkdteles
felvenni.
v6gezni, arrol iegyz6konyvet
helyszini 5llapotrdgzitest
2.) V6llalkozoa munk6tcsak a jogerds6pit6siengedelybirtok6ban,az abban
sajdtk6lts6g6n
kezdhetimeg6s v6gezhetiel. VSllalkoz6
foglaltakbetart6s6val
kdteles
jdrdabont6si
V6llalkoz6
beszerezni.
enged6lyeket
es
kdtelesaz Ot
a szerz6d6steljesit6se
biztositania kdrnyez6ingatlanokmegkdzelithet6seg6t
6ltal a kdrnyez6
V6llalkozo
sor6n
megval6sitdsa
beruhdz6s
A
sor6n.
ingatlanokbanesetlegesenokozott k6rok elhdrit6s6rol6s a szUks6ges
k6rtalanitSsokr6lVSllalkoz6 gondoskodik.V6llalkoz6 koteles meg6vni
Megrende lot az ezzelkapcsolatosperes elj6r6sokt6| es k6lts6gekt6l.
3.) V6llalkozokdtelesa kivitelez6simunk6latokmegkezd6s6ta hat6sdgokn6l
biztons6goslekerlt6s6r6l,
bejelenteni,valamintgondoskodnia munkaterUlet
kOltsegereaz 6pitkez6s
sajdt
felel6ss6ge
6s
feladata
V6ltalkoz6
leztrrAsfur6l.
valaminta kivitelez6shez
teljesidotartamaalatt biztositania munkaterUleten,
munka6s tUzv6delmi
vagyon-,
a
vonatkoz6
sor6n
kapcsol6d6tev6kenys6gei
kdtelesazehhezszUks6ges
betartatds6t,
el6irdsokbetart6s6t,
rendszabSlyok,
biztosit6si szerz6d6seket
a
szUks6ges
6s
megteremteni,
felteteleket
megkotni.
4.1Vfllalkozo koteles a szerzod6st5rgy6t kepez6teljes 6pit6si tev6kenys6gre
arra
kotni, vagy a megl6v6 felel6ss6gbiztosit6sdt
felel6ssegbiztosit5st
felel6ssegbiztosit6si
a
kdteles
megfelel6en kiterjeszteni. VSllalkoz6
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amelyek
kiSllitott igazol5st
szerz6des6t,vagy a biztosit66ltal
is
kiterjed
kepez6
v5llal6sra
igazoljAk,hogy a biztositdsa szerz6destSrgydt
id6pontj6igMegrendel6kepvisel6j6nek
a munkaterUlet6tad5s-6tv6tel6nek
6tadni.
vezet6 utakataz
6s a munkaterUletre
5.) Vdllalkoz6kdtelesa munkaterUletet
folyamatosan
5ltala, vagy alv6llalkoz6idltal okozott szennyez6desekt6l
okozott
kdzmtil6tesitm6nyekben
fetakaritani,az utakban6s tartoz6kaiban,
jogosultnak
vagy
a
kijavitani,
helyre6llltani,
k6rokat6s meghib6sod6sokat
minden 6sszerfi eszkdzt fel kell haszn6lniaa
megt6riteni.Vdrllalkozonak
6llagdnakmegov5sa6rdek6ben.
terUletrevezeloutak6s a kdzmUvek
elv6gezni, akivitelez6s
6.) V6llalkoz6kotelesa munk6tels6osztSly0minosegben
jogszabdlyokban
eloirt min6sit6ssel
sordn a hat6lyosszabvdnyokban6s
rendelkez6anyagokatfelhaszn1lni,melyeketa min6sit6sek,mfibizonylatok
6tad6sdvalMegrendel6fele igazol.A kivitelez6smin6s6g6revonatkoz6vita
eset6nV6llalkozokdtelesa szUks6gesfelt5rdsokatelv6gezni,a szak6rt6i
eset6n a
vizsgdlatoklehetosegetbiztosltani,6s felel6ss6gemeg6llapit6sa
hib6t kijavitani, valamint Megrende16felmerUlt kolts6geit megt6riteni.
eset6na fentiekmiattik6sedelem
meg6llapit6sa
V6llalkozofelel6ss6g6nek
nemlehetalapjahatdridom6dosit6snak.
7.) V6llalkozo koteles az eltakar6sra kerUl6 munkar6szek be6pit6ser6l
Megrendel6tlegal6bb2 nappalaz eltakar6stmegel6zoenlrSsban6rtesiteni.
8.) V5llalkoz6 kdteles az 6pit6si munkdk megkezd6s6t6l(a munkateriilet
befejez6s6iga helyszlnentartott6pit6si
6tvetel6t6l)a mfiszaki6tad6s-6tvetel
napl6t vezetni a vonatkozo29012007.(X.31.) Korm.rendeletel6ir6sainak
Vdllalkoz6csak a Megrendel6ir6sos
megfeleloen.A tervezo bejegyzeseit
jov6hagy6saut6n veheti figyelembe.V6llalkoz6helyszini kepvisel6jea
6s ir6nyit6sta
felUgyeletet
V6llalkoz6k6ltseg6rebiztositmindenszUks6ges
munk6kv6gz6sesor6n.
szerz6d6ses
g.) Minden, a munkaterUletenesetlegesen felfedezett r6g6szeti leletr6l
A V6llalkoz6nak
6rteslteniekell a Megrendel6t.
halad6ktalanul
Vdllalkozonak
az illet6ktelen
6s meg kell akad6lyoznia
gondoskodnia
kell azokmeg6vdsdr6l,
esik,vagy
fentiekmiatta V6llalkoz6k6sedelembe
Amennyiben
eltulajdonit5st.
kUl6n
felek
ezeket
rlgy
szerzodo
igazolt tdbbletkdltsegemerUl fel,
rendezik.
meg6llapod6sban
Az
az ajdnlatdbanrogzltettekszerintvehet ig6nybealvdllalkoz6t.
10.)VSllalkoz6
vdllalkoz6i
6s
azok
munk6kr6l
v6gzett
az
illtaluk
ig6nybevett alv6llalkoz6kr6l,
dijhoz viszonyitottardnydr6l a V6llalkoz6a Megrendel6tfolyamatosan
fgy
t6jekoztatnikoteles.A V6llalkozoa jogosanig6nybevett alv6llalkozoert
jogosulatlan
felel, mintha a munkdt maga v6gezte volna; alvdllalkoz6
eset6npedigfelel6smindenolyankdr6rtis, amelyan6lkUlnem
igenybev6tele
kovetkezettvolnabe.
tartani,
a munkaterUleten
11.)V6llalkoz6kdtelesegy teljessorozatdokument6ci6t
a
vezetni
tov6bb6
folyamatosan
tenni,
6s azt Megrendel6nekhozz1f6rhet6v6
megval6sitdsi tervdokument6ci6n a kivitelez6s folyam6n t6rten6
elt6r6geol6giaiAmennyibenV6llalkoz6a dokument6ltakt6l
m6dosul6sokat.
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err6l Megrendel6thalad6ktalanul
viszonyokattaldl,
talajmechanikai
6rtesiti,6s a tervez6 bevon6sdvalk6zosenmegvizsg5llAkaz 6pitesreval6
kihat6sokat.
12.)Vtilalkozo a r6sz 6s v6ghatSrid6revonatkoz6 m6dositdsi javaslatot
Megrendel6fele csak abban az esetbentehet, ha a V6llalkozoteljesites6t
akadiiyoz6, vagy a hatSrid6kre vonatkoz6 k6sedelm6t eredm6nyez6
szSmitott5
akadSlyr6lsz6l6 kdzl6s6taz ok felmerUl6s6t6l
elhSrithatatlan
egyebekben
kdteles
napon belUl a Megrendel6fel6 megteszi.Vdllalkoz6
Megrendel6tminden olyan k6rUlmenyrol6rtesiteni,amely a vSllalkoz6s
eredm6nyess6g6tkello id6re tdrt6n6 elv6gz6s6tvesz6lyezteti.Pe.ertesites
felel.
ered6kdrerta V6llalkoz6
elmulaszt5s6b6l
felel6ss6gekeret6ben,
kdtelesa jotSll6si,valaminta szavatossdgi
13.)V6llalkoz6
id6 alatt felmerUl6hibak,
saj5t kolts6gena j6t5ll6si,valaminta szavatoss6gi
hiSnyoss6gok kijavitds6ra, elhdrit6s6ra a szUks6ges intezked6seket
ered6 helytdll6sikdtelezetts6get
megtenni.A j6t6lldsb6l,szavatoss6gb6l
Uzemeltet6stakad6lyoz6,
6letvesz6lyt,
eredm6nyez6okra visszavezethet6,
anyagi kArt okoz6 hibak kijavitas6tV6llalkoz6 koteles a Megrendel6
6rtes(tesetolsz6mitva azonnalmegkezdeni6s megszakit6sn6lkUlbefejezni.
Az egyeb jot6ll6si,valamintszavatoss6gihibak kijavit6sStV6llalkoz6az
szdmitott24 6rfin belUlkotelesfelt6rni6s kijavltani,
6rtesit6sk6zhezv6telet6l
amennyiben24 6r6n belUla kijavitdsbefejez6senem lehets6ges,0gy a
n6lkUlbefejezni.
6s megszakit6s
felt6r6st6lkdtelesa javit6stmegkezdeni
14.)V6llalkoz6 jogosult a megrendel6i k6sedelem eset6n a befejez6si
m6dositani.
a k6sedelemm6rt6k6vel
veghat6rid6t
munkanapokon
sordnzajostev6kenys6get
a szerz6d6steljesft6se
15.)V6llalkoz6
pihen6napon
csak
20 6s misnap 07 orak6z6ttiidoben,tovdbbahetvegenes
v6gezhet.
l6s6val
hozzi4Sru
a Megrendel6
16.)V5llalkoz6 hozzAjilrul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterUleten
megvat6sitandom6s feladatok elv6gz6se v6lik szUks6gess6,tigy a
is bebocsdtja,
6ltalmegbizotttovdbbivSllalkoz6t
a Megrendel6
munkateruletre
egyUttmiikodik.
6rdek6ben
a munkdkosszehangol6sa
vele 6s Megrendelovel
V6llalkoz6felel6ssegbiztosft6sa
6ltalv6gzetttev6kenys6gre
EzenvSllalkoz6k
- V6llalkoz6nak
fel nem
kapcs6n
tev6kenys6g
nem terjed ki, tovdbbAaz e
elodllottk6sedelema hatSrid6k
r6hat6okbol a hat5rid6kvonatkozds6ban
maga
ut6n.
vonja
m6dosit5s6t
17.)Y6llalkoz6tev6kenys6geell6tSsa soran elegend6 sz5m0 k6pzett 6s
tapasztalt vezet6t 6s ir6nyit6t,tov6bb6 szakk6pzett,betanitott 6s seg6d
munkaer6tkdteles biztositani,hogy a szerzod6sszerinti k6telezetts6get
megfelel6en 6s id6ben teljesiteni tudja. V6llalkozo v6llalja, hogy a
szerzod6ses jogviszony fenn6ll6s6nakid6tartama alatt a folyamatos
munkav6gz6sr6lb6rmilyen okb6l felmerUlt akadAlyoztat6saeset6n is
gondoskodik.
a kivitelez6st.
18.)Megrendel6utasitSs5raVSllalkoz6kdteles felfUggeszteni
miatt kell
okok
felr6hato
V6llalkoz6nak
felfUggesztest
Amennyiben a
6rv6nyesiteni,Ugy a felfUggeszt6sidejere V6llalkozo saj6t k6lts6gere
a helyszinen16v6,be nem 6pitett
gondoskodikaz elkeszUltmunkar6szek,
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meg6v6s6r6l,
biZosit6sSr6l,
anyagok,6s a teljesmunkaterUlet
kdlts6geinek
kdtelezetts6gek
ezen
terheli
ellenkez6esetben Megrendelot
visel6se.
hullad6kota szerz6d6steljesit6sesordna VSllalkoz6nak
19.)Az 6pitesi-bont6si
Hulladekkezel6bekell sz6llitania, melynek k6lts6get a v6llalkoz6idU
tarlalmazza.
Vlll. A teliesit6smin5s4qe.minSs6qbiztosites:
1.) V6llalkoz6folyamatoslehet6s6getbiztosit Megrendel6nek(k6pvisel6inek,
mgszaki ellen6reinek, napl6bejegyz6sre jogosult k6pvisel6inek,
6s egy6b
valamintezt alv6llalkoz6i
a munk6kellen6rz6s6re,
lebonyolit6nak)
fel6 is 6rv6nyesiti.
kdzremfik6d6i
stb. 6piti
2.) V6llalkoz6az ajdnlataszerintianyagokat,g6peket,berendez6seket,
be. A V6llalkozoAltalaz epit6si c6lra felhaszn5ltanyagoknak,6pit6- es
term6keknekmeg kell felelniUka vonatkozoorsz6goses 6gazati
szerel6ipari
foglalt,
6s el6ir6sokban
hatos6gi6s mfiszakiir6nyelvekben
szabv6nyokban,
valamint a tervezo Sltal el6irt legmagasabbmin6s6gi szinthez tartoz6
kdvetelm6nYeknek.
3.) V6llalkoz6 kdteles bizonylatolniaz dsszes Sltala 6s alvSllalkoz6iSltal
felhaszn6lt,beepitettanyag, gep, berendez6s,term6k 6s tev6kenysegl.
oszt6ly0 min6seget min6segi bizonyitv6nnyal6s azokat az 6tad6si
r6sz6re5tadni.
r6szekentMegrendel6
dokument5ci6
lX. MiiszakiStadis-itv6teli eli6r6s:
elj6rdsid6pontj6ta Megrendel6a V6llalkoz6aA
1.) A mgszaki6tad5s-6tveteli
alapjdnttizi ki.
meget6z615 nappalel6retort6n6k6szrejelent6se
hogy a munka aszerz6d6s6s annak
2.)' Azelj5r5ssor6na VSllalkoz6igazolja,
r6szet kbpezS dokumentumokban, mellekletekben meghat6rozott
6s a vonatkoz6 hat6sdgi 6s mtiszaki el6ir6soknak,
k6vetelm6nyeknek
szabv6nyoknak,valamint a kivitelez6s sor6n elrendelt megrendel6i
V5llalkozoa
m6dositisoknakmegfelel6enl. oszt6ly0min6s6gbenelkeszUlt.
oktat6sbanr6szesitiaz
szakembereket
Megrendel66ltal kijeloltUzemeltet6
kapcsolatosan;
gepekhaszn5lat6val
illetve a berendez6sek,
Uzemeltet6ssel,
rogzit6srekerul.
a kioktatSsmegtortentejegyz6konyvben
a Megrendel6rendelkez6s6re
id6pontjSra
3.) V6llalkoz6a r6sz-,6sv6gteljesit6s
bocs6tjaa kapcsolod6munkdk 6s berendez6sekvizsg6latieredm6nyeit,
dokumentumait,alkalmass6gibizonylatait.V6llalkoz6 szavatolja, hogy
rendeltet6sszerihasznSlateset6naz illtalakivitelezettmunk6kes be6pitett
anyagok tekintet6bena kdtelez6 alkalmass6giid6 megfelel az egyes
felhaszn6l6srakertrl6term6kek
6s azok l6trehoz6sdn6l
ep-titets=erkezetek
kdtelezoalkalmass6giidej6r6lszolo 11t1985.(V\.22.)EVM-IpM-KM-MEMfoglaltaknak'
BkMegyUttesrendeletben
elj6r6sr6ljegyz6k6nyvetvesznekfel. .Nemtagadhat6
4;) Felekaz 6tadils-5tv6teli
hib6i,hiSnyaimiatt,amelyek
olyanjelentektelen
meg az Atv6tela szolg6ltat6s

\*:-*

-\ Ll

61

a
osszefugg6sben, illetve
hibSkkal, hiSnyokkal
m6s
kijavit6sukkal, p6tl6sukkal iAr6 munk6k folyt6n sem akad1lyozz{k a
haszn6latot.
rendeltet6sszerti
S.) A szerzod6st6rgy6t k6pez56pitmenyektekintet6bena k6rvesz6lya sikeres
a Megrendel6re.
napjanszSll5t V6llalkozor6l
6tad5s-6tvetel
6.) V6llalkozo 6ltal az 6tadds-5tv6telieljdrds sordn Stadand6 alapvet6
kUlOnosen:
dokumentumok
- m6r6sijegYz6kdnYvek;
- gepkonYvek;
- kivitelez6inYilatkozatok;
tdrgyakgaranciajegyei;
- berendez6sek,
berendez6si
- a jotAll6sitevekenys6getv6gzo szervezeteklist6ja (c6g neve, clme,
telefonsz6ma);
- szUks6ges
min6s6gvizsg6latijegyz6kdnyvek;
- szerel6siigazol6sok;
g6p min6s6gibizonyitv6nya;
- valamennfiOeepitett
anyag,berendez6s,
igazol6sa;
minoseg
- valamennyierintettkozmfiszolg6ltat6
- jogszabalyokbaneloirt, de itt r6szletez6srenem kerUltvalamennyi
igazol6s;
dokumentum,
digit6lis 6s papiralap0form6ban
- megvalosul6sitervdokument6ci6
mindenszak5g16l.
X. Szerz6d6sibiztosit6kok:
A. Kesedelmik6tb6r:
1.) Felek a V6llalkoz6felel6ssegikdrebe. tartoz6 okb6l ered6, a teljesitEsi
v6ghat5rid6revonatkoz6, a V6llalkoz6 k6sedelmesteljesit6se eset6re
k6iedelmik6tb6rtkotnekki. A k6sedelmikdtberm6rt6kea brutt6v6llal6si6t 3
o/oo-e/k6sedelmes
nap. Megrendel6a k6sedelmikdtber6sszeg6tjogosultaz
d'ljb6lvisszatartani'
v6ltvdllalkoz6i
esed6kess6
6v okt6ber
eljdrds.2009.
teljesit,ha az 6tadds-5tv6teli
2.) V6llatkozo hat6rid6ben
lefolytat6irakerUl,6s Megrendel6a szolg6ltat6st6tvette.
h6 30. napj6ig
'foiUer
siamithat6 fel, ha a mennyis6giteljesitesselegyUtta
K6sedelmi'
Uzembehelyez6snemtort6nhetmeg a min6s6gihibekmiatt,
rendeltet6sszeru
ugyancsak amennyiben az 6tad6s-6tv6telkormeg5llapitott es a
kijavit6sa,kik[iszdbol6se
je'g;-rTz6konyvben
rogzitettkisebbhibekmarad6ktalan
jegyz6k6nyvben
r6gzitett,de
a felek dftal azol{ teljesites6remegszabott,
elj6r6s napj6t6lsz6mitott15 napon belUlnem
legk6s6bbaz 1tad1s-atveteti
t6rtenikmeg. Utobbiesetbena kesedelmikotbersz6mit6saaz 6tad6s-5tv6teli
elj6r6snaPj5t6lkezd6dik.
k6tber:
B, Meqhi0sul6si
V5llalkoz6nakfelr6hat6 okok miatt bek6vetkezettmeghi0sulSseset6n a
V6llalkozo a v6llalkoz6i dU nett6 ossz6rt6k6re sz6mitoft 25 %-os
(tizenkett6millio-szAzhetven6tezer
meghi6suldsikotb6rt, azaz 12.175.000,-Ft
megfizetni.
k6tb6rtkdtelesMegrendel6nek
forintlosszegfimeghirisul6si
biztositek6s j6t6ll6siid6:
C. J6teljesitesi
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1.) Felek meg6llapodnakabban, hogy VSllalkoz6a mUszaki6tad6s-6tveteli
elj6r5s sikeres lezArAsflnaknapj6val kezdod660 honapigtart6 jot6ll5siid6t
v5llal.

ny0jt
abban,hogya V6llalkoz6j6teljesit6sibiztosit6kot
2.) FelekmegSllapodnak
joteljesit6si
dij 1Oo/o-?,
biztosit6ka nett6vdllalkoz6i
a Megrendel6r6sz6re.A
azaz 4.870.000,-Ft6sszeg. A VSllalkoz6a j6teljesit6sibiztosit6kota
v6gsz6mla beny0jt5s6naknapj6t6l az 1 6ves ut6 felUlvizsg6latlezdrlsitt
azaz
kovet660. napig, majd a j6teljesitesibiztosit6k6sszeg6nek20o/o-6t,
napt6l
kdvet6
60.
lezArAsAt
felUlvizsgdlat
974.000,-Ftdsszegetaz1 6ves ut6
tovdbbi1 evig bocsdtjaa Megrendel6r6szere.A joteljesit6sibiztosit6kota
V5llalkoz6a Megrendel6r6sz6rea Kbt.53. S (6) bekezd6sea) pontjaalapjdn
t6rten6befizet6ssel/
az el(5irtp6nzosszegneka Megrendel6banksz1ml1ifira
szerz6d6s
/
biztosit6si
biztosit6sdval
bankgarancia
- alapj6n ki6llitott
nyel' teljesiti.
lal6sttartalmaz6 kdtelezv6n
k6szfizet6kezess6gv6l
id6szakaalatt
3.) AmennyibenV6llalkoz6a j6teljesit6sibiztositekfenn6llSs6nak
jotSllSsikotelezettsegeit
nem, vagy nem a megszabotthat6rid6benteljesfti,
jogosult
a j6teljesitesibiztositekterh6re a munkdkat
0gy Megrendel6
elv6geztetni.
bocs6tjaa
bankgaranciSval
4.) Amennyibenv6llalkoz6a j6teljesit6sibiztositekot
eredetip6ldSnydt
nyilatkozat
0gya bankgarancia
rendelkez6s6re,
Megrendel6
V6llalkozonak legkes6bb a v6gsz6mla benyfjt5s6val egyid6ben kell
amennyiben:
megfelel6,
6tadnia.A bankgarancia
Megrendel6nek
- a j6teljesitesi biztositek 1.) pontban meghatSrozott6sszeg6re,
vonatkozik;
futamid6rees felt6telekre
- els6 oszt6ly0p5nzint1zetr6sz6r6lkerUlkidllitdsra;
- korl6toz6sn6lkUlies kUl6nfelt6telekt6l
mentes;
- a Megrendel6
nelkUlvisszavonhatatlan;
hozztl1rulSsa
- legfeljebb5 bankinapalattig6nybevehetS;
a
- tartalmazza,hogy a bank a Megrendel6els6 ir6sbelifelsz6litdsAra,
jogviszony
a
figyelmenklvUlhagyva,
V6llalkozoesetlegeskifog6sol6s6t
alapjSnazonnalkifizetia
vizsg6latan6lkUl,a banksaj6tkdtelezetts6ge
Sltalmegjeloltosszeget.
Megrendel6
kdtb6rt,
jogosult6rv6nyestteni
a k6sedelmik6tbert,meghitisulSsi
5.) Megrendel6
biztosit6k6sszeg6tmeghalad6k6rdtis.
valaminta joteljesit6si
elj6r6st k6vet6 egy 6ven belUl ut6felUlvizsgSlati
6.) Felek az 6tad6s-Stveteli
melyet
a Megrendel6k6szftel6 6s arra a V6llalkozot
le,
elj6r6stfolytatnak
meghivja.
Xl. 2516rendelkez6sek:
1.) Fefekkozdtta szerz6d6steljesit6s6velkapcsolatosvalamennyikdzl6s,k6r6s
a m6sik f6lhez
vagy beleegyez6scsak ir6sban- epitesi napl6bejegyz6s,
A v6llalkoz6si
hat5lyos.
6s
6rv6nyes
int6zettlev6l, vagy telefax 0tjan
ir6sban
szerz6d6stfelek csak az arca ir6nyulok6zos megegyez6sUkkel,
modosithatj6k.
sz6vegr6szaldh0zand6.
7 A megfelelO
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abban,hogyegyikf6l sem felel6s,
2.) Szerzi5d6 felek megSllapodnak
jelen
szezSd6sben foglalt kdtelezefts6gekkdsedelmes
illetve v6tkes a
amelyetvis maiorokozott.Vis maioralatt6rtend6mindenolyan
teljesit6s66rt,
dolog, illetve esem6ny, amelynek oka a felek rendelkez6sijog6n 6s
6s amelynek
rendelkez6s6nkivUl esik, el6re nem lAthat6,elkerUlhetetlen,
megakad6lyozdsafUggetlen az 6rdekelt felek akarat6t6l. Vis maior
f6l k6telesa mSsikfelethalad6ktalanul
bekdvetkez6se
est6naz errehivatkoz6
6rtesiteni6s egyidejUlegjavaslatottenni az ennek folyt6n bekovetkezett
Felek nem tekintikvis maiornakvalamelyikf6l
k6sedelemkikUsz6bol6s6re.
felsz6mol6sSt,
illetvefizet6skeptelenseg6t.
6talakul6s6t,
3.) Szerz6d6 felek k6pviseletebenelj6r6 szem6lyek kijelentik, hogy jelen
vSllalkozAsi szerz6d6s alSir5s6hoz a szukseges felhatalmaz6ssal
rendelkeznek, valamint a szezSdes hat6lybal6p6s6hez tovabbi
jogcselekmenyre
szUks6gnincs.
4.) Szerz6d6felek a szerz6d6skapcsenfelmerUl6vit6s Ugyeiketk6telesek
. Ana az esetre,ha a t6rgyal6sokfelek
els6sorbant6rgyal6s0tjdrnrendezni
kdzdtt nem vezetnekeredm6nyre,0gy felek a vAllalkoz6siszez6d6sb6l
szArmaz6,illetue a teljesites kapcs6n letrejott valamennyijogviszonyukra
fUgg6enkikotikaz EgriV6rosiBir6s6g,illetvea HevesMegyei
6rt6khat6rt6l
illetekess6g6t.
Bir6sSgkiz616lagos
Mel16kletek:
r6sz6tkepez6- al6bb
szerz6descsak annak elv6rlaszthatatlan
Jelen vAllalkoz6si
egyUtt6rv6nyes:
felsorolt- mel16kletekkel
1. sz6m( melleklet:A szerz6d6sl. pontj6banhivatkozottk6zbeszez6si
az a) pontbanirt kiviteli
elj6r6saj6nlatifelhiv6saes Dokument6ci6j6nak
r6szei
mellettitov6tbbi
tervdokumentdci6
beny0jtottajdnlata6s az aj6nlat
2. sz. melleklet:a V6llalkoz6Megrendel6nek
vonatkoz6dokumentumok
elbi16lds6ra
tervdokument6ci6
3. sz6m0mell6klet:Kivitelez6si
6116epit6si
Szerz6d6felek a 12 szAmozoltoldalb6l6s 1.-3. sz. mell6kletekb6l
mindenben
(vdllalkoz6si)
szerz6d6st6tolvas6s6s 6rtelmez6sut6n,mint akaratukkal
j6v6hagy6lag
a16irtdk.
c6gszerfien
megegyez6t
marad6ktalanul
elj6r6s
a szerz6des1) pontj5banhivatkozottkdzbeszerz6si
Kelt: Fiizesabonyban,
ez a
k6vet6napt6lsz6mitott9. napon10.006rakor,amennyiben
eredm6nyhirdet6s6t
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