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Vállalkozási szerződés

amely létrej ött egyrésztőI

Közép_Duna_viilgyÍ Vízügyi lgazgatőság
1088 Budapest, RákóczilJt 4I.
r5308380-2-42
Bankszámlaszáma: MAK 10032000-01712010-00000000
Perényi Gábor igazgatő
Képviselő:
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
Név:
Székhely:
Adószáma:

másrészről
Név: Szalai Építőmester Kft.

Székhely:1 158. Budapest, orjárat u. 54.
Adó száma: 13 433929 -2- 42
Cégtregyzékszám:0 1 -09 -7 3497 4
Bankszáml aszám:I l] 42001 -200 5 449 6

Képviselő:Szalai Béla
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)
mint felek ( továbbiakban, mint Felek ) között

1.

az a|ábbi feltételek szerint.

Aszerződés tárgya

,,Dokumentációs adattár kivitelezési munkáinak elvégzése''valamint a megvalósulási terv
elkészítésea közbeszerzési eljárás dokumentumai szerint, megfelelő minőségben' illetve a
jogszabá|yoknak (így különösen a 19112009. (IX. 15') Korm. rendelet) és kötelezően
alkalmazarldó előírásoknak megfelelően, hiba- és hianymentes, a rendeltetésszenÍ hasznáIatot
bizto sító állap oti g a j elen szer ző désben r ó gzitett feltételekkel,.

2.

Aszerződés teljes műszaki tartalma

A

Szerződés részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, a kiviteli
t erv, val am int az e l fo g ad o tt v á1 l alko z ó i aj ánlat határ o zza me g.

3.
3.1.
azaz

A'szerződéses ellenértékés Íizetésénekrendje
Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértékez21 877 353 Ft+áfa

Ft+áfa, amely
huszonegymillió_nyo|cszázhetvenhétezer-háromszátzötvenhárom
tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításanak teljes költségét, a kivitelezési munkákat' a
megvalósulási terv elkészítését'a tevékenységgel kapcsolatban adott esetben fizetendő
bármely díjat (szakvéleménf, gázellátás engedéIyezése), illetéket (vámot)' bármiféle bérleti
díjat (gépek, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az épitésitevékenységhez
felhasznált anyagok, energia- és közműszoIgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági
kötelezettségek költségeit' minden - a szerződés tátgyának megvalósításhoz szükséges munka és ráfordítás ellenértékét,belekalkulálva az árváItozásból' jogszabály-változásból,
rejtett problémakból adódó kockázatot, az esetlegesen felmertilő károk megtérítésének

költségeit stb., tehát a létesítménytervezett állapotban történő megvalósításának teljes
díját.

3.2.

A Vállalkoző fenti áron felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet.

3.3.

Jel'enszerződés tartalmátőIkizátőlagszerzódésmódosítás

keretében lehet eltérni.

a) Vállalkozó az igazoltan

teljesített rész alap1án egy részszámlát és egy végszámlát
nyújthat be. A részszámlékoÁ-os arényai: 50-50 %

b) Az elkészült munkáról felek közösen

teljesítés-igazolő jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben figzítlk a műszaki teljesítéstés a hozzá tartoző pénzngy készültséget. A
felek által aláírt jegyzőkönyv a szétmlázás alapja. A jegyzőkönyv tervezet elkészítésea
YállaIkoző feladata'

c) A Vállalkozó díjának megfizetését a Megrendelő aZ építésiberuházások

közbeszerzésének részletes szabályafuől szóló 30612011 (XII. 23') Kormány rendelet
8. pondában (I2.-14. $ -ok) foglaltaknak megfelelően, átutalással teljesíti.

d) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy neki, alváIlalkozóinak és alvállalkozói
alvállalkozóinak az adozás rendjéről szőlő 2003. évi XC[. törvény 36lA.,36/8. $-ait
be kell tartaniuk.

e) A Vállalkoző a Kbt.

125. $ (4) bekezdés a) pontjara tekintettel vállalja, hogy nem
fizet, 1|letve számol el a szeruődés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek aYál|aIkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak'

Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkoző a szerződés teljesítésének
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi
és a Kbt. 125. $ (5) bekezdésében foglalt, Megrendelő áItali felmondási okként
szereplő ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

0
4.
4.1.

A
A
a)

szerződ'és teljesítése

szerzodés teljesítésihatárideje a kivitelezés tekintetében: 2013. november 4.

MunkateruIet átadása: aszerződéskötést követő 4 napon belül.

A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I.
osztályú igazolt minőségben, hiba- és hianymentesen, határidőben köteles teljesíteni,

b)

amelyek együttesen a szerződésszení teljesítésnek a feltételei.

A teljesítésihataridőt vagy részhatáidőt több mint harminc naptái nappal meghaladó,
Vállalkozónak felróható késedelem esetére a Megrendelő fenntartja a jogot' hogy
Szerződést azonnalt hatállyal felmondja és a Vállalkoző költségére másik vállalkozőval
4.2.

munkát

5.
5.1.

aj

el

en szer ző dé sben me ghatár
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zott tartalommal
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ss

a
a
a

e.

Aszerződésteljesítésérevonatkozóbiztosítékok

Késedelmes teljesítés esetére kötbér keriil meghatározásra, melynek mértékea 3.1.
pont szerinti áfa nélkül számított díj napi 0,3 %o-a.

5.2.

Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételtől számitott 24 hónap időtartamra a teljes
kivitelezésre vonatkozőan jőtá|Iást vállal. Az átadás-átvétel befejezését követő munkanapon a
Vállalkozó köteles az áfa nélkül számított ellenérték5 'Á-ának megfelelő jólteljesítési
biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126' $ (6)-(7) bekezdései szerinti
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módokon a Vállalkoző váIasztása szerint.
alkalmazni kell.

6.
6.1.

A

biztosítékraa Kbt. 126. $ többi előírásait is

Biztosítás

Yál|a|koző kijelenti, hogy az építésiberuházások közbeszerzésének részletes
szabályairől szóló 30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. $-ának megfelelően rendelkezik a

jelen szerződés szerinti munkákra kiter1edő építés-szerelésifelelősségbiztosítással. A jelen
szerződésnek mindenben megfelelő felelősségbiztosítás megkötését igazolő okiratot
Váll alko zó a szer ző dés megkötés ekor Me grendel őnek átadta.

YáIlalkoző köteles a folelősségbiztosítás kedvezményezettjeként Megrendelőt megjelölni.
Yállalkoző által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek a Yállalkoző álta|
okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint aZ ezekre visszavezethető károk

következtéb en j elentkeznek.

6.2. A Yállalkoző köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és
követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sénilésekés dologi
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
A Vállalkozőnak a későbbi jogviták megelőzése érdekébena munkaterület átvételétkövetően,
de a munka megkezdése előtt részletes (fotó- és adatdokumentált) állapot-felmérési
dokumentációt kell készítenie' amit Megrendelőnek ad át.

6.3.

Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a felelősségbiztosítási szerződésébenaz jelen
szerződés megszegésének is minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

7.

A Megrendelő jogai

A Megrendelő jogosult

és kötelezettségei

és köteles:

7.1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg
7.2. Az elvégzett munkát ellenőrizni.
7.3. Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzitett

átadni.

munkát, amit
felszólításra a Yállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem
javítja, illetve nem pótolj a. Az ezzel kapcsolatban felmerúlő jogkövetkezményeket és károkat
M egrendel ő Y állalko zőr a átháÁtj a.

7.4.

Bármely pótmunkát más Vállalkozőval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzéséta
Vállalkozó elutasítja. Ebben az esetben a Vállalkozási Szerződés kiegészítésrekerülhet
(munkaterület bizto sít ása, hatándők, stb. ).

7.5. A beépítésrekerülő anyagok kiválasztás ában részt venni, szükség esetén (indokolt
paraméterek között) mintát bekérni és dönteni.
7.6. A

munkák folyamatos ellenőrzése mellett a vállalkozőtől fliggetlenül is a
az épités,mind a beépítendő anyagok gyártási

minőségellenőrzéseket végrehajtani mind
helyén.

7.7. Alapos

indok(ok) alapján kifogásolni vagy megfagadni

alkalmazott techno

ló

g

iát, eszközt, anyagot,

b

erendezést, stb.

az

ajánlattól eltérően

7.8. Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontj át akészrejelentés alapján, a készre jelentés
kézhezvételétőlszámított 8 naptári napon belül, továbbá a műszaki átadás-átvételt annak
megkezdésétől számitott 8 naptári napon belül befejezni.

7.9. A

szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

7.10. A teljesített munka ellenértékénekszerződés szerinti kifizetésétkezdeményezni.
7.11. A Vállalkozővalmindenkor együttműködni.

8.

A Vállalkoző jogai

A Vállalkozó jogosult

és kötelezettségei

és köteles:

8.1. A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésérevaló alkalmasságát
megvizsgálni' az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben
rögziteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.

8.2. A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és
balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényétaz építésinaplóban rögzíteni.

A

munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott
mindennemú károkozásért teljes felelősséggel helyt állni. Harmadik személynek okozott
egyéb kár bekövetkeztéről a Megrendelőnek és a műszaki ellenőmek haladéktalan
tájékoztatást adni, akárrendezés módjáról a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni.

8.3.

A

szerződésben meghatározott tartalommal és megfelelő minőségben, a
jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandő előírásoknak megfelelően, biztosítani a

8.4.

rendeltetésszerű haszná|atot, a szerződótt munkát pedig hiba- és hiánymentesen elvégezni.

8.5. Az építésimunkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig a jogszabáIy
áItal előíÍt építésinaplót vezetni.

8.6. Biztosítani a szerződéses munkák e|végzéséhezszükséges munkaerőt, anyagot'
felszerelést, stb., legyen az ideiglenes Vagy állandó jeueglí.

8.7. Anyagot a munkaterületen belül deponálni, továbbá a szükséges felvonulási, illetve
telephel yet ki

8.8.

A

al

akítani, azok költs

é

gvonz atát vi s elni.

Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni

elvégezni.

és azokat

8.9. Biztosítani a munkavédelmi' balesetvédelmi, vagyonvédelmi' környezetvédelmi,
tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtését.
8.10. Biztosítani (költségtérítésnélkül) a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés
folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági
elő

írások b etartás át' alv áIlalko zó tényl e ges rés zvétel ét.

8.11. Műszaki Ellenőr által folfedett hibákat a munka folyamatosságát, illetve az adott
munkarész teljesítési határidejének betartásátbiztositő határidőben, de legkésőbb 15 napon
beli'il kijavítani'

8.12.Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a YáIlalkoző
felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
8.13. A végzett munka, vagy a beépítésrekerült anyag, szerkezet, termék' berendezés
minőségi megfelelőségének vitqa esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára
elmarasztaló, annak költségét viselni.

8.14. Írásban közölni

a

Megrendelővel a szerződés teljesítését(készre jelentés).

\Í
t
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A

dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket' sth., mint az
épitkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezésvégéigmegőrizni, és a szerződés
lezárásával az átadási dokumentáció részeként,egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
8.15.

8.16. Ideiglenes építéshelyiberendezéseket saját költségére felépiteni és azokat elbontani,
e s z á1l ít ani e gké s őbb a mű s z aki átadás - átv étel lezÍr ás ái g.
1

1

8.17.

A Vállalkozó kötelessége az esetleges bontási anyagok, hulladékok

és környezetkárosító

anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése'
8.18. Álandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és
irányítást a szerződéses munkák v égzésesorán.
8.19. Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik' a Megrendelő áital
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja

megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
8.20.

A

műszaki átadás-átvétel előkészitéséheza Vállalkozőnak, megvalósulási tervet kell

készíteni.
8.21. A garanciális. va1y szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő, 1lletve az
Üzemeltető álta| jelzett hibák, illetve hianyosságok kijavításához, elhárításához a szükséges
intézkedésekethaladéktalanul megtenni.

9. Minőségbiztosítás
9.1. A Vállalkoző lehetővé teszi

a Megrendelő, vagy egy áItala meghatalmazott szemé|y
vagy intézményképviselője számára, hogy bármely ésszeníidőpontban megtekinthesse aZ
építéshelyszínétés ott ellenőrzést végezhessen. Ehhez aYál'lal'kozó köteles minden segítséget
és eszközt megadni.

9.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésénekköltségei teljes egészébena Vállalkozót terhelik.
AmennyibeÍL ezen eljárásokra meg nem felelés vagy minőségi hiba gyanuja miatt van szükség
Megrendelőnek is joga van elrendelni atisztáző vizsgálatokat.

A

gyanú beigazolódása esetén ezen eljárások költségeit is a Vállalkozó köteles megfizetni.

9.3. A

Vállalkoző kóte|ezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten
keze|i, és ezt alváIlalkozóitól' beszállítóitól is megköveteli, a velük kötendő szerződésekben
hasonló feltételeket szab.

10.

Képviselet

Megrendelő képviselőj

e :

Név: Markella Krisztián
Postacím: 1211 Budapest Weiss Manfréd út 2'
Telefon: + 36-I-27 6-994
Mobiltelefon:
Telefax : +3 6-l -27 7 -327
E-mail: szakasz 1 (r0kdvvizie.hu
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Vállalkozó képviselője:
Név: Szalai Béla
Postacím: l158. Budapest, Őrjarat u. 54.
Telefon: 06-1-410 93 92

Mobiltelefon: 06-7 0-33 22 054
Telefax: 06-1-410 93 92
E-mail

:

sz

alaib ela@fue email. hu

Megrendelő a beruhá.rzás míiszaki ellenőrzését megbizott szewezet tltján látja el. A teljes
köní műszaki ellenőri feladatokkal megbizott szervezet a Hidroad Kft. (2230 Gyömrő, Ernő
utca2)
Képviselő:
Név: Nervetti Péter
Postacím: 2230 Gyiimrő, Emő utca2

Mobiltelefor 06 20 5281114
E-mail : rcrv ettip @gmail. c om

11.

Építésinapló:

átadás-átvételétől kezdve a vonatkoző jogszabályi előírások
szerint köteles folyamatosan építésinaplót vezetrri és azt állandóan az épitkezés helyszínén
tartani.

A Vállalkozó a munkaterület

építésinaplóban az építéssel,az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az áttadás-átvétellel
kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtástnak kezdetét és befejezését,az
elllnőrzések és vizsgálatok eredményeit, améréseket,stb. rögzítení kell a I9112009' (IX. 15.)
Korm. rendeletben fo glaltak szerint.

Az

|2. Műszaki átadás-átvétel:
12.1 a) Az e|végzett munkák átvételét a Vállalkozo készre jelentését kézhezvételétől
számít"ott 8 naptári napon belül kezdi meg a Megrendelő és a megJ<ezdéstől számított
legkésőbb 8 naptári napon belül befejezi.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Műszaki Ellenőr hibás teljesítést észlel, a
jegyzőkcinyvben rögzített hibák teljes köní kijavítását a Vállalkozónak 8 naptárt napon belül
elkell végeznie.

l2.2 Az eljárás előkészitő fázisában aYálIalkozőnakigazolnia kell, hogy:
- a munka a szetzódés és annak mellékleteiben meghatfuozott követelményeknek és a
hatósági előírásoknak, valamint esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült.

l2.3 A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa

anyagok megfelelős égére,valamint az elvégzett munkák szakszerííségére.

beépített

l2.4 A Vállalkozó a készrejelentést követő 3 munkanapon belül köteles átadni a
Megrendelőnek 4 példány (4 db. CD és 4 db papír alapon) megvalósulási tervet.
A megvalósulási terv tartalmazza

a létesítményténylegesen megvalósult állapotának műszaki

terveit, az épitményhez kapcsolódó iratanyagokat, magyar nyelven:

j

:

karbantartási és kezelési utasítás,

gépkönyvek,

minőségbiztosítási dokumentácíő az értékeléssel,mérési(geodéziai, talajmechanikai' stb')
egyzőkönyvek, és minő s é gv izs gá|ati j e gyzőkönwek c s atol ás áv a|,

-

beépítettanyagokműbizonylatai,
tervezői és kivitelezői, szak<hatósági nylatkozatok,
építésinaplók másolatai,

közreműködő alvállalrkozók listája a lényeges adatokkal,
a jőtáIlási' illetve garanciális tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve' címe,
telefonszáma),
a

- minden olyan 'levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
információkkal bír a későbbi Vitás kérdésekeldöntésére, illetve az izemeltetési' hasznosítási
munkák elvégzésére;üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve,
- a megvalósult beruházás műszaki |eltára,
- további, bármely releváns, jogszabáIyokban előírt, vagy a Felek által egyeztetett
dokumentumokat.

12.5 A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele aZ átadási dokumentáció hiánytalan
szolgáltatása. A Vállalkoző hibája miatt sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a
Yál|alkozőt terhelik.

13.

Szerződésszegés:

13.l. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

-

késedelmesen teljesít (a véghatáidőt nem tartja be),

hiányosan teljesít'

hibásan teljesít' mert az elvégzett munka nem felel meg a teljesítéskora jogszabályokban
és e szerződésben meghatározott elvarásoknak

-

aszerződés olyan okból, amelyért aYál|alkozó felelős' meghiúsul,
a szerződésben e\őirtbiztosítékot nem' vagy nem határidőben szolgá|tatja.

I3.2. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályu felmondására, ha Vállalkozó
fizetésképtelennéválik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az esetben a YáIlalkoző a
szerződésszerúen e|végzett munka ellenértékéretarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelő a felmondástól számitott 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét

megállapítja és kiértékeli.

Ha egyúttal a Vállalkoző részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő
elszámolással egyidejűleg érvényesítia szerződésszegésből eredő jogait is.

az

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi' hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról

gondoskodni tudjon

-

ha

a) a Yá|lalkoző gazdasági társaságban közvetetten vagy kozvetlenül 25%o-oL meghaladó
tulajdoni részesedéstszetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem

rendelkező gazdasági társaság' amelynem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meghatát ozott feltétel eknek.

b) aYállalkozőközvetetten vagyközvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személy vagy jog személyiséggelnem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem folel meg a Kbt. 5ó. $ (1) bekezdés k) pontjában megltatározott
feltételeknek.

13.4. A 13.3. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
t elj esített szoIgáltatás sz erző dé s szeru p énzbeli el l enértékérej o go sult.

13.5. A külfoldi adóilletőségú Yállalkoző köteles a szerződéshez arÍa vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az 1lletősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenüI beszerezhet a Yállalkozőra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
13.6. Yállalkoző köteles a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a MegrendeIő számára megismerhetővé tenni és a 13.3. pont szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.

Mentesülés a szerződésszegés következményei alól:

14.l.

Mentesülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szeruődő fél nem szerződésszení teljesítésére

vezethető viSSza,

blzonyitják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior
esetén a kötelezettsége teljesítésébenakadályozott szeruődő fel a másik felet a vis maior
beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteniköteles.

14.2. Nem mentesülnek szerződő felek

a nem'

vagy nem szerződésszerii

tejesítés

következményei alól, ha az ugyan rendkívüli' előre nem láthatő körülményekre vezethető
vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné' csak akadályozta
vagy megn ehezitette azt.

15.

Jótállás' szavatosság

15.1. A Vállalkoző

garantáIja:

valamennyi, jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meg]tatározott paraméter és műszaki előírás teljesítésétés a létesítményrendeltetésszerű
használatr a való alkalmas s ágát,
az általa létrehozott létesítményminősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény
szerkezete és kivitel szempontjábő| az éwényesszabványoknak és előírásoknak, valamint a
szerződésben rögzitett igényeknek megfelel és a szeruődéses cél elérésétmaradéktalanul
biztosítja.

15.2. Amennyiben a létesítményvagy ennek egy részejótállási idő alatt Vállalkozó jótállási
kötelezettsége alátartoző hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a
létesítményt,illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik' amennyi tdeig az
a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.

\/l'
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A Vállalkoző jőtáI|ási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekrőL aYállalkoző
bebizonltja, hogy a hiba oka a teljesítésután keletkezett és rendeltetésellenes haszná|at
következménye.

15.3.

A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiiínyosságot, hibát haladéktalanul a
Vállalkozó tudomásara kell hozni' a Vállalkoző pedig köteles azt 2 munkanapon belül
felmérni' és a hiba' hiányosság kíjavítását 5 munkanapon belülmegkezdeni.

15.4. Amennyiben Vállalkoző a szikséges intézkedéseket nem' vagy nem időben teszi meg,
vaBy ezen intézkedéseknem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a
hibákat, hianyosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszi'intetni, illetve
kijavítani és a jótállást igénybe venni.

16. Együttműködés'egyébfeltételek
16.1. A Vállalkozőnak átadott összes tervek,

dokumentációk, stb' a Megrendelő kifejezett
hozzÍjárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem aszerződésen kívül fel nem használhatók,
továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállal| illetve a mát folyamatban lévő
munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot kózzétenni'

16.2. Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név' vagy
egyéb védett jog megsértésemiatt merülne fel, je|enszerződés tárgyával kapcsolatosan.
16.3.

Yálla|koző szemé|yzetének az építkezésterületén tartania kell magát az érvényes
szabályo|<hoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell Megrendelő helyszíni vezetőjének
utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértéseesetén aYállalkoző
köteles a Megrendelő felszólítására az éintett személyeket az építkezésterületéről eltávolítani
és más alkalmas személyekkel pótolni'

16.4. Pótmunka felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. előírásai szerint jár el.
16.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal

bármikor

felmondani, mely esetben a szerződés megszűnésérevonatkozó polgári jogi szabályokat kell
alkalmazni. Yállalkoző a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére
tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belül
közösen

felmérnek és egymással elszámolnak.

16.6. Szerződő felek magukranézve kötelezőnek

fogadják el, hogy a20lI. évi LXVI tv. 5.$
jogosult
(5) bekezdése alapján az Allami Számvevőszék
ellenőrizni az állami költségvetésből
gazdálkodó szervek' mint megrendelők által megkötött szerződéseket mind a megrendelőnél,
mind pedig a szerződés teljesítésébenközreműködő valamennyl gazdálkodő szervezetnél.

16.7. Jelen Vállalkozási Szerződést felek a Kbt. vonatkoző előírásai szerint módosíthatják.

16.8. Jelen szerződésből

eredő vitás kérdésekrendezését a felek elsődlegesen tárgyalások
Ha a Megrendelő és a Yállalkoző a közvetlen tárgyalások
megkezdésétől számítva 60 (hatvan) napon belül nem tudja békésúton megoldani szerződéses
vitáját, mely a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban alakult ki, úgy efte a jogvitára ideértve aSzerződés létrejöttével, érvényességével,megsztintetésével kapcsolatos jogvitákat _
a felek - a helyi bíróság hatáskörébe tartoző ügyekben - alávetik magukat a Budai Központi
Kerületi B író s ág kizár őIagos illetékess é gének.

útján kötelesek rendezni.

t6.9. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben
irányadók.

foglaltak az

\
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16.10. Je|en szetződés 5 egymással szó szerint mindenben megegy ező eredeti példányban
készült' melyet felek annak elolvasása és értelmezéseután, mint akaratukkal mindenben
mege gy ezőt, j óváhagy őIag írtak aIá.
Budapest, 2013. at
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