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2. KOTET

1. F'EJEZET

SZFI.ZoD E SE S ME GALLAP ODAS

KEHOP 2.2.4.-ls-20 I 6-00005
azo no sftd s zdmfi pr oj ekt

amely ldtrejott egyrdszrol a

Ozd Vfros Onkormfn yzata
clm: 3600 Ozd, Yhroshilztlr L

k6pviseli: JantczakD6vid polg6rmester
ad6szSm: 15726487-2-05
banksz6mlaszhm: II734I2I-15350088-00300001
nyilvhntartilsi sz6m: 726489

(a tov6bbiakban egytitt "Megrendel6"),

m6sr6szr6l

M-E 2020 Konzorcium
Tagiai:

M6sz6ros 6s M6sziros lpari, Kereskedelmi 6s Szolgfltat6 Kft.
cime: 8086 Felcsirt, 031 1/5. hrsz.
k6pviseli: Halmi Tam6s i.igyvezet6
b anksz6ml aszilma: 1 I 7 3 6020 -20 0 1 6 1 7 9 - 0 0000 0 0 0

c6 gSe gyz5kszhma: Cg. 0 7 - 09- 0 07 9 5 9

ad6 szirma: t 2 67 | 0 03 -2 - 07

Euroaszfalt Epit6 6s Szolgriltat6 Kft.
cime: 2225 IJll6, belteriilet brsz 37 53.
k6pviseli: Nagy Lfszl6 i.igyvezet6 6s Irt6 KrisztiSn kcirnyezetv6delmi igazgat6,
b anksz6ml asz6ma: I 4 I 000 0 0 -2 57 47 8 49 -01 00000 5

cE gSe gyz6kszhma: C g. I 3 - 0 9 - 0 9 627 3

ad6 sz|na: 1 3 1 2 5 8 I I -2 - 44
(a tov6bbiakban "V611alkoz6") kozdtt.

1. Preambulum

1.1 Az NFP Nemzeti Fejleszt6si Programiroda Nonprofit Korlltolt Felel6ss6gri T6rsas6g
(1139 Budapest, Pap K6roly utca 4-6.), mint ajfinlatkdril ,,Keretmeg6llapod6s az
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ajanlatkdro hatdskor6be utalt, a KEHOP 2. priorit6s keretdben megval6sitand6
beruh6zSsok megval6sit6s6ra az 6szak-magyarorczdgi t6rs6gben" thrgyirban) az Eur6pai
Uni6 Hivatalos Lapj6ban 1201613 051-0839491 szhmon 2016. mSrcius 12. napj6n
megjelent ajhnlati felhiv6st 1artalmaz6 hirdetm6nnyel uni6s elj6r6srend szerinti, nyilt
kdzbeszeru6si elj6r6st inditott a Kbt. 104. $-a szerinti, t<ibb aj6nlattevovel kotend6
keretmeg6llapodAs megkot6se c61j 5b61.

1.2 Aj6nlatk6ronek a kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dcint6se szerint aYiilalkoz6 lett egyike
Mon gazdashgi szereploknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejleszt6si Programiroda
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssegri Tiirsas6g (1139 Budapest, Pap K6roly utca 4-6.)
keretmeg6llapod6st kotott 2016. szeptember 29. napjhn.

1.3 A felek rdgzitik, hogy az NFP Nemzeti Fejleszt6si Programiroda Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gri T6rsas6g (1139 Budapest, Pap K6ro1y utca 4-6.), mint ajitnlatkdro a

Megrendelokozbeszerzdsekr6l szolo2015. CXLIIL tdrvdny (tovribbiakban:,,Kbt.") 29. $

(1) bekezd6se szerinti meghatalmazlsa alapjhn 2017. m6rcius I7. napjSn a

keretmeg6llapod6sos elj6r6s 2. reszekent verseny rijranyit6si e1j6r6st inditott aYilllalkozo
6s Megrendel6 koz<jtt 2016. szeptember 29. napjhn megkdtott keretmegdllapod6s alapliln

,,V611alkoz6si szerzodls a KEHOP 2.2.4.-15-2016-00005 azonosit6sz6mf projekt
keret6ben, Ozd telepiil6s6n megval6sitand6 csatornahill6zat fejleszt6si feladatainak
ellSthshra vonatkoz6an, a FIDIC S6rga Kdnyv felt6telei szerint" thrgyitban a 33912014.
(XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal dsszhangban. A fentiek szerinti aj6nlatk6ro a

kozbeszerzlsi eljhrhs (verseny rijranyit6s szakasz) eredm6ny6t tartalmazo ir6sbeli
osszegez6st 2017. augusztus 08. napjSn kiildte meg ajhnlattev6(k) rdszdre azzal, hogy a
thrgyi verseny rijranyit6si elj6r5s nyertese aY6llalkoz6. Mivel a lefolyatottkozbeszerzlsi
elj6rds (2. szakasz) sor6n a Megrendel6 nev6ben elj6r6 ajfnlatkero aY6llalkoz6 ajfunlatht

hirdette ki nyertes aj6nlatk6nt ennek megfelel6en a felek a Kbt. 131. $ (1) bekezd6se

6rtelm6ben a tdrv6nyes hat6ridon beliil szerz6d6st kdtnek a jelen Szerzod6ses

Meg6llapod6s 6s a 6.3 pont szerint hozz6kapcsol6d6 mell6kletek (egyiittesen: Szerz6d6s)

felt6telei szerint.

A felek rogzilik tovhbb|, hogy a Szerzod6s ftnansziroz6sa a ,,Szennyvizelvezet6s 6s

tisztiths fejleszt6se Ozd v6ros6ban" elnevez6sri KEHOP 2.2.4.-15-2016-00005
azonosit6sz6mir projektben az Eur6pai Uni6 6s a Megrendel6 saj6t fon6saib6l, az Uni6s
fejleszt6sek fejezetbe tartozo fejezeti kezel6sri ellir6nyzatok felhaszn6l6s6nak rendj6r6l
sz6l6 54912013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjilntort6nik.

2.I A Megrendel6 megrendeli, a V6llalkoz6 pedig elv6llalja a jelen Szerz6d6sben

meghatinozott tewezlsi 6s 6pit6si munk6k teljes koni, a teljesitdsi hat6rid6n beliili
szerz6d6 ss zeru elv 6 gz6,s6t.

2.2 A Megrendel6 a jelen Szerzod6s szerint, Ozd telepiil6sen megval6sitand6
csatomahill6zat fejleszt6s6nek FIDIC SARGA K<inyv szerinti tervez6s6t 6s

kivitelez6s6t (a tovdbbiakban egyiittes emlit6siik alkalm6val: L6tesitm6ny) kiv6nja
megval6sitani.

2.3 A felek meg6llapod6sa szerint a Y6IIalkoz6 kdteles a Szerzod6s 6rtelm6ben a

kivitelez6shez 6s az iizemeltet6shez sztiks6ges terveket 6s a L6tesitm6nyt
szerzoddsszertien, funkci6jrinak, c6ljrinak, valamint rendeltetdsszeni hasznillatfinak
megfelelo, teljes k<ini, mriszakilag 6s min6s6gileg kifog6stalan, szerzod5sszerti
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2.4

2.5

kivitelez6se a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatSlyos jogszab6lyoknak, a

mriszaki szabv6nyoknak, a mindenkoni enged6lyeknek, valamint a technika mai rill6s6nak

megfeleloen elk6sziteni, az ehhez sziiks6ges hat6s6gi enged6lyeket (ide nem 6rtve az

i.izemeltet6si enged6lyt) beszerezni, illetve valamennyi egydb szerzoddses kdtelezetts6gdt

szerzldlsszeruen teljesiteni. A V6llalkoz6 az elobbi, a L6tesitm6ny szerzlddsszeti
megval6sit6sfra v6l\alt kotelezetts6ge mellett kifejezett kotelezetts6get vrlllal ana,hogy
j6t6ll6sil szavatoss6gi kotelezetts6geinek marad6ktalanul eleget tesz.

A FIDIC S6rga konyv (Elektromos 6s g6p6szeti l6tesitm5nyel<hez, valamint v6llalkoz6
6ltal tervezett 6pit6si 6s m6rnoki l6tesitrn6nyekhez, m6sodik, 6tdolgozott magyar nyelvri

kiadds, 2}ll. szeptember) szerinti megval6sit6sra tekintettel, V6llalkoz6nak av6llalkoz6t
javaslat6ban foglalt muszaki megold6st kell megval6sitania, figyelemmel ugyanakkor a

kivitelez6shez 6s az izemeltet6shez szi.iks6ges, V6llalkoz6 6ltal elk6szitett tervek alapjhn

ki6llitott kezeloi, i.izemeltetoi, szakhat6sdgi ellirilsokban vagy hat6shgi engedllyben

foglalt esetleges elt6r6sekre. Amennyiben a megval6sitdshoz sziiks6ges kezeloi,

tizemeltet6i, szakhat6s6gi el6ir6sokban vagy hat6s6gi enged6ly(ek) a Y|llalkozo
vfullalkoz6ijavaslata alapjhn elk6szitett tervek muszaki m6dosit6s6t irj6k elo, :iu;gy a tervek
es eziltal a megval6sitand6 mriszaki megold6s rs szerz6d6sm6dosit6s 6s rij kdzbeszeru1si

eljdrSs lefolytat6sa n6lkii1m6dositha1.6ak, abban az esetben, amennyiben a m6dosit6s nem

eredm6nyezi a jelen szerzodls 3.2. pontla szerinti Szerzod6ses Ar megvhltozhsifi, a

m6dositott 6s az eredeti tervek alapl|n megval6sitand6 L6tesitm6nyek kozott

egy6rtelmrien meg6llapithat6 a miszaki egyen6rt6kris6g, valamint a m6dosit6s nem

vhltoztat jelen szerz6d6s 6ltal6nos jelleg6n, clljhn 6s a megval6sitand6 L6tesitm6ny

mriszaki frrnkci6j6n.Ezen esetet a Felek, mint a Kbt. 141.$ (4) bek. a) szerinti esetet

lrtelmezlk 6s alkalmazzdk.

Y6llalkoz6 aSzerzoddses Meg6llapod6s alilirdsfnal akkdnt nyilatkozik, hogy a Szerzod6s

elvillaszthatatlan reszdtklpezl dokumentumokat 6s a Megrendelo iital a rendelkez6s6re

bocsdtott egy6b dokumentumokat, mint szakvdllalat saj6t feleloss6g6re ellenoizte, az

azokban foglalt t6nyeket, eloir6sokat ismeri. V6llalkoz6 a 3.2 pont szerinti 6rat ezen

informdci6k figyelembev6tel6vel, szakmai tapasztalat|ra alapozva 6s az lpitlsi helyszin
ismeretdben 6llapitotta meg. V6llalkoz6 a L6tesitm6ny funkci6j inak, celjainak megfelelo,

valamint a rendeltet6sszeni has.znftlatdhoz ds a teljes kdru, el6irt min6s6gi
kdvetelm6nyeknek megfelel6 megjelen6sri 6s minos6gri megval6sit6srihoz sztiks6ges

tervez6si 6s kivitelez6si munk6kat kalkul6lni tudta, 6s a mtiszaki 6s igdnyszintbeli
bizonytalans 6gokat is fi gyelemb e vette.

A Megrendekl k<jteles a Szerzldes szerinti fizet6si 6s egy6b kotelezetts6geit teljesiteni,
ennek keret6ben az 1.3 pont szerinti kozoss6gi t6mogat6s, illetve adott esetben a

kapcsol6d6 valamennyi hazai t6rsfinanszirozilsi forr6s szabillyszeni igdnybevetelehez
sziiks6ges int6zked6seket hat6rid6ben megtenni. A V6llalkozo tudomdsul veszi, hogy
szhmlfuinak kibocs6t6sa, illetve a Szerzodes szerinti adatszolg6ltatdsai sor6n kciteles

megfelelni a kozoss6gi I|mogaths, illetve adott esetben a kapcsol6d6 hazai
t6rsfinansziroz|s terh6re va16 elszdm<>l6s6ra vonatkoz6 speci6lis kozoss6gi 6s hazai
szabSlyoknak.

A V6llalkoz6 feladathtk5pezi tovhbhh minden olyan munkar6sz is, amelyek a Szerzodds
6s, vagy annak mell6kleteiben ktilon nem kertiltek nevesit6sre, de a Szerziidls t6rgy6ban
megnevezett munk6k megval6sithsdhoz, tov6bb6 a L6tesitm6ny szerzodlsszeri
kivitelez6sdhez 6s rendeltet6sszeri hasznillathhoz elengedhetetleniil sziiks6gesek. Ezen

tev6kenys6gek, folyamatok elv6gz6s6nek ellen6rt6k6t a szerzod6ses 6r tartalmazza, igy
tov6bbi fizetlsi vagy egy6b ig6nnyel aYillIalkoz6 fentiek ok6n nem 6lhet.
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Vizsgflati elem Megaj{nl6s

Nyertes
ajfnlattev6
v6llal6sai
(ipen/nem)

2.1.
Porszennyez6s
csiikkent6se,
levegdv6delem

A szdlIit6j ilrmrivek kizfn olag kap ac it6suk, teherb i r6suk I e galibb
90 oA-at eldro kihaszn6lts6g mellett mozgathatoak a

fuvarsz6mok csokkent6se 6rdek6ben

igen

P orz6 anyagok szdllittsa kizhrolaE ponw6val fedetten tcirt6nik rgen
Erintett telepi.il6sr6 szen az esetlerges sziilitirsi szennyezod6sek
(felhordott s 6r, por) fo lyamato s elt6volit6s 6nak bizto sit6s a

rgen

Krzitr6lag EURO III vagy ann6l korszertibb norm6nak
me efelel6 tehere6pi 6rmuvek alkalm az6sa le eal6bb 5 0 %o -b an

rgen

Yilllalja a megkozelit6si ritvonalak rendszeres nedvesit6s6t
szfraz idoben (lakott teriileten beliil)

rgen

Felvonul6si terUlet 6pitoanyag tirol6s6ra szolgillo r6sz6nek
oorfos6 h6l6val tdrt6n6 korbekeritdse

rgen

V6llalja szilird vagy legalilbb zfzott ko burkolatu felvonulilsi
tertilet kialakit6s6t. ill. is6nvbev6tel6t

rgen

Aj6nlattevo vfilalja, hogy a tervezesi feladatai elvdgzdslhez
ig6nybe vesz levegotisztas6g-v6delem teriilet6n szakmai
tapasztalatlal rendelke zo szakertot

igen

2.2. Zajterhel6s
csiikkent6se

V61lalja, hogy zajjal j6r6 kivitelez6si
7:00-18:00 k<izotti id6szakban ill.
kdzotti idoszakban v 6sez

munk6t csak napkozben
szombaton 8:00-12:00

rgen

Yd,llalja, hogy 6jszaka nem v6gez kivitelez6si munk6t 22:00-
06:00 6ra kozott

igen

YilllaIja, hogy 6jszaka nem v6gez szilllithsi feladatot a

munkatertil etr e 22:00 -06 : 00 or a kozott
igen

Y6llalja, hogy oktat6si, szoci6lis, eg6szs6giigyi
(helyi onkorm6nyzattal egyeztelett int6zm6nyek)
krlrzet6ben zajjal j6r6 munkavlgzls kizhrolag az

vezet6i evel elore egyeztetelt id6pontban tort6nik

inlezmeny
100 m-es
int1zm5ny

igen

Vdllalja, hogy zajjal j6r6 munkav1gz6s eset6n thj5koztatja az

6rintett ingatlanok lakossdg6t, az adotl ingatTanhoz eljuttatott
irott inform6ci6s anyag form6j6ba\ vagy az Onkormfinyzat
honlapi6n keresztiil

igen

Y|llalja, hogy a nagyobb zajjal
tev6kenys6geket (aszfaltmar6s,
6r6kban, pihen6id6n kivtil v6ezi

(zav aro zajkibocs6t6ssal) j 516

burkolatbont6s) a d6lelotti
rgen

Aj6nlattevo viilalja, hogy a tervez6si feladatai elvfgzdsehez
ig6nybe vesz zaj- 6s rezg6sv6delem teriilet6n szakmai
tap asztalattal rendelke zo szakertot

igen

2.3. Forgalom 6s

kiizriti
infrastruktrlra
fenntartisa.

Az 6rintett teriilet lakossSg6nak folyamatos, ktizvetlen,
b6rmikor el6rhet6 titjekoztatSsa (0nkorm6nyzat honlap) az

6rintett teleoiil6sr6sz esetleses forsalomk orlfitozhsair6l

rgen

Valamennyi lak6ineatlanra szem6lyg6pi6rmtivel tdrt6n6 iqen

2.7 V5llalkoz6 kiiteles a szerz6d6s tfirgyfitkepezo beruh6z6st az ajhnlat|hoz csatolt szakmai
ajhnlatilban vdllalt megajSnl6soknak 6s kcivetelmdnyeknek megfeleloen megval6sitam az

aldbbi szerint:

--:
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Vizsgilati elem Megajfnl6s

Nyertes
ajfnlattev6
vfllal6sai
(ieen/nem)

kedvezm6nyek
nyfjtfsa a helyi
lakossignak

behajtfs lehetos6g6nek folyamatos biztosit6sa (1ega16bb napi

esy ki- 6s behaitds)
Y illlalj a, ho gy az alkalm az o t t 6tj 61 6k ki al akit5s 6n 6l fi gyel emb e

veszi a mozg6skorlStozottak: 6rdek6ben tett akad6ly-mentesit6si
eloir6sokat is (fell6po n6lkiili kialakit6s), mely egyben

segits6get jelent a babakocsival kozlekedo kismamfk, illetve a

bottal, kerettel i 616 idosek szftmdra rs.

igen

Vallalja, hogy a biztons6gos ker6kp6ros forgalmat aberuhflzds
idej e alatt minden kortilm6nyek koz<jtt folyamatos an btztositja
az ulak legal6bb egyik oldal6n, ahol sziiks6ges ideiglenes
proviz6riumokkal, illetve ideiglenes lefed6sekkel.

rgen

V6llalja, hogy a tomegkozlekeddsi eszkozok forgalm6t a
meqszokott menetrendeknek megfelel6en biztositj a.

igen

Y6llalja, hogy amennyiben a meg6ll6helyek ideiglenes

elhelyez6s6re lesz sziiks6g, annak kialakit6sa a szem6lysz6llit6
kozszolgilltat6kkal egyeztetve, s6rmentesen megkozelitheto

helyen, az lrrntett lakoss6g elozetes 6rtesit6se mellett alakitja
ki.

igen

Az esetlegesen keletkezo vesz6lyes hullad6kok tfirolisfra
alkalmas sytiit6 ed5nyzet helyszinen tartdsa

igen

2.4.
Talajszennyez6s
csiikkent6se

A kivitelez6s megkezd6s6t megeloz6en az esetlegesen

keletkezo veszdlyes hulladl6k kezel6s6re, sz|llittsra jogosult

szakcdg ig6nybevdt elet igazal6 me gkotott szerz6d6s bemutat6sa

rgen

Helyszinen dolgoz6 flolmunkag6pek
esetleges kenoanyag szivirgfsdnak napi,
ellenorz6sdnek v6llal6sa

hidraulikacs<iveinek
ir6sban dokumentSli

lgen

A j6rmuvek, foldmunkagdpek tankolisa kizhr6lag szlltnd,
burkolt talajon az adott munkatertilet felvonul6si teriiletln az

esetleges azonnal k6rmentesit6sre alkalmas kdrnyezetben
tort6nik, vagy ki6pitett i.izemanyagt<ilt6 6llom6son

igen

A kivitelez6ssel 6rintett koztertiletek t6li sikoss6g

mentesit6s6nek v6llal6sa komyezetbarSt sz6r6anyaggal
(kalcium-klorid vagy 6desvizi m6szko granuliltum 6s kalcium-
klorid kever6ke 80 I 20 %-os ar6nyban.)

igen

Aj6nlattevo vitllalja, hogy a tervez6si feladatai elvdgzeslhez
ig6nybe vesz viz- 6s foldtarri kozeg v6delem tertilet6n szakmai
tapasztalattalrendelkezokomyezetv6delmiszak6rt6t

rgen

A munkateriileten nyertes aj6nlattevo ill. kcizremtikod6i 6ltal
termelt kommun6lis hulladdk szelektiv svriit6sdnek biztosit6sa

rgen

)<
Hullad6kgazdi.trk
od6s, az Crintett
kiizteriilet,
telepiil6sr6sz 6s a
kivitelez6s
hullad6kgazdi.J.k
odisdnak

A telepiil6sen mukodo hullad6kgyrijt6s (gyrijt6sziget,
hullad6kudvar ill. hdzhoz men6) zavartalanshshnak biztosit6sa a

kivitelez6s teli es iddtart ama alatt

igen

Epit6si hullad6kok irjrahar;znosit6s6nak v611a16sa legal6bb a

keletkezett <isszes 6pit6si hullad6k t<jmeg6nek 10 o/o-ban
rgen

YillIalja, hogy az irodai mrunkfk sor6n felhasznSlt papirok 40
Yo-6ban firahasznositott papir keri.il alkalm azhsra

igen

Vdllalia, hogy az 6ves kcitelezo gdpkarbantart6son tril minden rgen



Vizsgilati elem Megaj6nl6s

Nyertes
ajrinlattevd
villal6sai
(isen/nem)

zavartalanshga projekt megkezd6sekor a munkateriiletre sz6llit6s el6tt a g6pek

6tn6z1se, karbantartilsa, sztiks6ges javit6sa megtort6nik - az

es etleses olai foly6sok mesakad 6Iy ozhs 6rdek6b en

Aj6nlattevo villlalja, hogy a tervez6si feladatai elv6gz6s6hez
ig6nybe vesz hullad6kgazdillkodhs tertilet6n szakmai
tapasztalafralrendelkezlklmvezetv6delmiszakertot

rgen

Kivitelez6s megkezd6s6t
felm6ri a kivitelez6ssel
ndv6nveket. cseri6ket

megel6z6en k6pileg is dokument6lva
6rintett zoldfeltileteket, fas szhru

lgen

2.6. El6vil6g
v6delme

V6detts6get 6Ivez6 61o16ny jelenl6te eset6n gondoskodik annak
szakszeri 6ttelepit6s6r6l, amennyiben az elkeriilhetetlen

igen

Yilllalja az elpusztult n6v6nyzet eredeti fillapothnak
helyreilllithsSt, amennyiben azt a kivitelez6s eredm6nyek6nt
l6treidv6 6llapot lehet6v6 teszi.

rgen

Nyitott munka6rkok eset6n napi egy alkalommal dokumentdltan
gondoskodik a munka6rkok 6tvizsgSlSshr6l a munka6rokba
esett 6l616nyek (hii116k, kdtdltriek, em16 s<ik) ment6 s6r6l

igen

V611alja, hogy az
term6szetv6delmi
kereszttili sz6llit6st

ritvonalak meglervezlse sor6n elkeriili a

ter{ileteken. Natura 2000 teriileteken
igen

V611alja, hogy 48 6rhn tul nem takarj a el a zdldteriiletet a

kiemelt talaiial annak mes6v6sa 6rdek6ben
rgen

azYilllalja az 6pitett kdrnyezethez illeszked6 6shonos,
<ikol6giai kdmyezetnek megfelel6 ntiv6nyek telepit6s6t
helwe6llit6si munkSk sor6n.

a
rgen

Yilllalja, hogy kidolgozott havhia int6zked6si terwel
rendelkezik a kivitelez6s telies idotartama alatt

igen

Ajanlattevo villalja, hogy a tervez6si feladatai elvdgz5s5hez
ig6nybe vesz 6lovil6gv6delem teriilet6n szalcrnai tapasrtalatlal
rendelkez6 term6szetv6delmi szakertot

igen

Amennyiben a fenti r6szszempontra tett megajSnl6sok, v6llalSsok (Kornyezetvedelmi-
fenntarthat6s6gi v611a16sok a tervez6s 6s a kivitelez6s vonatkozilshban, ide6rtve a nem fenti
thblazat szerinti ajfinlati v6lla16sokat is) b6rmelyike nem ker0l betarthsra a szerz6d6s

teljesit6se sor6n a V6llalkoz6 ajhnlatilban 6s a Szerz6d6sben foglaltak szerint, aYSllalkoz6
sirlyos szerz6d6sszeg6st k<ivet el.

A Kbt. 142. $ (5) bekezd6se Megrendelo kdtelezetts6g6v6 teszi a Yilllalkozo
szerz6d6sszeg6s6nek bejelent6s6t a Krizbeszerz6si Hat6s6g fel6. Felek e kdrben
meg6llapodnak abban, hogy V6llalkoz6 nem jogosult a fenti adatok fitadhsa miatt a

Megrendel6vel szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem, ha

bSrmely futadott t6ny, vagy k6rtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiv6ve ha ezzel a

Megrendelonek az adatok 6tad6slnak pillanat6ban t6nyszenien tiszt6ban kellett lennie (nem

tartozik ide a hib6s jogszab6ly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves tdny6ll5s-6rtelmez6sb6l szSrmaz6

kdriilmdny, kiv6ve ha az a Megrendel6nek felr6hat6an kdvetkezett be).



Ezen bejelent6st kcivetoen aY6llalkoz6 a Kbt. 63. $ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglalt kizhr6

ok hat6lya al6 kertil.

3. Ellenszolg6ltatds iisszese 6s fizet6si felt6telek

3.1 A Szeruodds egydsszegi (6taI6ny6ras) tipusri.

3.2 Aszerzoddses Ar nett6 4.300.100.000 forint, azaznett6 n6gymi11i6rd-hhromszhzmilli6-
szdzezer forint, amely megegyezik a V6llalkozS, mint nyertes aj6nlattev6 6ltal a
szerzodes megkcit6s6t megelozo kozbeszerz6si eljdr6sban megaj6nlott Egyosszegri

Aj 6nlati Ar osszeg6vel.

3.3 A Szerzoddses Arra es6 mindenkori AFA a hat6lyos jogr szabitlyoknak megfelel6en

fizeIendo. A t6mogat6s szempontjhb6l elszSmolhat6 kolts6g m6rt6k6ig a Szerzod6ses

Arnak 94,417384yo-a EU 6s k6lts6gvet6si t6mogatdsb6l keriil finanszirozhsra (A jelen

pontban meghatlrozott t6mogat5si intenzitSs m6rt6ke a mindenkor hat6lyos

T6mogat6si Szerz6d6s alapjhn - jelen szerzodes form6lis m6dosit6sa ndlkiil,
figyelemmel a Kbt. 141.$ (4) bek. a) pontj6ra - m6dosulhat).

3.4 A V6llalkozo a Szerz6d6ses Ar fej6ben teljes kdruen v6llalkozik a Ldtesitm6ny

rendeltet6sszeru megval6sft6s6ra, valamint az egy6b szerzod6ses- k<itelezetts6gek

teljesftds6re. A V6llalkozo tudom6sul veszi, hogy a Szerzod6s Ar a VSllalkozo
szerzod6ses k<itelezetts6geihez tartoz:6 osszes kolts6get hrtalmazzu fiiggetleniil azok
jelleg6t6l.

3.5 A V6llalko z6 a szerzod6s hat6lybal6p6s6t kovetoen a 3.2 pont szerinti ellen6rt6kre eso

elszdmolhat6 k61ts6g legfeljebb 50 o/o-6nak megfelel6 2.150.050.000 foint, azaz

kett6milli6rd-sz6zoMenmilli6-<itvenezer forint el6legre tarthat ig6nyt a 27212014.

(XI.5.) Korm. rendelet 118/A. $ (2a) bekezd6se alapjfin el6legbiztosit6k ellen6ben

vagy a27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. me116klet6nekl34.4. pontj6ban foglaltak
(,,Ha a jogosulatlan igenybevdtel a s.zdll{t6 szdnddkos magatartdsdra vezethetd vissza,

6s a szdll{t6 nem nyujtott biztositekot, az irdny{t6 hat6sdg felsz6l{tja a szdllit6t az

elrt'leg visszafizetdsdre. Ha a szdllftd a visszafizetdsi kotelezettsdgdnek a visszafizetdsre

megdllap{tott hatdridriben nem vagy csak r,lszben tesz eleget, az irdny[t6 hat6sdg a
vissza nem fizetett osszeg addk mddjdra tdrtdnri behajtdsa cdljdb6l megkeresi az

dllami ad6hat6sdgot. Behajthatatlansdg eset,ln az irdny{t6 hat6sdg kezdemdnyezi az

dllqmi ad1hat6sdgndl a szdlllt| ,!s a szdllitoban tdbbsdgi befolydssal rendelkezd
szervezet ad6szamdnak tdrl,!s,!t, ") alkalmazSs6nak tudomdsul v6tele esetdn (ebben az

esetben aY|lTalkoz6nak eloleg-vrsszafrzet6si biztosit6k nyujt6si kotelezetts6ge nem 611

fent). Az el6legbiztositdk m6rt6ke az eloleg 6sszege, csokkentve a 3.2 pont szerinti
ellen6rt6kre es6 elsz6molhat6 koltsdg l0%o-6val. A biztosit6k szolg|ltatis6nak
kotelezettslglt a KEHOP hdnyit6 Hat6s6g, mint t6mogat6 fel6 a Kbt. 134. $ (6)

bekezd6s a) pontjSban meghatfirozottak mellett a2014-2020 programozilsiidoszakban
az egyes eur6pai uni6s alapokb6l s'zhrmaz6 t6mogat6sok felhasznftlfsinak rendj6r6l
sz6l6 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. $ (1) bekezd6s6ben irt biztosit6ki
form5kban is teljesithet6. A 3.2 pont szerinti ellen6rt6k v6ltoz6sa a szerzodds
teljesft6se soriin az eIlleg <isszeg6t nem 6rinti. Az el6leg ig6nyl6sdhez el6legbek6r<i
dokumentum (melynek r6sz6I k6pezik a V5llalkoz6 6ltal az eloleg-visszafizet6si
biztosit6k k6nyit6 Hat6s6g javhra tcirt6no rendelkez6sre bocs6tSs6t al6tdmaszt6
dokumentumok) is sztiks6ges, melyet V6llalkoz6 a Megrendelonek nlujtja be. Az
el6leget kclzvetleniil csak a Megrendelo (az elolegbek6r6 dokumentum benyrijtds6val
6s annak r6sz6t kepezi, fentebb emlitett dokumentumokkal) ig6nyelheti az tdnyit6
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hat6s6gt6l. A V6llalkoz6 koteles a foly6sitott sziilitoi elolegr6l szitmlffi kidllitani 6s

azt a Megrendelo rdsz6re nregkiildeni. A Megrendelo koteles a V6llalkozS fital
megktildott el6leg-sz6m16t annak be6rkez6sdt kdvet6 5 napon beIijl zftrad6kolni 6s

annak Sltala hitelesitett m6solati p6Idanyit a KEHOP h6nyit6 Hat6s6g rdszere idokozi
kifizet6si ig6nyl6s keret6ben megkiildeni. Az. el6leg elsz6mol6sa a FIDIC "S6rga
kcinyv" szerinti Altal6nos Felt6telek 14.2 Alcikkely6ben foglaltaknak megfeleloen
torl6nik azzaI, hogy V6llalkoz6 minden egyes reszszhmlilban 6s a vegszitmlilban az

ig6nybe vett eloleg arilnydviil azonos m6rt6kben kriteles elsziimolni az eloleggel,
ameddig az eloleg teljes m6rteke j6v6ftasra nem keriilt azzal,hogy az adott reszszftmla
6s a v6gsz6m1a maximum 50% - 6t szfimolhatja el elolegk6nt. V6llalkoz6 koteles a

fentiek szerint ig6nybe vett eloleg S}o/o-val legk6s6bb a jelen szerzodds szerinti
ellenszolg6ltaths elszhmolhat(i dsszege 50o/o-6nak teljesit6set k<ivet6en halad6ktalanul
elsz6molni. Az elolegszirmla l<bt. 135. $-ban, a Ptk. 6:130. $ (1) bekezd6s6ben, illetve
a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. $ (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak
megfeleloen kcizvetlen sz6llit5i kifizet6ssel keriil kifizet6sre. A sz6llit6i el6leg
vonatkoz6s6b an egyebekben a. 27 2 I 201 4. (XI, 5. ) Korm. rendelet az t 6ny ado.

A teljesit6s igazol6s6ra a Kbt. 135. $ (1)-(2) bekezd6seinek a rendelkez6sei az

ir6nyad6ak.

Az ellenszolg6ltatfs a V6llalkoz6 |ltali teljesit6st, a Megrendel6 (mriszaki ellen6r)
6ltal ennek elismer6sek6nt ki6llitott teljesit6sigazol6s alapjhn helyesen kifllitott
(resz)sz6mIa kezhezv6tel6t kijvetoen 6tutal6ssal - forintban - ker0l kiegyenlit6sre az

al6bbiak szerint:
a) alvilllalkoz6 ig6nybev6tel6nek hiSnya eset6n a Kbt. 135. $ (1)-(2) 6s (a)-(6)

bekezd6sei szerint; tov6bb6 a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezd6sei szennt;

b) alv|llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a fentiek figyelembev6tel6vel, de a Ptk. 6:130. $

(1)-(2) bekezd6s6t6l eltdroen a Kbt. 135. $ (3) bekezd6se alapjan a32212015.
(X.30.) Korm. rendelet 321A. $-a foglalt rlszletszab6lyok szerint

A kifizet6sekre ut6lag a teljesit6sekkel erttkarSnyosan keriil sor. A teljesit6ssel
6rt6kar6nyos r6szsz6ml6k (Kiizbenso kimutat6sok) az al6bbi titemezdsben nyrijthat6ak
be:

Megrendelo a mtiszaki elorehalad6snak megfelel6enreszszilmla benyrijtdsi lehet6s6get

biztosit V6llalkoz6 reszete a mriszaki tartalom teljesitetts6gdre vonatkoz6an 5 o%-os

k6sziilts6gi fokonk6nt. Ennek 6rtelm6ben az els6 reszsz{tmla benyrijthat6 a

v6llalkoz6si szerz6d6sben rdgzitett mtiszaki tartalom 5 o%-os teljesitetts6ge el6r6sekor,

mig az utols6 r6szszhmla be:nyfjthat6 a villlalkozdsi szerz6d6sben rdgzitett mtiszaki
tartalom 9 5 o/o- o s telj esitetts6ge el6r6sekor.

Ydgszhmla benyrijt6srinak idf5pontja: amikor a teljes L6tesitm6ny teljesit6se kapcs6n

az Atad6s-6tv6teli IgazolSs a M6rnok rlszerol kiaddsra keriilt.

A rlszszfuml6k szerinti nett6 ellenszolgilItatits a szerzod6s megval6sult 6rt6k6t nem
haladhatja meg.

A 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. $ alapj|n az ellenszolg6ltatSs kifizet6s6re
csak az adott munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s ki6llit6s6t kcivet6en

keri.ilhet sor.



A kifrzet6s vonatkoz6silban az adoztts rendjdrol s2616 t<irv6ny (Art.) 361A. $ szerint

kell elj6mi.

Megrendelo felhivja Y6lIalkoz6 figyelm6t, hogy a. 32212015. (X.30.) Korm6nyrendelet

27. 5 Q) bekezd6se alapjfin aY6llalkoz6 az alvflllalkoz6val k<itendo szerz6d6sben az

alvilllalkoz6 teljesit6s6nek elmaradhshval vagy hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos

ig6nyeinek biztosit6kak6nt legfeljebb a szerzodds szerinti, 6fa n6lkiil szilmitott
ellenszolg6ltat6s 10- 1Oo/o-ft eler6 biztosit6kot kothet ki'

V6llalkoz6nak (6s adott esetben Alv6llalkoz6j6nak) a Megrendelore n6zve rnindenkor

hat6lyos AFA torv6ny (az 61ta16nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2001. 6vi CXKVII. tv.)
vonatkoz6 rendelkez6sei szerint kell ki6llitania az aktuillis szhml6;jht.

Megrendelo thj6koztatja a Yhllalkozot, hogy tttrgyi beruhlzhs enged6lykoteles

beruhdzhs, igy alkalmaznikell az Afa tv. 142.$-nak a forditott adozisra'vonatkoz6
rendelkez6seit.

Az ajdnlattetel, az elsz6mol6s, a szerzbdes 6s a kil.rzetds pdnzneme: HUF.

Megrendel6 jelen szerz6desbol ered6 fizetesi k<itolezetts6geinek k6sedelmes teljesit6se

esetdn a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 6:155. $ (1) bekezd6se

szerinti m6rt6ku k6sedelmi kamatot 6s a kiilon jogszab6lyban (2016.6vi IX. torv6ny)
szerinti kolts6g6tal6nyt koteles megfi zetni Vfllalkoz6 r6sz6re.

3.5.1 Tartal6kkeret: Megrendelo tartalekkeretet nem biztosit.

3.6 A Vdllalkozo a jelen Szerz6d6ses Meg6llapod6s tLatrilybaldp6s6vel egyidejrileg kriteles

<isszesen a3.2. pont szerinti nett6 ellen6rt6k 5 o/o-inak megfelel6 osszegti teljesft6si

biztositdkot nyrijtani a Megrendekinek az alfbbiak szerint: V6llalkoz6 a jelen

Szerzcid6ses Meg6llapodris hatdlyba.l6p6s6vel egyidejtileg, a L6tesitm6nyelem nett6

ellenert6ke 5 o/o-6nak megfelel6 dsszegu teljesilesi biztosit6kot nyujt a Megrendelo
r6sz6re. A biztosit6k szolg6Itat6s6nak k6telezetts6g6t a Kbt. 134. $ (6) bekezdls a)

pontjSban meghatSrozottak szerint lehet teljesiteni. A 3.2. pont szerinti nett6 ellen6rt6k
vilItozSsa a szerzodes teljesit6se sor6n a teljesittisi biztosit6k 6sszeg6t nent 6rinti. A
teljesit6si biztosit6knak a L6tesitm6nyelem sikere,s muszaki Stadis-6tv6te1i elj6r6s6nak

Iezdrilshig kell 6rv6nyben lennie. A Szerzodds V6llalkoz6 5,ltali nem teljesit6se eset6re

Megrendel6 a teljesitdsi biztosit6k terh6re sz,erz6d6sszeg6sbol eredti ig6nyeinek
6rv6nyesit6se 6rdek6ben kiel6git6st kereshet.

3.7 A V6llalkoz5 a j6t6ll6s kordben lblmertilS kcitelezettsdgei teljesit6senek biztc,sit6kak6nt
k<iteles dsszesen a 3.2. pont szerinti nett6 ellen6rt6k 5 Yo-6nak megfelel6 cisszegti
j6lteljesit6si biztosit6kot nyfjtani a Megrendel6nek az alilbbiak szerint: Y6llalkoz6 a

L6tesitm6nyelem sikeres mtiszaki 6tad6s-6t,v6teli elj6r6s6nak lezhritsakor, a

L6tesitm6nyelem nett6 el1en6rt6ke 5 o/o-anak megfelelo osszegti j6lteljesit6si
biztosit6kot nyujt a MegrendelS r6sz6re. A biztosit6k szolg6ltat6s6nak k6telezetts6g6t
a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s a) pontj6ban meghatilrozottak szerint lehet teljesiteni. A
j6lteljesit6si biztosit6knak a L6tesitm6nyelem sikeres mriszaki iiadin-6Iv6he1i eljdr6s
Iezhrhsfinak nap16I6l szlmitott 36 h6napos j6t61l6si k6telezetts6g V6llalkoz6nak nem
vagy nem jog- 6s szerz6dlsszeni teljesit6se eset6re kell fennrillnia. A j6lteljesit6si
biztosit6k rendelkez6sre 6ll6shI a

ido szakhnak v6 g6i g kell bizto sitania.
V6l1alkoz,5nak a L6tesitm6nyelernL j6t6115si
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4.I A Vrillalkoz6 a L6tesitm6ny szerz6dlsszeni megval6sitSsdt a szerzodds hat6lyba
l6pds6t5l szdmitott 1095 napos id6tartamon beliil koteles teljesiteni. Hatririd6n beltil
teljesit a V6llalkoz6, amenrtyiben - erre vonatkoz6 hat6s6gi el6ir6s eset6ben - a
pr6baizem lejfirtht kcjveto muszaki ifiadils-fitv6teli elj6rfs sikeres lezhrhsdrra a fenti
hat6rid6n beltil sor kertil. A teljesitdsi hat6rid6 az esetleges pr6baiizem idotartam6t is
magftba foglalja. A pr6bai.izem idotartama ahatos|gi enged6lyekben meghatdrozottak
szerint alakul, ameruryiben a hat6s6g pr6baiizem lefolytatris6t irja el6.

4.2 Megrendelo elozetes, ir6sos hozzhjirulftsrival V6llalkoz6 el<lteljesitdsre jogosult.

4.3 Amennyiben V6llalkoz6 a L6tesitm6ny szerz6dlsszeni megval6sit6s6t - bele6rtve a
pr6batizem rdotartamffi is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesit6si hatitridllej6rta el6tt
eIv6gzi, fgy Megrendel6 a L6tesitm6ny vonatkozilshban az 6tadhs-6tv6teli elj6r6st
lefolytatja a FIDIC S6rga Kdnyv 10.2 Alcikkely6ben foglaltak szerint. Amennyiben a
M6rnok megit6l6se szerint nem ker0l sor a kivitelez6s sor6n r6szdtadhs-5tv6teke,
abban az esetben a FIDIC S6rga Konyv 10.2. Alcikkely6ben foglaltak nem
alkalmazand6k, tekintettel a Kiilonos Felt6telek 10.2. pontj6ban foglaltakra is.

4.4 Ha a Vrillalkozo olyan okb61, amely6rt felelos (Ptk. 6:186.$) a szerz6d6sben foglalt
teljesit6si hatdridlt elmulasztja, a k6sedelem minden napthi napja uttn a teljes nett6
szerz6d6ses 61 1,0 o/o-a mertekri kdsedelmi kotb6rt krjteles frzetni. A kotberfizetesi
k6telezetts6g akkor is fenn6ll, ha a Megrendel6nek k6ra nem mertilt fel. A k<itb6r
megf,rzet6se azonban nem mentesfti V6llalkozot a szeru6d6s teljesit6se, valamint
Megrendel6 kcitberen feliili krirdnak megtdrit6se a161. A k6sedelmi k<itb6r maxim6lis
m6r16ke a j elen szerzodds 3 .2. pontja szerinti ellen6rt6k 25 o/o-a lehet, melyh ez tartozo
k6sedelmes idotartam meghalad6sa esetdn Megrendelo jogosult a szerz6dest azonnali
hat6llyal felmondani vagy a szerzlddst6l el6llni aYilllalkoz6val szembeni kdrt6rit6si
k6telezetts69 n6lkiil.

A k6sedelmi kotbdr a szerzlddsszeg6s napjrin esed6kess6 v6lik. Megrendelo a

k6sedelmi kotb6r 6sszeg6t jogosult aY6llalkoz6 Sltal ki6llitott sz6ml6babeszhmitani,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sben foglaltakra. Kotb6rfizet6si
kdtelezetts6g eset6n V6llalkoz6 koteles kiildn nyilatkozatban is elismemi Megrendel6
kovetel6s6t. Amennyiben V6llalkoz6 a kritb6rfizet6si kotelezetts6g6nek elismer6s6t
jogszenitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult 6rv6nyesiteni vele szemben minden e

kotelezettsdge megszeg6s6b6l ered6 t6nyleges k6rokat, indokolt k6lts6geket, elmaradt
hasznokat.

Megrendelo hibris teljesitdsi kdtbdrt hathroz meg arra az esetre, ha a V6llalkoz6 olyan
okb6l, amely6rt felel6s (Ptk. 6:186.$), hib6san teljesit. A kotb6rfizet1si kotelezetts6g
akkor is fennrill, ha a Megrendelonek k6ra nem meriilt fel. A k<itb6r megfizet6se
azonban nem mentesiti Vdllalkoz6t a Megrendel6 kotbdren feliili krlr6nak megt6rft6se
al6l. A hib6s teljesit6si kdtb6r m6rt6ke a hib6s teljesit6ssel 6rintett munkar6sz nett6
v611a1koz6si dijhnak 25 o/o-a. Amennyiben a frzetendo k<jtbdr cisszege meghaladja
jelen szenodes 3.2. pontja szerinti ellendrldk 25 yo-iLt, a Megrendel<i - a V6llalkoz6val
szembeni kdrt6rit6si kdtelezetts6g n6lktil a szerzodlst azornali hatilllyal
felmondhatj a v agy eldllhat a szerzoddst6I.

a:

4.5

1l

iJ



4.6

A hib6s teljesit6si k<jtb6r a szerzodesszeg6s napj6n esed6kess6 v6lik. Megrendelo a

hib6s teljesit6si kotb6r osszeg6t jogosult a Yilllalkozo 6ltal kidllitott szhmlilba

besz6mitani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sben foglaltakra.

Kotb6rfizet6si kotelezetts6g eset6n Vdllalkozo koteles kiilon nyilatkozalban is

elismerni Megrendel6 kdvetel6s6t. Amennyiben YSllalkoz6 a kotb6rfizet6si

kotelezetts6g6nek elismer6s6t jogszertitleniil megtagadja, Megrendelo jogosult

6rv6nyesiteni vele szemben minden e kotelezettsdge megszeg6sdbol eredo k5rokat,

kolts6geket, elmaradt hasznokat.

V6llalkoz6 teljesitdse akkor hib6s, ha az a teljesit6s id6pontj6ban nem felel meg a
szerzod6sben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszab6lyban meg6llapitott

mino s6gi kovetelmdnyeknek.

V5llalkoz6 koteles meghirisul6si kolib6rt frzelni, amennyiben a szerzoddsben szereplo

feladatok teljesit6se meghirisul olyan okb6l, amely6rt a V6llalkoz6 felelos (Ptk.

6:186.g), kiilonosen ilyennek min6stil, ha a V5llalkoz6 6ltal a teljesit6s jogos ok

n6lkiili megtagaddsa, a YSllalkoz6 szerzodlsszeg6se miatt a Megrendelo fital
jogszenien gyakorolt el6ll6s, illetve azonnali hatilyl felmond6s esetdn. A
meghirisul6si k6tb6r m6rt6ke jelen szerzod6s 3.2. pontja szerinti nett6 ellen6rtek25 %-

a.

5. A Vfllalkoz6 6ltal nvriitott i6till6s

5.1 V6llalkoz6 az illtala elvlgzett valamennyi munk6ra vonatkoz6an a sikeres

(hi6nymentes) mtiszaki 6tadis-6tv6teli eljitrhs lezhrhshnak napj6t6l szilmitott 36 h6nap

idotartamu j6t6116st koteles v6llalni. A j6trill6si id6szak az adott L6tesitm6ny sikeres 6s

hiSnytalan muszaki fitadhs-fitveteh elj6r6s6nak sikeres lezfrdsSt kcivet6 napon

kezdodik. VSllalkoz6 j6t6l16si kotelezetts6ge az adott L6tesitm6ny sikeres 6s

hi6nytalan mriszaki 6tadds-5tv6tel napjSt6l szfumitott 36 h6nap. Esetleges javit6s vagy

kicser6l6s eset6n a j6t6ll6si ido a javitott/kicser6lt r6szre vonatkoz6an rijrakezdddik.

Amennyiben valamely jogszab6ly magasabb ktjtelez6 j6t6ll6si id6tartamot hatfiroz
meg egyes term6keke vagy szerkezetel<re, mint a meghathrozott j6t61l6si id6tartam,

igy az adott term6kre vagy szerkezetre vonatkoz6an a jogszabitly 6ltaI kotelezoen

eloirt j 6t61l6si idotartam az alkalmazand6.

5.2 V6llalkoz6 iStAIl a Szerzod6sben foglalt kdtelezetts6geinek szerzoddsszeri

teljesit6s66rt, tovSbbh az alkalmazott megoldSsok, elj6r6sok alkalmass6g66rt 6s

min6s6g66rt fiiggetleniil att6l, hogy azokat sajifi maga vagy alviilalkoz6ia, esetleg

egy6b jogszertien bevont harmadik szem6ly alkalmazza.

5.3 V6llalkoz6 , az illtala felhasznillt, illetve be6pitett anyagok, az alkalmazott technol6gia

6s a kivitelezcli munka minos6g66rt 1;eljes szavatossfggali'artozik.

6. Eey6b rendelkez6sek

6.I A Szerzod6s 6s a felek kcizcitti kommunik6ci6 nyelve a magyar. A szerz6d6s

teljesit6s6vel, esetleges villtozhsalaT kapcsolatban (bele6rtve utasit6sok) a

kommunik6,ci6 a r6sztvev6 szervezetek k<izott ir6sban, hivatalos aklirt 1ev6l, vagy fax
ritidn tdrt6nhet.
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Egyeb, a szerzodds tartalmffi, teljesftds6t vagy ekirehaladdsht nem befoly6sol6 esetben
az elektronikus kommunik6ci6 (p1.: e-mail) elfogadott.

A szerzod6s teljesftds6vel kapcsolatos iigyintdzdsre 6s k6pviseletre a Felek 6ltal
felhatalmazo tt sz em6lvek :

Megrendelo rcszorll
n6v: Jantczak D6vid polg6rmester
cim: 3600 6zd, V6roshazt6r l.
fax:481514-198
telefonsz6m : 48 I 5 47 - I 00
e-mail : pol garmest er @ozd.hu

V6llalkoz6 rdszdrol
MESZAROS ES MESZAROS KFT.:
n6v: Sus6n Zoltfin
cim: 8086 Felcsrit, 0317l5.brsz.
fax: +36-23-532-157
telefonsz6m: +i6-20-240-470I
e-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com

EUROASZFALT KFT.:
n6v: M6t6 R6bert f6m6rnok
cim: 1133 Budapest, Pann6niau.59-61.
fax: +36-I-451-1648
telefonsz6m: +36-30-846-0806
e-mail: rmate@euroaszfalt.hu

Az elektronikus Epit6si Napl6ba bejegyz6sre jogosultak:

Megrendell r6sz6rol:
N6v: Ritter Gyorgy
TeI:701520-6463
NUJ sz6m: 582335789

V6llalkoz6 rdsz6r6l:
MESZAROS ES MESZAROS KFT.:
N6v: M6lyink6 J6zsef
Tel: +36-30-381-1969
NUJ sz6m: 787027249

EUROASZFALT KFT.:
N6v: Fekete Tibor Akos f66pit6svezet6
Tel: +36-30-337-5391
NUJ sz6m: 927 106 223

6.2 A Szerzod6sre a magyar jog a:z ir6nyad6. A Szerzoddsbol szSrmaz6 jogvitdkat a felek
a - Kiildnos felt6telekkel m6dositott - Altal6nos felt6telek 20. cikkely6nek felt6telei
szerint Ddntobizotts6g, illetve Y illasztott bir6 s6g ritj 5n rendezik.
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6.3 A jelen Szerzod6ses Meg6llapod6sban nem, vagy nem kiel6gitoen szabillyozott

k6rd6sekre vonatkoz6an aSzerzoddses Meg6llapod6s elv6laszthatatlanresz5tkepezo -
azok fizikai csatol6sa n61ki.i1 is - az al6bbiakban mell6kelt dokumentumok az

ir6nyad6k, amelyek a jelen Szerz6d6ses Meg6llapod6ssal egy[tt aSzerzod1st alkotj5k,

igy egyiitt olvasand6k 6s 6rtelmezend6k. A dokumentumok k<izotti ellentmond6s

eset6n a sorrendben el6bb 6116 dokumentum rendelkez6sei megelozik a sorban k6s6bb

6116 dokumentum rendelkez6seit.

6.3.7 Az Ajhnlati Nyilatkozat 6s Fiiggel6ke
6.3 .2 Kieg6szito titj lkoztatits(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
6.3.3 Ajhnlatt|teli felhiv6s 6s annak m6dosit6sa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
6.3.4 Dokument6ci6 I. kotete (Utmutat6 az ajfunlattevoknek, formanyomtatv6nyok)
6s annak m6dosit6sa(i) (amennyiben ilyenre sor keri.ilt)

6.3.5 Kiilonds Felt6telek
6.3.6 Altalfnos Felt6telek (sdrga FIDIC: (Jzemek, telepek 6s tervezds-ep{tesi

projehek Szerzdddses Feltdtelei - Elektromos els gdpdszeti l,ltes{tmenyekhez

valamint vdllalkoz6 altal tervezett epit,lsi ds mbrntiki l,ltesitm,lnyekhez,

mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011' szeptember)

6.3.7 Dokument6ci6 III.; IV.; 6s V. kotetei 6s azok m6dosit6sa(i) (amennyiben

ilyenre sor kertilt)
6.3.8 V6llalkoz6, mint nyertes aj6nlattevo ajfrnlata

6.3.9 Megkotdtt keretmeg6llapod6s
6.3.10 A keretmegfllapod6sos elj6r6s Aj6nlati felhiv6sa 6s aj6nlati dokument6ci6, az

ajhnlati felhiv6s 6s aj6nlati dokument6ci6 m6dosit6sa(i), tov6bb6 a kregeszito

t6j6koztat6s(ok)
6.3.11 Ktilfrldi ad6illet6s6gri v6llalkoz6 illetSs6ge szerinti ad6hat6s6ght6l szittmazo

meghatalmazhsa a tekintetben, hogy a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezhet Yilllalkoz6ra vonatkozo adatokat az orszilgok kozdtti jogseg6ly

i g6nyb ev6tele n61ktil.

A jelen Szerz6d6ses Meg6llapod6sban hasznillt kifejez6sek jelent6se a fenti 6.3.5 pont

szerinti Kiilonos Felt6telek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altal6nos Felt6telek

kifejez6seivel.

Y6llalkoz6 a jelen szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatban elk6szitett tervekkel
kapcsolatos felhaszn6ldsi jogokat \truhizza Megrendel6re a szerzod6sben

meghatfrozott dij ellen6ben (Szerz6d6s 3.2 pontja), igy az elkeszitett tervekkel
kapcsolatosan MegrendelS korl6tlan 6s kiz6r6lagos felhasznitlilsi jogokat szerez, mely
kiterjed az fitdolgoztatlsra, 6s Stdolgozfsra is.

Az alvilllalkozor teljesit6s osszesitett arhnya nem haladhatja meg a szerzodls 6rt6k6nek

6s%-6t.

A Szeru6d6 felek meg6llapodnak, ho gy :

a) aY6llalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefligg6sben

olyan kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben mer0lnek fel, 6s amelyek a

V6llalkoz6 ad6koteles i ovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak

6.4

6.5

6.6

6.7
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b) a V6llalkozo a szerzodls teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt
a Megrendelo szirmitra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti
iigyletekrol a Megrendel6t halad6ktalanul drtesiti

6.8 ASzerzodo felek megrillapodnak, hogy:

A Megrendelo a szerzod6st felmondhatj a, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szennt - a

szerzo dlstol e1611hat, ha:

a) felt6tlentil szi.iks6ges a szerzodes olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a Kbt.
141. $ alapjfin rij kozbeszerz6si e1j6r6st kell lefolytatni;

b) a V5llalkoz6 nem bizlositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betarlilsht, vagy aY6llalkoz6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k<jvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 3 9. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszeruls szabhlyainak megszeg6se miatt
kdtelezetts6gszeg6si elj6r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258.
cikke alapj6n inditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l eredo

valamely kotelezetts6g tekintet6ben kotelezettslgszeg6s tort6nt, 6s a bir6s6g 5ltal
meg6llapftott jogs6rt6s miatt a szerz1dds nem semmis.

6.9 A Szerz6do felek meg6llapodnak, hogy:

A Megrendelo kciteles a szerzod6st felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
att6l elillni, ha a szerzodds megk<it6s6t kdvet6en jut tudom6s6ra, hogy a szerzodo fdI
tekintet6ben a kozbeszerzlsi eljSr6s sor6n kizhr6 ok 611t fenn, 6s ez5rtki kellett volna
zhrni a kozb eszerz6si eli 6r6sb61.

6.10 ASzerzodo felek meg6llapodnak, hogy:

A Megrendel<ik6nt szerzodo fel jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha
sztiks6ges olyan hat6rid6vel, arnely lehet6v6 teszi, hogy a szerzlddssel 6rintett feladata
ell6thshr6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a V6llalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban
me ghatfir o zott felt6tel ;

b) a V6llalkoz6kozvetetten vagy klzvetlentil 25%o-oL meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely tekintet6ben fenn611 a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alp ontj 6b an me ghathr o zott fe1t6tel.

6.Il Szerzodo felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6s csak a Kbt. feltdteleinek (141.$)

teljestil6se eset6n, ir6sban m6dosithat6. Felek rdgzitik, hogy a szevodds - alakszeru

szerz6ddsm6dositds n6lkiil - m6dosul az alilbbi esetekben:

a. felek kozhiteles nyilv6ntartdsban foglalt adatainak m6dosul6sa eset6n a

nyilv6ntart 6sb a b ej egyz6s napj 6va1,
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b. felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok

m6dosulSsa eset6n a m6sik fllhez tett kdzl6s kbzhezvltel6nek nap1|val,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zhtjaki'

Felek rogzitrk, hogy semmis a szerzSd6s m6dosit6sa, ha az arra ir6nyul, hogy a

V6llalkozot mentesitsek az olyan szerzoddsszeg6s (illetve szerzoddsszeg6sbe esds) 6s

annak jogkovetkezmlnyei - ide nem 6rtve a felmond6s vagy elfilils jog6nak gyakorl6s6t

- alkalmazhsa al6l, amelyert felel6s (illetve felelos lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy

Megrendelo 6tv6llaljon a V6llalkoz6t terhelo tobbletmunkakolts6geket vagy

indokolatlanul egydb, a szerzodds alapjhn a V6llalkoz6t terhel6 kockrizatokat. E korben

kijelenti Y6llalkoz6, hogy akocklzatokat felmdrte 6s azt a jelen szerz6ddsben foglalt
ellenszo I g6ltat6sban telj e s kiiruen 6rv6nye sf tette.

6.12 A V6llalkoz6 a teljesitlshez az alkalmass6g6nak igazolilsilban r6szt vett szewezelet a

Kbt. 65. g (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint

koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g igazol6s6hoz bemutatott szakembereket. E

szewezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyetttrk akkor

vonhat6 be m5s (ide6rtve az 5talaktil6s, egyestil6s, sz6tv616s ritj6n tort6nt jogut6dlSs

eseteit is), ha aY6llalkoz6 e szewezetvagy szakember n6lkiil vagy a helyette bevont irj

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek,

amelyeknek a V6llalkoz6k1nt szerzodo fdl a kozbeszerzesi elj6r6sban az adott

szewezetlel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

6.13 V6llalkoz6 a jelen szerzodds alirirhsixal nyilatkozik, hogy valamennyi olyan m6r ismert

alv6llalkoz6j6t bejelentette a Megrendel6 fel6, amely rdszt vesz a jelen szerzod6s

teljesit6s6ben, valamint - ha a megenozo kozbeszerz6si elj6r6sban az adolt alvfiIlalkoz6t
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt benyrijtotta az arra vonatkoz6
nyrlatkozat6t is, hogy az ilItala ig6nybe venni kiv6nt alv|llalkoz6 nem 511 kiz5r6 okok
hat6|ya alaIt.Y6llalkoz6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerz6d6s

teljesit6s6be bevonni kiv6nt alvilllalkoz6k megjelol6se mellett a szerzodeses feladatok

azon r6sz1t, melyek vonatkoz6s6ban VSllalkoz6 az adott alv6llalkoz6t ig6nybe veszi,

valamint azt alewezett arhnyt., melpek m6rt6kig az adolt alvilllalkoz6 bevon6sra keri.il.

Amennyiben a fenti nyrlatkozatban foglaltakban v6ltoz6s kovetkezik be a szerzodds

teljesit6se sor6n, V6llalkoz6 ezen villtozhsrol halad6ktalanul koteles t6j6kozlatm a

Megrendel6t, illetve annak k6pviseloj 6t.

Felek rogzitrk, hogy a fentiek szerinti bejelent6 nyilatkozat nem minosiil a jelen

szerzl dls 6 .3 szerinti szerzo d6ses dokumentumnak.

A V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek idotartama alau kriteles a Megrendelonek
minden tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivdnt alvilIIalkoz6t el6zetesen bejelenteni, es a

bejelent6ssel egyritt nyilatkozni an6l is, hogy az illtala ig6nybe venni kiv6nt
alvilllalkoz6 nem 6llkizhr6 okok hat6lya alatt.

A Vdllalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt (6rtve ez alatt a Ptk. szerinti
kdzremtikodo fogalmrit is) irgy felel, mintha a szolgilltat6st maga vlgezte volna, a

jogosulatlanul ig6nybevett alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt pedig k6rt6rit6si felel6ss6ggel
tartozik, azaz alv|llalkoz6jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n felel6s minden olyan kfu6rt
is, amely an6lkiil nem ktivetkezett volna be.
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6.14 A Szerzodo felek megrillapodnak, hogy a teljesitdsben rdszt vev6 alvrillalkoz6 nem
vehet ig6nybe saj6t teljesit6s6nek 65%-6t meghalad6 m6rt6kben tov6bbi kcizremukodot.

6.15 A jelen szerzodlsben viillalt munkrikkal osszeftigg6sben keletkezl szellemi alkot6sok
(pl.: tervek, tanulm6nyok) korl6tlan, hatSrozatlan idejri, kizdrolagos 6s harmadik
szem6lynek ellenszolgdltat6s ndlki.il atadhat6 felhaszn|llsi jogrit Megrendel6 a jelen
szerzod6s 3.2. pontjhban foglalt szerz6ddses Srban foglalt felhasznflilsi dij6rt megszerzi.
Megrendelo ez alapj6n jogosult brirmely a szerzodds alapjdn elk6sziilt mri/alkotiis
Stdolgozirsira is. Ha a projektet Megrendelo brirmely okb6l nem val6sitja meg, vagy
r6szben val6sitja meg, akkor a szerzoijogi v6delem al6 es6 mri/alkot6s felhaszn6l6s6nak
jog6t Megrendelo a TitmogaI6ra, vagy az titala megjeliilt szem6lyre ruhfnza 6t.
(T6mogat6 neve: Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium Kornyezeti 6s Energiahat6konysfgi
Operativ Programok6rt Felel6s Helyettes Allamtitkars5g)

6.16 Megrendelo a megk<jtrjtt Trimogat6si Szerz6d6s vonatkoz6sflban a fenntarthat6s6g
drdek6ben intdzked6seket v6llalt, melyeket aYilllalkoz6nak a szerzodls teljesitdse sor6n
figyelembe kell vennie 6s lehet6s6g szerint minel sz6lesebb korben alkalmaznra kell.
Ennek megfeleloen a V6llalkoz6 kciteles tiimogatni a Megrendel6 fenntarthat6s6gi
v5llal5sainak telj esiil6s6t.

- Y|llalkoz6nak a l6tesit6s, 6pit6s ideiglenes helyig6ny6t 6s hat6stertilet6t a KEHOP
t6mogat6snak megfeleloen az enged6lyes terunek megfeleloen a lehet6 legteljesebb
m6rt6krire minimalizillja, a hullad6kok gffit6s6t 6s elszilllitSsht mindenben a hat6lyos
jogszab6lyi 6s hat6s6gi el6ir6soknak megfelel6en vdgz\ a l6trejov6 l6tesitm6ny
kdmyezet6ben a forgalomnoveked6st okoz6 ritvonalakon terhel6scsillapit6
int6zked6seket v6gez. Ennek 6rtelm6ben legal6bb az ideiglenes tertiletfoglal6s
minimalizillSsa, az anyagszilllit6si ritvonal optimaliz6l6sa 6s a gondos kiviteli tervezls a

zaj,por, pollen, elhagyott hullad6k stb. megel6z6se 6rdek6ben k<jtelez6.
- A Megrendel6vel tdrt6no kommunikilci6ban,6s az egyes feladatok elv6gz6se sorftn az

elektronikus utat kell elonyben r6szesitenie a V6llalkoz6nak. A szerzodds teljesitdse
sor6n a dokument6l6s elektronikus adathordoz6kon t<irt6nik, 6s csak a felek 5ltal
elfogadott utols6 verzi6k kertilnek kinyomtat6sra.

Megrendel6 a fenti ekifr6sok betartilsht a szerzodds teljesit6se soriin szem6lyesen,
fokozottan 6s folyamatos ellen6rizni foga, kiildnds tekintettel a kapcsolattartils 6s az

egyes, a szerzldds teljesit6se alatt keletkez6 dokumentumok fltaddsa sor6n. Amennyiben
a V6llalkoz6 nem tartja be a jelen pontban meghatfurozottakat, rigy Megrendel6
felsz6litja fr6sban, majd a mdsodik ir6sbeli felsz6lit6st kdvetoen tov6bbra is fenn6ll6
szerzodlsszeg6s eset6n Megrendel6 jogosult felmondani a szerzod6st vagy el6llni a

szerzod6st6l.

6.17 Yhllalkoz6 jelen szerzodds aliir6s6val nyilatkozik an6l, hogy 2011. 6vi CXCVI.
tdrv6ny 3.$ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghat6rozott 6tl6that6 szewezetnek minostil.
Y6llalkoz6 ezen nyilatkozatban foglaltak vSltozhsa eset6n arr6l halad6ktalanul kdteles
a Megrendel6t t6j6koztatni. A val6tlan tartalmri nyilatkozat alapjfin k6t6tt visszterhes
szerzod6st a Megrendel6 felmondja vagy -ha a szerz6d6s teljesft6s6re m6g nem keriilt
sor - a szerzodlstol e1611. (36812011. (XI. 31.) Korm. rendelet 50.$ (1) bekezd6s (1a)

pontja alapl6n).

6.18 V6l1alkoz6 jelen szerz6d6s al6irris6val bemutatta a felhiv6sban foglaltaknak, tovilbbd a
32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. $-a alapl6n a legalilbb 50.000.000,-
HUF/k6resem6ny 6s legal6bb 100.000.000,- HUF/6v limitri All Risks tipusri

-:
t7

}',,



feleloss{gbiztositfsi szerz6d6set, mely kiterjed 6s kello fedezetet nyrijt a teljes

szerz6des szerinti munk6kra, a k6resem6nnyel kapcsolatos tobbletk<iltsdgekre

(romeltakarittts, szakdrt6i k<ilts6gek stb.), a meg16v6 6s szomszddos 6pitm6nyekre' A
biztosit6snak fedezelet kell, hogy nyfjtson az 6pitkez6s folyam6n az 6pit6si

teljesit6sben (megl6v6 szerkezetek, belpitelt anyagok, munka) keletkezo k6rokra, a
megl6vo megmarad6 6pi.iletekben keletkez6 k6rokra, harmadik szem6lynek okozott

dologi 6s szem6lyi k6rokra.

6.19 V6llalkoz6 jelen szerzSdls al6irhs6val bemutatta a felhivdsban foglaltaknak, tovhbbh a

32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. $-a alaplfin a legal6bb 40.000.000,-

HUF/k6resem6ny 6s legalfbb 100.000.000,- HUF/6v limitri tewezor

feleloss{gbiztosit6si szerzodlslt (az kello fedezetet nyrijtson, s kiterjedjen a teljes

szerzodds szerinti tervez6si munk6kra)

6.20 A Vfllalkozo jelen szeruodes alitir{sdval tudom6sul veszi, hogy nem minosiil id;zletr

titoknak az az adat, amelynek megismer6s6t, vagy nyilvdnoss6gra hozatalilt ktilon

t<irv6ny koz6rdekbol elrendeli.

6.2I Szerzodo felek tudom6sul veszik, hogy az Allami Sz6mvev6szdk,rol sz6l6 2011. 6vi

LXVI. torv6ny 5. $ (5) bekezd6se szerint az Allami Sz6mvev6szek - az Allami

Sz6mvevoszehtol sz6l6 2011. 6vi LXVI. tdrv6ny 5. $ (3){4) bekezd6s szerinti

ellen6rz6si feladataival osszefiigg6sben ellenorizheti az illlamhfutarths

alrendszereibol frnanszirozott beszerz6seket 6s az 6llanh6ztart6s alrendszereihez

tartozo vagyont 6rinto szerzod6seket a megrendelon6l, a megrendel6 nev6ben vagy

k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn61 6s jogi szem6lynel, valamint azokn|l a

szerzodo felekn6l, akik, illetve amelyek a szerziidls teljesit6s66rt felelosek, tov6bbS a

szerzod6s telj esit6s6ben ktjzremtikdd6kn6l.

6.22 A szerzod6s annak mindk6t fel 611:.ah alfuirdsdnak napjdn 16p hat6lyba. Mindk6t f61

kijeleni, hogy
ke116 felhatalmaz6ssal 6s jogk<inel rendelkezik a jelen szerzodds alfiirisSra
6s teljesites6re;
a jelen szerz6d6s alitirdsht az erre kijelolt vezeto, illetoleg a ceg
igazgatosdga, vagy vezet6 testiilete szabSlyszenien engedelyezte 6s az

megfelel az err e vonatko z6 j o gszab 61yi rendelkez6s eknek;

a jelen szerz6d6st a f6l nev6ben al6ir6 szem6ly megfelel<i, a vonatkoz6
jogszabillyok 61ta1 megkiv6nt regisztrillt allirhsi joggal rendelkezik, igy
resz6r6l a megSllapodils alfiiritsa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi milq olyan
szerz6d6s vagy egydb jognyilatkozat megszegds6t, melyben f61k6nt

szerepel.

6.23 Fentiek bizonys6g6ul a szerzodo felek ezennel alfiirjak jelen Szerz6d6ses

Meg6llapod6st 6 eredeti p61d6nyban"

6.24. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s barmely pontja k6gens
jogszab6lyba iitkozne, vagy a ktizbeszerulsi elj6r6s (ide 6rtve mind a

keretmegdllapod6sos eljdrds els6, mind m6sodik szakaszhnak rendelkezdsit) k0telez6
6rv6nyti dokumentuminakartalm6val ellent6tes lerrne, akkor jelen szerz6d6s fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kiilonosen a

szerzod6s m6dosit6sa n61ki.i1 - a megs6rtett kritelez6 6rv6nyri jogszab6lyi rendelkez6s
vagy kozbeszerzdsi dokumentumi rendelkez6s kertil. Fentieket kell megfelel6en

18



alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely
rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s azt szrivegszertien a szerzodes nem tarlalmazza (az
adott rendelkez6s a szerz6d6s ftszdtkdpezi).

6.25. JeIen szerzodls az alfiirdsfxal l6p hathlyba.

vLl,rx,xoz6z
Alfiirta 6s lep ecs6telte :

Az aI6ir6 neve (nyomtatott nagybettikkel)
HALMI TAMAS
Beoszt6sa: tigyvezet6
Teljes kcinien felhatalmazva 6s eljlwa az
M-E 2020 Konzorcium vezetfje, 

^M6sz6ros 6s M6sz6ros Ipari,
Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Korlitolt
Felel6ss6gii Trfrsasr[g nev6ben.

KfL
It./5.

59-6
J-AA

Az al5ir6 neve (n tt nagybettikkel)
NAGY LAS KRISZTIAN
Beoszt6sa:
igazgat6

6s kdrnyezetv6delmi

Teljes kdriien felhatalmazva 6s eljdwa az
M-E 2020 Konzorcium tagia, Euroaszfalt
rt,pitf 6s Szolgdltat6 Korlftolt Felel6ss6gii
Tirsas6g nev6ben.

Kelt: rbrJ n A, P vtY ?D 1+ . 4L.Iq ,

MEGRENDELO:
Alfiirta 6s lepecs6te

T9 r-





2. KOTET
. 2. FEJEZET,

ALTALANOS F'ELTETELEK

Uznunrc TELEpEK f,s rrcnvnzns-npirf,sr pRoJEKTEK
Szerz6d6ses Felt6telei

ELEKTRoMo s E s cEp E s zETn grB s irN,rnxyprHn z v AL AMINT vA LL ALKI zo ALTAL
TERVEZETT npirBsl ES MERNoKI LETEsiruBNvEKrrEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiad6s 1999
rsBN 2-88432-023-7

Mdsodik, 6tdolgozott maryar nyelvii kiad6s 2011. szeptember
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2. KOTET
.. .. 3..FIdJF,ZE.T

KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds 6s kieg6szit6seket hat6roznak meg az Altal6nos

Felt6telekhez vis galmazott kikot6sek m6dosit6sok, kieg6szit6sek

megvilltoztatjhk az laltakat 6s kiildnbozoseg vagy ellentmond6s esetdn az

ebben a Kiilonos Felt6telekben foglalt kikot6sek azthtyad6k.

uouosirorr ES f.r nr,crxrnl,YEK

elyettesftend6:

1.1.1.1 A Szerz6d6s jelenti a Szerzoddses Megdllapod6st, valamint a Szerzoddses Meg6llapod6s 6.3

pontjSban rqgzitelt, annak elv6laszthatatlan mell6klet6t kepezo dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogad6 szetzodls
kifejez6s a[ I 6rteni 6s

vagyklzhl MegrlllaP

1. 1.3 Ditumok, prfb 6k, idfitartamok 6s Befejez6s

Az atdbbi bekezdisbk tdrlenddek ds az aldbbival helyettesftend6:

1.1.3.3. "Megval6$itfs ld6tartama" az AjhnlatiNyilatkozat Ftiggel6k6ben foglaltak szerint

Az ahrtbbi rtj bekez{ds hozzdadand6:

1.1.3.10 Felt6telekben a Polgdri
(XrL.27.) EVM-IpM-KM-

1.1.4 P 6nz 6s kifizbt6sek

Az aldbbi bekezdilek tdrlendflk 6s az aldbbival helyettesftenddk:

I.I.4.3.,,Kiilts6g" minden, 6sszeriien aYillIalkozS altal viselt (vagy viselend6) a Helyszinen, vagy

azon kiviil keletkez6 kiad6st jelenti, amely magitba foglalja az ilItalinos 6s az allhoz
kapcsol6d6 terheket. A V6llalkoz6nak kolts6g6n feli.il, haszon kifizet6se nem j6r. Ahol a

jelen szeizodes igy rendelkezik, a haszon kifizet6s6re ir6nyul6 rendelkez6s nem

alkalmazahd6.

Ll.4.7.,,Kiizbensf fizet6si igazolfls" a 14. Cikkely szerint kibocs6tott b6rmely fizet6si tgazolilst
jelenti

Az aldbbi bekezddsek tdrlendfk:

1.1.4.4.,,V6gs6 fizet6si lgazolfs"
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1.I.4.5.,,V6gsd Kimutatfs"

1.1.6 M6s megnevez6sek

Az aldbbi bekezddsek tdrlenddek ds az aldbbival helyettesftendfiek:

1.1.6.5 ,,Jogszabflyok" alatt 6rtendok Magyarorszilg Alaptdrv6ny6nek T) cikk (2) bekezd6se
alapj 6n j o gszab6lynak min5siilo j o gfon6sok.

1.1.6.8 ,,el6re nem Lithat6" alatt 6rtend6k minden olyan esem6ny, melynek bekovetkez6se
megfelel akozbeszerzdsekr6l sz6l5 2015. 6vi CXLIII. torv6ny, 74I. $ (4) bekezd6s6nek c)
pontj Snak ca) alpontj 6ban leirtaknak.

Az aldbbi Alcikkely tdrlendf 6s az aldbbival helyettesftendfi:

1.5 Dokumentumok fontossfgi sorrendje

A Szerzodeses Meg6llapod6s 6.3 pontj a szerint.

Az aldbbi Alcikkely tdrlendf 6s az aldbbival helyettesftendil:

1.6 Szerz6d6s es Megrillapodf s

A Feleknek a Szerzoddses Megiillapoddst a kiizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII tv. (Kbt.) 131.

$ -6val osszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedm6nyez6s

AzAlcikkely (a) pontja tdrlendd

1.10 A Villalkoz6 Dokumentumainak Megrendeld iltali hasznflata

Az Alcikkely els6 bekezddse tiirlendf is az uhibbival helyettesitendil:

Megrendel6 jelen szerzodds alfiirdsdval a V6llalkoz6 6ltal k6szitett, 6s k6szitend6 tervek
vonatkoz6s6ban teljes k6ni, teriileti korlitoz6s n6lkiili, hatftrozatlan id6tartamra sz6l6, kizfu6Iagos,
harmadik szemdlynek 6tengedheto felhasznril6si jogot szerez, amely kiterjed kiildnosen a tervek
6tdoIgoz6s6ra, m6do sit6s iira, enged6lyeztet6s6re 6s tov6bbtervez6s6re is.

1.L3 Jogszabflyok betartisa

Az Alcikkely elsd mondata tdrlendf ds az shibbivul helyettesftendfl:

A V6llalkoz6 koteles aSzerzodds teljesit6sekor betartani a vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyokat.

2. A Megrendeld

2.1 L Helyszinre val6 bejut6s joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell drtenL r
\,\22



Ilyen speci6lis hat6sk<irnek tekintendo a 20.\' Alcikkel
Aicikkeiy szerinti j6v6hagy6 vagy elutasit6 dont6s meghoz

2.5 Megrendel6 kiivetel6sei

Az Alcikkely utotsti bekezddse kiegisz[tendf a ki)vetkezdvel:

A levon6s beszhmiths alaplfin tort6nik, figyelemmel a 2Q

bekezd6s6re.

3. A M6rniik

3.L M6rniiki kiiteless6gek 6s hatiskiir

Az Alcikkely kiegdszftendf a kdvetkezdkkel:

A M6mok, vagy maga, vagy szemdlyzet6nek valamely ga
vonatko z6 magyar j o g szab iiyi elo ir6soknak me gfelel6 felad

Az Alcikkely negyedik bekezddse kiegdszftendff a

CXLIII tv. (Kbt.) 135. $ (6)

a mtiszaki ellenori tev6kenys6gre
is ell6tja.

a 22. Alcikkelyben foslaltak 3.5.

lenl6tdt biztositani, aki a Szerzod6s
marad6ktalanul

4. A Vfllalkoz6

4.2 Teljesit6si Biztosit6k

Az Alcikkety mdsodik bekezddse tdrlendf is az aldbbival

biztosftSsi szeruodes alapjin ki6llitott - keszfizeto k
teljesitheti. A teljesit6si biztosit6k tekintetdben a Szerf6d6ses Meg6llapod6s 3.6. pontja is

alkalmazand6.

Az Alcikkely kieg6szitend6 a kiivetkez6vel:

Az Alcikkely rendelkez6sei a Szerzodlses Meg6lla pontj6ban el6irt j6lteljesit6si

b izto s it6k tekintet6ben i s me s fe le I 6 en alkalmazand6 ak.

4.3 Vfllalkoz6 K6pvisel6je

Az Alcikkely vdge kiegtisz{tendf a kiivetkezffvel:

A V6llalkoz6 koteles a Helyszinen egy olyan szemdly
m6rt6kad6 nyelv6n rendelkez6sre 6116 doku
kcizremtikodni k6pes.

4.4 A|l"fillalkoz6k

Az Alcikkely kiegiszftendf a kdvetkezfikkel:
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d) az alv|llalkozor szerz6ddsnek tartalmaznia kell egy olyan kitdtelt, amely felhatalmazza a

Megrendelot arra, hogy felsz6litsa az 5rintetteket az adott alv6llalkozSi szerzodds nev6re
torl6no fltruhilzfshra felmond6s eset6n, a I5.2 Alcikkely (MegrendelS dltali felmondds)
alapjhn.

4.6 Egyiittmiikiid6s

Az Alcikkely vige kiegiszftendd u ktivetkezfikkel:

A m6s v6llalkoz6k munk6j6val trirldno marad6ktalan osszehangolSs 6rdek6ben V6llalkoz6 koteles:

(i) Minden olyan munk5lat6r6l, amely mds v6llalkoz6 munk|jhl befoly6solhatja, zavarhatja,
vagy korlitozhatja 6rtesit6st kiildeni a M6rnoknek legk6s6bb az rlyen munk6latainak
megkezd6s6tmegelozo 7. napig, 6s

(ii) halad6ktalanul 6rtesiteni a M6mdkot, ha munkav6gzes1t m6s v6llalkoz6bhrmllyen form6ban
befoly6solj a, zavarja, vagy korlStozza.

4.12 El6re nem ldthutfrtzikai kdriilminyek

Az Alcikkely vdge kiegiszftendf a kdvetkezdkkel:

E 16r e n em ldth atd Jizik ai k d r iilmdny n e k min 6s iil kii I ii n d s e n :
a) r6g6szeti lelet, vagy bdrmely olyan t6rgy vagy objektum, melSmek felt6r6sa, kiemel6se

krzir6lag az illet6kes mrizeum hat6sk<irbe - v agy annak szakfeliigyelet6be tartozlk
b) f6mszennyez6s mentesit6s, bele6rtve l6szer, robban6anyagok eltSvolitfls6t
c) kor6bban egyeztetett 6s adott szolgilltato fltal j6vdhagyott tervektol elt6r6 kdzmrivek felt6r6sa
d) minden olyan felszin alatti, (bele6rtve az emben beavatkozhs eredm6nyek6pp l6trejott), a

felszin megbontds n6lkiil nem 6szlelheto 6s nem kcjvetkeztetheto olyan 6pitm6ny-, mu, vagy
term6szeti k6pz6dm6ny, mely helyszinrajz16l, szoveges- vagy vonalas tervdokument6ci6b6l,
vizsg6latb6l, tov6bbri jelen krizbeszerz6si elj6r6sban szerepl6 b6rmely dokumentumb6l,
fon6sb6l stb nem kovetkeztethet6, tov6bb6 a pontatlan k<izmti adatszolgfiItat6sb6l, illetve a
nyilv6ntartSsban nem szerepl6 k<izmtivek kiv61t6s6b6l, ebbol eredo v|ltoztatSsok, amelyek
fj -, vagy me gl6vo enged6lyek m6 do sit6s6n ak beszerz6s6t eredm6nyezik.

e) minden vis maior esem6ny bekdvetkez6se ut6n, annak kdzvetlen vagy k6zvetett hat5saib6l
(p61d6ul: szenrtyezoanyag mentesit6s, talajcsere, viztelenit6s) ad6d6 kivitelez6s helyszin6n
jelentkezo akad|lyodat6s, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkiizelit6s

Az Alcikkely kiegdszftendd a kdvetkezffvel:

A V6l1alkoz6 k<iteles biztositani a kdzleked6s folyamatos 6ram16sht 6s biztonshgfit a nyilv6nos
kozleked6si p6ly6kon, melyeket hasznill (krizutak, gyalogj6rd6k) 6s amelyeket az epit5si munkAk

sor6n kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) el6ir6sainak, valamint a Megrendel6
Kovetelm6nyeinek megfeleloen. Minden erre vonatkoz6 enged6lyt aYilllalkoz6nak kell beszereznie.

Az ilyen akadillyoztat6s 6s forgalomterel6s kcilts6g6t az Szerz6d6ses Arban kell figyelembe venni. A
Helyszin kcizel6ben levo ingatlanokra va16 bej6r6st minden 6pit6si munka mellett biztositani kell.

4.18 Kiirnyezetv6delem

Az Alcikkely kiegiszftendf a kdvetkezfvel:

A V51lalkoz6nak a komyezet v6delm6t, meg6v6s6t szolgSlo int6zked6sek, iizemeltet6si 6s

admtnisztrhci6s feladatok v6gz6se sor6n valamennyi hatdlyos, a kornyezet v6delm1t szolg6l6
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jogszab1lyt, el6ir6st, illetve vonatkoz6 kovetelm6nyt - ktilonosen az ajhnlatban - 6rt6kel6si

r6szszempontk6nt vagy m6s m6don - v611alt kovetelm6nyeket - be kell tartanta.

A munkiteriileten teletkezo szenrtyviz megfelelo, a vonatkoz6 hatosrigi eloir6sok szigorri

betart6s6val tortdno elhelvez6s66rt a kivitelez6 felel.

4.23 Y Silalkoz6 miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezd^se kiegdszftendf a ki)vetkezfvel:

Amennyiben a V6llalkoz6 ezen k6telezetts6g6nek e1y, a M6rnok 6ltal kibocs6tott erre vonatkoz6

utasit6s ellen6re sem tesz eleget azutasitls d6tum6t6l szttmitott legkdsobb 30 napon beltil, a M6mok

elv6geztetheti az elt6volit6st a Yilllalkozo kolts6g6re 6s kockdzatfura m6s v6llalkoz6val, a

Szerzod6sben ill. jogszabillyban foglalt egy6b jogkovetkezm5nyek terhe melett is.

Az Alc ikke ly h arma dik b e k e zdis e ki e g i s z[te n d 6 u k iiv et k e z6k k e I :

Amennyiben a V6llalkoz6 ezen kotelezetts6g6nek az Atadfus-6tveteli lgazolSs d6tum6t61 sz|mitotl

legkds6-bb 30 napon beliil nem tesz eleget, a M6mok elv6geztetheti a feleslegess6 v6lt anyagok 6s

.rikorok elt6volit6s6t a V6llalkoz6 kolts6g6re 6s kock6zathramhsvilllalkoz6val.

Az ahrtbbi rti Ahikkely hozzdadandd':

4.25 Megl6v6 kiizmiivek

A V6llalkoz6 k<jteles a L6tesitm6ny kivitelez6se elott egyeztetm az cisszes olyan szolg6ltat6val

melynek k<jzmrivei 6rintettek lehetnek, bele6rtve ahozzhjhrul6sok, kiv6lt6sok, fejleszt6sek kolts6g 6s

idoig6ny6t. Ennek elmulaszt6sa eset6n a kdzmrivekkel kapcsolatos b6rmely nemri kdvetel6s kizfffi. A
V6llalkoz6nak b6rmilyen, a megl6vo kozmtiveket 6rint6 ftildkitermel6si, vagy egy6b munka

megkezd6se el6tt tiszt6ban kell lennie valamennyi megl6vo szolgilltatoi l6tesitm6ny, kozmri

elhelyezked6s6vel, igy a csatornah6l6zat, telefon 6s elektromos vezet6kek, villanyoszlopok, viz-,

g6zvezet6kek, 6s egy6b kcizmrivek helyzeIlvel. A vonatkoz6 munk6k kivitelez6se sor5n az 6lIala,

vagy alvilllalkoz6i 6ltal az utakban, csatornah6l6zatban, csdvekben, vezet6kekben illetve

kozmrivekben okozott mindennemi klrdrt a V6llalkoz6 felel, 6s azokat kdteles saj6t kolts6gdn a

M6rnok 6ltal el6irtm6don 6s hat6rid6n beliil helyre6llitani.

A kdzmtiveknek a Mern<jk altal j6v6hagyoIl, vagy az o utasit6s5ra tcirt6n6 kiv6lt6s5hoz vagy itl-,
illetve v6delembe helyezlslhez sziiks6ges egyeztet6seket az illet6kes hat6s6gokka1, illetve
tulajdonosokkal a YSllalkoz6nak kell lefolytatnia 6s a vonatkoz6 enged6lyeket I hozzhjilrul6sokat a

Yflllalkoz6nak kell megszereznie. Amennyiben Megrendel6n6l rendelkez6sre 611 kozmrit6rk6p a

megldvo kozmtivekrol, rigy azt a Szerz6d6s hat6lybal6p6s6t kovet6en halad6ktalanul aY6lIalkoz6
rendelkez6s6re bocs6ti a.

5. Tervez6s

S.1 Altalinos tervez6si ktitelezetts6gek

Az Alcikkely kiegiszitendf a kdvetkezdvel:

A V6llalkoz6 tervezlsi 6s enged6lyeztet6si feladatait a Megrendelo krivelem6nyeiben (3. kdtetek)
foglalt kovetelm6nyeik tartalm azzik

B6rmely tervet, amelynek elk6szit6se a Y6llalkoz6 kotelezetts6ge, megfelelS tervez6si
j ogosults6ggal rendelk ezo tervezonek kell elk6szitenie.
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A V6llalkoz6 kciteless6ge, hogy eleget tegyen az engedelyek krivetelmdnyeinek, ds lehetosdget adjon
a kibocs6t6 hat6sSgoknak a munka feltigyelet6re 6s vizsg6lat6ra. Ahhoz rshozzhkell j6rulnia,hogy a
hat6s6gok a teszteken 6s az ellen6rz6seken rdszt vegyenek, ami nem menti fel a V6llaIkoz6t a
Szerz6d6sben v6llalt brirmilyen felel6ssegtol.

5,2 A Y 6llalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy ilj bekezddssel egdszill ki harmadik bekezdiskdnt, a tdbbi bekezdds hdtrdbb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a L6tesi1.m6ny egyik rdsz6nek a kivilelez6se sem a M6rnok 6ltal j6vhhagyott
vonatkoz6 Epit6si,(Kiviteli-) tervek hiSny6ban. A Letesitm6ny kivitelez6se mindenkor a M6rnok
5ltal j6vahagyott Epit6si (Kiviteli-) tervek alapl|n kell, hogy- folyj6k. Amennyiben a Megrendeloi
K<jvetelm6nyek mSsk6pp nem rendelkezik, a vonatkoz6 Epit6si terveket az adott munkar6sz
kivitelez6sdt megeloz6 legal6bb 15 nappal be kell nyfjtani a M6rncik rlsz5re jov6hagy6s c61j6b6l.
Amennyiben a V6llalkoz6 egy mhr j6vhhagyott 6pit6si terv m6dosit6s6t l<whnja elvlgezni, rigy en6l
koteles a M6m6kot halad6ktalanul 6rtesiteni 6s a m6dositott terveket akivitelezes megkezd6se el6tt
legal6bb 15 nappal rijra be kell nyrijtania a M6rnokhoz j6v6hagy6s c61j6b6l. A Megrendelo
Kdvetelm6nyei meghatfrozhatnak egy6b m5s V6llalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell
nyirjtani feliilvizsg6latra lslvagy j6vhhagy6s c6lj6b61 M6rn<ik r6sz6re. Az ilyen dokumentumok
tekintet6ben is alkalmazm kell a tervek benffit6s6ra fentiekben meghathrozott hat6ridot.
Amennyiben M6rndk a j6vhhagy6sr6l vagy elutasit6sr6l nem ktild 6rtesit6s a benyrijt6st k<iveto 8

napon beliil, 6s errol a megadott hat6ridon beliil, harmadik f6lnek felr6hat6 ok megjelol6s6vel,
ir6sban maght nem menti ki, akkor a m6dositott tervet a M6mdk 6ltal teljeskriruen elfogadottnak kell
tekinteni.

6. Szem6lyzet 6s Munkaer6

6.5 Munkaid6

Az Alcikkely tdrlendd is az aldbbival helyettesftendil:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorsz6gon a mindenkori jogszab6lyokban ekk6nt rdgzitett napok, a

szerzodls megkcit6sekor janu6r 1, miircius 15, Hrisv6t H6tf6, Nagyp6ntek, m6jus 1., Piinkdsd Hdtf6,
augusztus 20, okt6ber 23, november l, december 25, december 26.

Amennyiben a V6llalkoz6 rendes munkaid6n trili, valamint vas6rnap 6s munkaszineti napon
munkavlgz6st tervez, akkor ehhez a M6mdk hozz6j6rul5s6t kell k6rnie. A M6rnok 6rtesit6se
legk6s6bb 4 munkanappal a munkav6gz6s elott kell, hogy t<irt6njen. A M6rncik az igdnybejelentdst
kovetoen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontson ahozzfijhrul6sr6l vagy e1utasit5sr61. Amennyiben
err6l nem kiild 6rtesit6st a V6llalkoz6nak, tgy a M6rndk hozzirjitrulils6t megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidon trili, valamint a vas6map 6s munkaszi.ineti napon v5gzett munkav6gz6sbol
ered6 jogs6rt6sek6rt 6s k6rok6rt a V6llalkoz6 teljes koni felel6ss6ggel 1artozik

Y6llalkoz6 a tev6kenys6ge sor6n kriteles a zajjal, porral 6s egy6b kellemetlen hatSsokkal j6r6
munkrik rendes munkaidon trili, valamint vas6rnap 6s munkasztneti napokon val6 vegzesetol
1art6zkodm.

V6llalkoz6 fenti kotelezetts6geinek megs6rt6se miatt mind a Megrendelovel, mind pedig harmadik
szem6lyekkel szemben kizar6lagos feleloss6ggel tartozik.

r/-\
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6.7 Munka- 6s eg6szs6gv6delmi el6ir{sok

Az Atcikkely kiegds zitendf a kdvetkezfv el:

A szok6sos havi el6rehalad6si jelent6sen feltil (4.21 Alcikkely) a V6llalkoz6nak azortal ir6sban

jelentenie kell a M6rnoknek 6s minden 6rdekelt szervezetnek - a magyar jogszab6lyoknak

megfeleloen - a Helyszinen elofordult minden baleset vagy szokatlan esem6ny r6szleteit, tekintet

nekUl arra, hogy azok befoly6soljdk-e az 6pit6s menet6t, vagy sem. A V6llalkoz6 jelent6s6nek

tartalmaznia kell az adotti.igyben tett int6zkeddseit is.

Berendez6sek, Anyagok 6s Kivitelez6s

7.3 Feltigyelet

Az Alcikkety utolsd bekezdds els6 mondata tdrlendf ds az aldbbival helyettesftendfi:

A V6llalkoz6nak minden esetben lega16bb egy munkanappal az eltakar6s elott 6rtesitenie kell a

M6rn<jk<jt, amikor valamilyen munka elk6sziilt, miel6tt m6g eltakarnSk, l6that6s6g6tmegszrintetndk,

vagy becsomagoln6k t6ro16s, vagy sz6llit6s c6lj6b6l.

8 Kezd6s, k6sedelem 6s felfiiggeszt6s

8.1 A munkik megkezd6se

Az Alcikkely tdrtendd is az aldbbival helyettesftendfl:

A Kezd6si Idopont aSzerzldds hat6lybal6p6s6nek a napja.

8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsf bekezddse tdrlendd is az uldbbival helyettes{tendil:

A V5llalkoz6 koteles benyfjtani a M6rndk r6sz6re egy s5vos megval6sit6si titemtervet a 8.2

Alcikkelyben foglaltaknak megfelel6en a Kezd6si Idopontt6l szimitolt 30 napon beliil, mely

tartalmazza atervezlsre, enged6lyeztet6sre 6s kivitelez6sre tervezett idotartamokat.

A V6llalkoz6nakbe kell nyrijtania tovSbb6 egy aktualiz6lt titemtervet:
(a) a tervek M6rncik |ltali j6v6hagy6sht kovet6 15 napon beliil, tov5bb6
(b) az joger6s enged6lyek kezhezvdteldt kcivetoen 15 napon beliil, kieg6szitve a tervekben

szerepeltett egyes kivitelez6ssel 6rintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korribbi iitemterv nem egyezik meg az elorehaladds

m6rt6k6vel, v d1y a Y |llalko z6 kotel ez ett s 6 geivel.

A Vrillalkoz6 egyebekben kciteles a fenti i.iternterv havi rendszeress6ggel trirt6n6 aktualizhlfsitra,
amennyiben a fenti pontokban meghathrozottak egyike sem kertil alkalmazilsra az adott h6napban.

Az iitemtervre egyebekben a dokument6ci6ban meghatirozottak megfeleloen ir6nyad6k. Az
iitemterv, amennyiben az nem jar a teljesft6si hat6rid<i m6dosulilsSval, nem ig6nyh a szerzodds
form6lis m6dosit6s6t, azt a felek, mint a Kbt. 141.$ (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6rtik.
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Az Alcikkely mdsodik bekezddsdnek elsd mondata tdrlendf ds oz ultibbival helyettes{tendfl:

Amennyiben a M6rnok az titemterv kdzhezveteletlI szdmitott 15 napon beliil nem 5rtesiti a

Y6llalkoz6t an6l, hogy a benyrijtott iitemterv nem felel meg a Szerzoddsnek, a Vrillalkoz6nak a

benffitott iitemtervnek megfeleloen kell elore haladnia, cisszhangban minden egy6b szerz6d6ses
kotelezetts6g6vel.

8.4 A Megval6sitfs Iddtartamfnak meghosszabbitfsa

Az Alcikkely tdrlendf ds az aldbbival helyettesftendfl:

Amennyiben a YitIIaIkozo a tervezett elorehalad6sdban akadftlyoztattst eszlel, rigy a

,,Akad6lyo ztaths" Alcikkelyb en leirtak szerint j 6rhat el.

8.5 Hat6sigok 6ltal okozott k6sedelmek

Az Alcikkely tdrlendd is az aldbbival helyettes{tendfl:

Hat6s6gok 6ItaI okozott k6sedelemnek tekintendo: minden olyan jogszabfilybanrlgzitett eljrlr6si idot
meghalad6 id6tartam, melyet a Hat6srig a rlszdre megktilddtt kdrelem vagy megkeres6s
vizsgillathval tolt el abban az esetben ha a V6llalkoz6 mindenben eleget tett az OrszhgjogszabSlyok
6ltal felhatalmazoff. hat6s6gai 6ltal eloirt minden k<jvetelmdnynek 6s eljiirdsnak, emellett a Hat6s6g
k6 se de lme i akadfily o ztatj itk, v agy e I I ehetetlen itik az e I o rehal ad6st.

10. A Megb26 6ltal tiirt6n6 ftvftel

10.2 R6szleges r[fv6tel

Az Alcikkely els6 bekezddse tdrlendf ds az aldbbival helyettes{tendfl:

A M6rndk kiz5r6lagos megit6lese alapjan a L6tesitm6nynek bSrmely elem6r6l, rdsz6rol ki6llithat
Atad6s - 6tv 6teli Igazolfust.

11. J6tfll6sikiitelezetts6g

11.2 Hiinyok p6tl6sfnak kiilts6ge

Az Alcikkely atolsd bekezddse ti)rlend6,

11.3 A J6t6ll6si id6szak meghosszabbit6sa

AzAlcikkely elsd bekezdisdnek utolsd mondata, valamint a mdsodik bekezddse tdrlendff.

11.8 Vdllalkoz6 feladata a hibik feltfr6siban

Az Alcikkely elsd bekezdisdnek utolsd mondatu tdrlendil,

11.11 A Helyszin rendbet6tele

Az Alcikkely mdsodik ds harmadik bekezddse tdrlendf ds az aldbbival helyettes{tendfl:

F
u

28



Haayallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplo kcitelezettsdgeinek a Teljesit6silgazolils

m6solat6nak Megrendelo ilItali 6tv6tel6t kovet6 28 napon beliil, a Megrendelo a V5llalkoz6 Sltal

elt6volitani elmulasztott dolgokat aY6llalkoz6 kolts6gere elt6volittathatja.

A kdvetkezf rti Alcikkely hozzdadandd:

ll.l2 Kiitelez6 Alkalmassr[gi Id6szak
A V6llalkoz6 ll. Cikkely szerinti j6t6115si kotelezetts6gei nem 6rintik a V6lla1koz6 aPtk. 6s a

I2llg88 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyirttes rendelet szerinti szavatoss6gi

kotelezetts6geit.

12. Atv Atelt kiivet6 teszteVvusgrilatok

12.3 Megism6telt tesztek/ vizsgflatok

AzAlcikkely tdrlendil.

12.4 Atv 6telt kiivet6 teszteV v us gf latok eredm 6 nytelens 6 ge

AzAlcikkely tdrlendil.

13, Yfultoztatisok 6s kiigazitisok

13.2 Esszertisit6si javaslat

AzAtcikkely elsf bekezdise (ii) pontja tdrlendff, is helyette az aldbbi alkalmazandd:

(ii) a Megrendelo koltsdgeit csclkkenti a L6tesitm6ny fenntart6sa 6s iizemeltet6se sor6n.

13.3 Vf lto ztatilsi elj 6ris

AzAlcikkely els6 bekezdise tdrlendfl, helyette az aldbbi alkalmazandd:

Amennyiben a M6rnrik javaslatot k6r a V6llalkoz6t6I egyYilltoztat6si utasitfs kibocs6t6s6t

megelozlen, akkor aYilllalkoz6nak a kezhezvdtelt koveto 15 napon beltil v6laszolnia kell ir6sban,

vagy megindokolva miert nem tud eleget tenni a k6r6snek (amennyiben ez ahelyzet 6l1t elo), vagy

benffitva:

(a) a javasolt elv6gzendo munkp lefr5s6t 6s a kivitelezdsdnek i.itemterv6t,
(b) aY6llalkoz6 javaslatSt az Utemterv bdnnely esetleges megv|ltoztatilshra a 8.3 Alcikkellyel

fUtemterv] osszhangban.

Az Alcikkely mtisodik bekezddsdnek elsf mondata tdrlendff, helyette az aldbbi alkalmazandf:

A M6rnrik koteles a (13.2 Alcikkely fEsszertisit6si javaslat] vagy egy6b) javaslat kezhez vdtel6tol
szfimitott 15 napon beliil vSlaszt adni, j6v6hagy6s, elutasit6s, vagy v6lem6nyez6s form|jhban.
Amennyiben a M6rncik ezen hat6ridon beliil nem adja ki v5,laszdt, a villtoztatdst elfogadottnak kell
tekinteni. A Vdllalkozo nemk6sleltethet semmifele munk6t avSlaszratrirt6n6 vhrakozSs ideie alatt.

AzAlcikkely utolsd kdt bekezddse tdrlendd

1 3.4 Alkal mazhat6 p6nznemek
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Az Alcikkely tdrlendff.

13.5. Felt6teles iisszegek

AzAlcikkely tdrlendfi.

13.6. Napi munkfk

AzAlcikkely tdrlendil.

13.7 J ogszabflyi m6dosul6sok miatti kiigazftisok

Az Alcikkely els6 is mdsodik bekezdise tdrlendf ds az aldbbival helyettesftendf:

Amennyiben a Kolts6gek n<ivekednek, vagy cscikkennek a Kiindul6si Idopont ut6ni jogszab6Iy
m6dosul6sok (bele6rtve ebbe rij jogszab6lyok megjelen6sdt vagy a megl6v6k hat6lyon kiviil
helyez6s6t is) vagy ezen jogszab6lyok jogi vagy hivatalos 6rtelmez6se miatt,. befoly6solv6n a
YSllalkoz6t Szerz6desben foglalt kotelezetts6geinek teljesit6sdben, aSzerzod6ses Arkiigazitand6.

Amennyiben a V6llalkoz6 k6sedelmet szenved (vagy fog szenvedni), 6s/vagy tobblet kiad6sok
meriilnek fel (vagy fognak felmenilni) a reszere a Kiindul6si Idopontot kciveto Jogszabilly
m6dosit6sok vagy azok 6rtelmez6s6nek v6ltoz6sa miatt, akkor aYilllalkoz6nak egy 6rtesit6st kell
kiildenie a M6rnoknek 6s a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttf vSlik:

Az Alcikkely kiegdszftendd a kdvetkezfvel:

A V6llalkoz6 az alilbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alaplfun korrekci6ra:

(a) aKezd6si Idopontban hat6lyba m6g nem l6pett, de m6r 6rv6nyes Jogszabilly m6dosit6s
(b) 6ltalinos, a gazdas6gi 6Iet valamennyi szereploj6t 6rint6 Jogszabilly m6dositds eset6n (p1.:

ad6, tfirsadalombiztosit6s, munkabiztons6g)

13.8 A Kiilts6gek viltozfsi miatti kiigazft6sok

AzAlcikkely tdrlendfl.

14 Szerz6d6ses 61 6s kifizet6s

l4.l ASzerz6d6ses Ar

Az Alcikkely (a) bekezddse tdrlendf is helyettesftendfi:

Aszerzodeses Ar nem tartalmazhatjaa Megrendelonek bev6telt jelent6 ad6k, dijak k61ts6g6t.

Az Alcikkely utolsd bekezddse firlendff.

l4.2E,lfileg

AzAlcikkely harmadik bekezdisdnek elsf mondata tdrlendd ds az aldbbival helyettes[tendil:

A M6rn<jknek ki kell bocs6tania egy K<izbenso fizetdsi igazol6st az els6 reszlethez, miut6n kezhez
kapott egy Kimutat6st (a 14.3 Alcikkellyel cisszhangban) valamint miut6n a Megrendel1 kezhez
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kapta a (i) Teljesit6si Biztosit6kot a 4.2 Alclkkely szerint 6s adott esetben az eloleg-biztosit6kot,

amely az igenyelt el6leg csokkentve a Szerzoddses Arra eso elsz6molhat6 k<ilts6gnek a IUYo-ixal

sz6molt dsszegrol sz6l 6s a kifizet6se a p6nznemeinek megfelel6en keriilt szolg6ltat6sra.

AzAlcikkely (a) pontia tdrlendff.

14.3 K6zbens6 fizet6si igazolfs ig6nyl6se

AzAlcikkely elsf bekezddse tdrlendf ds az aldbbival helyettesltendfl:

A V6llalkoz6 koteles aSzerzod{sben meghatdrozott fizet6si iitemez6si idoszak v6g6n (ha ezvfitozlk
vagy nincs meghathrozva, akkor a M6rnok 6ltal jSvhhagyott a 14.4 Alcikkely szerint megltathtozoll

iitemterwel osszhangban) a M6mok r6sz6re egy Kimutat6st hat p6ld6nyban benffitani a M6rnok

6ltal j6vahagyott formhban, szerepeltetve mindazon <isszegeket, amelyekre a v6llalkoz6 jogosultnak

21ti; 
^ug1t. 

A Kimutat6st ki kell eg6szitem al6thmaszt6 dokumentumokkal, amelyek kozil az

egyiknekL adott id6szakra vornatkozo, 4.2I Alcikkely szerint elk6szitett el6rehalad6si jelent6snek

vagy jelent6seknek kell lennie.

l4.4Btzetlsi Utemterv

Az Alcikkely utolsd bekezdise tiirlendfl.

14.6 Kdzbens6 fizet6si igazolfsok kibocsf tf sa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifeiezds alatt Kimutatdst kell 6rteni.

'1.4.7 Kifizet6s

Az Alcikkely a), b), c) pontjai tdrlendflk is uz aldbbi ponttal helyettesltendflk:

a) az eloleget a munkaterd.let'. 6tad5s6t k<iveto 15 napon beliil felt6ve, hogy az elolegbiztosit6k

vfllaszthsaeset6ben az rendelkezdsre 6lI, ahogyan az aSzerzoddses Meg6llapod6s 3.5 pontj6ban

rogzit6sre kertilt;

b) a V6llalkozo 6ltal benyrijrtott szerzoddsszeni 6s jogszab6lynak megfelel6 sz6ml6it. A felek

megallapodnak, hogy a M6rnok 6Ital Ieigazolt dsszegu, szerzodlsszerti 6s a iogszabftlyoknak
megfelelo szSmlilk kiegyenlit6se a sziimlSk 6s mell6kletei Megrendel6 itltali kezhezvetelet

kovet6en a Kbt. 135. $-6ban meghathrozott hat6ridoben tcirl6nik.

1 4.9 Vissza tartott dsszeg kifizet6se

AzAlcikkely tdrlendfl.

14.10 Elszf mol6s befej ez6skor

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kffiezds alatt Kimutatdst kell 6rteni.

14.lI V6gs6 fizet6si Igazol{s ig6nyl6se

AzAlcikkely tdrlendil.

14.12 Elismerv6ny

AzAlcikkely tdrlendil.
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14.13 V6gs6 fizet6si Igazol{s kibocsftdsa

Az Alcikkely tdrlendfl.

14.14 A Megrendel6 felel6ss6g6nek megsziin6se

AzAlcikkely tdrlendff.

L5. Megrendel6 fltali felmond{s

15.2 Megrendeld fltali felmondris

AzAlcikkely c) pontja tdrlendd ds az aldbbival helyettesftendfl:

c) elfogadhat6 kifogds n6lkiil:
(i) a L6tesitm6nyek megval6sitSs6nak a 8. (Kezd6s, k6sedelmek 6s felfiiggeszt6s)

Cikkelynek megfelel6 el6rehalad6sa tcibb mint 30 napos k6sedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasit6s) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyre6llit6si munka) Alcikkely szerint

kiadott felsz6lit6sban foglaltak teljesit6se 28 napon beliil, annak klzhezvltele ut6n

Az Alcikkely mdsodik bekezddse tdrlendf ds az aldbbival helyettes{tendfl:

Fenti a)-d) esetek vagy kdriilm6nyek bfrmelyik6nek elofordul6sa eset6n a Megrendell 74 napos
hat6ridovel felmondhatja a Szerzod6st 6s kiutasithatja a V6llalkozot a Helyszinr6l, egy enol sz6l6
6rtesit6ssel. A fenti (e) 6s (f) bekezd6sekben leirtak elofordul6sa eset6n a Megrendel6 egy erre
vonatko z6 6rte s it6 s se I azonnali hatillly al fe lmondhatj a a S zer zo ddst.

Az Alcikkely kiegdszftendf a kdvetkezfvel:

A felmond6s idopontj itban aYilIlalkozS ftltal a Szerz6ddsnek megfelel6en m6r elkdszitett 6s be6pitett
L6tesitm6ny r6szeknek 6,s az ezen idripontig elk6szitett, benyrijtott 6s a M6rnrik 6ltal j6v6hagyott
Y6llalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga/korl6tozfsmentes felhaszn6l6si joga 6tsz6ll a
Megrendel6re, amennyiben a felmond6s a 7 .7 Alcikkely lA Berendez,lsek 6s Anyagok tulajdonjogal
s zerinti tul aj donj o g ffiszfililst me gelo zo en v6lik hat6lyo s s 6.

Az Alcikkely utolsti bekezddse tdrlendil.

16. A Villalkoz6 riltal tiirt6n6 felfiiggeszt6s 6s felmondis

16.1 Villalkozfi joga a munka felfiiggeszt6s6re

Az Alcikkely tdrlendil.

16.3 Munka besziintet6se 6s a Villalkoz6 Eszkdzeinek eltfvolitisa

Az Alcikkely kiegdszftendf a kdvetkezfvel:

Amennyiben V6llalkoz6 a (c) bekezd6sben foglalt kotelezetts6g6nek a felmond6s hat6lyba l6p6s6t
kciveto 8 napon beliil nem tesz eleget, rigy Megrendelo az Arukat V6llalkoz6 k<ilts6g6re
ellSvolittathatja.
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17 Kockfzat 6s felel6ss6g

17.3 A Megrendel6 kockr{zatai

AzAlcikkely tdrlendil.

17.4 AMegrendel6 kockfzataival jf 16 kiivetkezm6nyek

AzAlcikkely tdrlendd.

17.6 A felel6ss6g korlftozfsa

AzAlcikkely tbrlendff.

19 Vis Maior

19.7 A teljesit6s al6li jogszerii felment6s

Az Atcikkely c{me tdrlendf is az aldbbival helyettes{tendf:

19.7 A Szerz6dds megsztin6se lehetetleni.il6s folyt6n

20 Kiivetel6sek, vitfk 6s vflasztottbir6sfgi eljdrds

20.L A Vfllalkoz6 kiivetel6sei

Az Atcikkely dtddik bekezddsdnek elsf mondata utdn beillesztendf:

Amennyiben V6llalkoz6 elmulasztja a kidolgozott k<ivetel6s benyfiIilshI" 42 napon beltil, a

Megval6sit6s Idotartama nem hosszabbithat6 meg, aYfllalkoz6 nem v6lik jogosultt6 tovSbbi osszeg

rdszlre tort6n6 kifizet6sdre 6s a Megrendelot mentesiteni kell minden a k<ivetel6ssel kapcsolatos

b6rmely felel6ss6g al6l.

AzAlcikkely hatodik bekezddse tdrlendd ds az uldbhiakkal helyettesitendil:

Miut6n a M6rnok klzhez kapott egy k<ivetel6st, vagy b6rmely tov6bbi aliilmaszto r6szleteket egy

kor6bbi kovetel6shez, a M1rndknek v|laszt kell adnia j6v5hagy6lag, vagy elutasit6lag r6szletes

magyar(uattal az ffivetel6tol szttmitott 15 napon beliil.

Az Alcikkely utolsd bekezddsekdnt az aldbbi beillesztendfl:
Amennyiben a V6llalkoz6 a tewezett el6rehalad6s6ban akaditlyoztatrist 6szle1, ugy a 22 AlclkkeIy

,,Akadiilyoztatds" pontban leirtak szerint j6rhat el.

B6rmely megval6sit6s id6tartam6val kapcsolatos ig6ny kovetel6s keret6ben nem kezelheto.

20.2 A D0nt6bizottsfg kijeliil6se

Az Alcikkely els6 bekezdisdnek els6 mondata tdrlendf ds az aldbbiakkul helyettesftendfl:

Vit6s esetekben a felek v6lasztdsuk szerint jogosultak vit6jukat egyszem6lyes Ddnt6bizollsdgvagy
V6lasztott bir6s5g kozremukrjd6se ritj6n rendezni. Az egyik vitarendezlsi m6d v6Iaszt6sa az egyrk
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fel reszerll kizhrja a mdsik vitarendezdsi m6d egyidejri lefolytat6srit a m6sik fdl kezdemdnyez6sdre.
Amennyiben a felek nem tudnak meg6llapodni a D<intn<ik szem6ly6ben, a Dcintnokot a Magyar
Tan6csad6 M6rn6k<jk 6s Epit6szek Szovets6g6nek elnoke jeloli ki.

20. 4 D 6nt6b izotts :[ g felk6r6s e diint6 s hoz atalr a

Az Alcikkely negyedik is dtddik bekezdisdben a 84 nap tdrlendd ds helyette 45 nap alkalmazandL.

20.5 B6k6s meg6llapodfs

Az Alcikkelyben az ,,htvenhatodik napon" tdrlendf ds helyette ,,tizennegyedik napon"
alkalmazand6.

20.6. Vilas ztottbir 6sfgi elj 6rds

Alcikkely elsd bekezddse tdrlendd ds uz aldbbival helyettes{tendd:

Hacsak nem j<itt l6tre bdk6s megegyezds, b6rmilyen vititt, amelynek tfrgyiban a Dcjntobizotts6g
hatSrozata (ha van ilyen) nem v6lt v6glegess6 6s kdtelezov6, v6gtil V6lasztott birriskod6s ritj6n kell
rcndezni. Hacsak a k6t fel m6sk6ppen nem egyezett meg:

(a) a vitht v6giil a Magyar Kereskedelmi 6s Iparkamara mellett mrikod6 Alland6
Vril asztottbir6 s 69 r endezi,

(b) a vrI6I hdrom viiasztott bir6nak kell rendeznie jelen meg6llapoddsban, valamint a
Y illasztoltbf 16 s 69 Elj 6rris i S zab 6ly zat6b an fo gl altaknak me g fe I e I 6 en,

(c) aY|lasztottbir6s6g az eljfirhshtmagyar nyelven folyatja le,
(d) aYSlasztottbir6s6gi elj6r6s helye: Budapest.

A kdvetkezd ilj Cikkely hozzdadandf:

21. Ellen6rz6sek 6s auditok a magyar 6s a Kiiziiss6gi Hat6s{gok 6ltal

21.1 A V6llalkoz6 koteles mindenf6le korl6tozrist6l mentesen lehetov6 tenni, hogy az Allami
Sz6mvev6szdk, a Korm6ny 5ltal kijekilt belso ellen6rz6si szerv, a fejezetek ellen6rz6si
szervezetei, a Kincstfr, illetve a KEHOP hilnyitS Hat6s6g 6s a Kifizet6 Hat6s6g, tov6bb6 az
Eur6pai Bizotts6g, az Europai Korrupci6ellenes Iroda 6s az Evr6pai Sz6mvevosz6k a
Szerzod6ssel 6s a L6tesftm6nnyel kapcsolatos dokumentumokat futvizsgSlja vagy helyszini
ellen6rz6seken ellenorizze a projekt kivitelez6s6t 6s teljes auditot vlgezzen sztmlttzSsi vagy
b6rmilyen mds egy6b, a projekt finanszirozds|val kapcsolatos dokumentumok alapjhn. A
dokumentumoknak konnyen hozzhferhet6knek kell lenniiik, rigy kell oket rendszerezni, hogy
ez segitse az 6tvizsg6l6sukat. Ezek a vizsgSlatok az 6tadhs-6tv6teli igazolils kiad6s:it kcivet6 h6t
6ven beliil trirt6nhetnek meg.

21.2 A V6llalkoz6 vfillalja, hogy megfelel6 bejut6st biztosit a2l.l. pont szerinti szerveknek azokra
a helyszinekre, ahol a Szerzod6st teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elosegitse
munk6jukat.

21.3 A Y6llalkoz6 gararfiillja, hogy a 2Ll pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsg6latok 6s

ellen6rz6sek elv6gzds6re egyenl6 m6rl6kben gyakorolhat6k lesznek, vgyanazon felt6telek
kozott 6s ugyanazon szab6lyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak iwa, a
V6llalko z6 b rlrmely alv6llalkoz 6j 6v al szemben i s.

A kdvetkezf fij Cikkely hozzdadandd:
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22. Akaditlyoztatis

A szerzodds teljesit6s6re megadott napok szSma a szerzoddshat|lyballp6s6nek napjin indul. A
V6llalkoz6nak a teljesit6sre megadott nap 611 rendelkez6s6re a L6tesitm6ny teljeskdru

megval6sit6s6ra 6s fitadhshra, tovSbb6 b6rmely kozbeszerz6si dokumentumban szerepeltetett

elofriis telj esit6s6re.

22.1 A V6llalkoz6 6ltal bej elentett akad 6ly oztatis

Amennyiben b6rmely bekdvetkez6 esemdny miatt az adott Szakasz tewezett elorehalad6sa

ellehetetleniil6s ezt aY6lIalkoz6 nem lart1a saj6t 6rdek- vagy kock6zati kordben bekiivetkez6

k6sedelemnek, rigy jogosult ezt halad6ktalanul, de legk6sobb az akadftlyoztatds bekovetkez6se

ut6ni nyolcadik napon jelezni a M6rnok tinyhba.

A bejelent6sben egy6rtelmuen meg kell jelcilni:
(a) az akadillyoztat6s t6nY6t
(b) az akad|lyoztat6s kiv61t6 esem6nyt
(c) az akadillyo4at6s kezdeti id6pontj6t
(d) az akadilly o zIat6s s al 6rint ett S z akas z (oka)t
(e) amennyrben az akadillyoztatds megsztint a bejelent6s benyrijt6sakor, rigy annak

idopontj6t.

22.2 Az akadi.ily oztatf s elh irultf n ak bej elent6s e

Amennyiben az elorchalad6st akadiiyorlatiisa megszinik es ez annak bejelentds6n6l nem

keriilt megjelol6sre, tovhbb| az akadSlyoztaths bejelent6s6t a M6rnok kor6bban elfogadta, irgy

ennek bekrivetkez6st6l sz6mitott 3 napon aYilIlaIkoz6nak bejelent6st kell kiildenie a M6mok
ir 6ny 6b a, melyb en me gj e1616sre kertil le gal 6bb :

(a) az akad|lyoztatils bejelent6s6nek id6pontj6t 6s m6dj6t
(b) az akadillyoztaths kivrilt6 esem6ny megszrin6s6nek id6pontj6t
(c) Az akadillyoztaths idotartamht
(d) tovhbb| az 6intelt Szakaszokra gyakorolt k6sedelmeket

22.3 Az akad6lyoztatSs bej elent6s6nek elbirilfsa

A M6rnok az akadillyoztaths bejelent6s6nek klzhezv6teldt k<iveto napt6l szSmitott 5 napon

beliil k<iteles ddnt6st hozni annak tekintet6ben, hogy az adott akad6lyoz6 esem6ny a

V61l alkoz6 ko ckhzati e s I v agy felelo s s6 gi ko r6b e tarto zofr- e.

Amennyiben a M6mrik azt illlapitja meg, hogy adott akadilyoztatds a V6llalkoz6 feleloss6gi
lslvagy kockhzati kor6be tartozlk, :i.gy a Yilllalkozo nem jogosult az akadillyoztatils
idotartamfinak figyelmen kivtil hagyilshra a teljesit6si id6tartam tekintet6ben, fi.iggetleniil att6l,

hogy az akad|lyoztathsrahivatkozva t6nylegesen felfiiggesztette-e a tev6kenys6g6t.

Amennyiben a v|llalkozo k6sedelmesen nyujtja be akadillyoztaths bejelent6s6t, tigy
fiiggetleniil annak jogoss5g6t6l a M6rndk a bejelen6s k6zhezvetele elotti harmadik napot
me gelo zo akadtiy o ztatds nem ve szi fi gye lemb e.

Amennyiben a M6rnok adat- vagy informrici6 hi6ny miatt a megadott hat6ridon beliil d<int6s6t

meghozni nem tudja, rigy abban az esetben a ddnt6sre megadott hat6rid6n beli.il koteles a

ddnt6s meghozatal6hoz sztiks6ges adatok, inform6ci6k benffit6s6ra felsz6litani a V5llalkoz6t.
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Az akadillyoztatds elh5rult6val kapcsolatos bejelent6s kezhezvetele utiln a M6mok
megvizsg6lja, hogy a bemutatott akad6lyoztaths idotartama tdnylegesen teljes eg6szdben
hhtrilltatta-e az elore halad6st. Amennyiben az akadftlyoztatdsr6l megilllapitja, hogy a

Y6lIalkoz6 r6szben vagy eglszben jogosan munk6t nem tudott vlgezni, vagy a szerzodes6ben
megadott feladatokat teljesiteni, rigy abban az esetben az cisszes, adolt Szakaszra 6pi.ilo tov6bbi
Szakaszok teljesit6si idotartamfnak eltol6d6sifi hatSrozatban elfogadja. Amennyiben az adott
Szakasz teljesitds6re hdtralevo idotartama meghaladja a megval6sitrisi idotartam6nak adott
napra szhmolt fennmarad6 r6sz6t, rigy meg6llapitja az akad|lyoztatils miatt k6sett rij becsiilt
befej ez6si hat6rnapot.
A M6rnok nem vesz 6s nem vehet figyelembe olyan id6tartamokat, melyek nem sz6mitanak
bele a megval6sit6s idotartam6ba (pld. h6tv6ge, munkasziineti 6s iinnepnapok).

Akadiiyoztat6snak tekinthet6, illetve az akadillyoztatfs idotatamilba belesz6mit minden olyan,
m5r korfbban elv|gzett tev6kenys6g ism6telt elv6gz6se, mely a villlalkoz6nak nem felr6hat6
esem6ny vagy ok miatt v6lt sztiks6gess6, Iovhbb| minden olyan munkav6gzest h6tr6ltato
tenyezok elhriritris6ra forditott napok szama, mely(ek)et a M6rndk j ovdhagyott.

22.4 Akadillyoztat{s miatti id6tartam figyelembe v6tel6nek mell6z6se

Kizfu6lagosan azon napok nem sz6mitand6ak bele a megval6sit6s idotartamSba, melyre
teljesiil:

(a) a V6llalkoz6 az akadilyoztatist megadott idoben a M6rndk rlszdre jelezte.
(b) a M6rnok az akadillyoztatlst elfogadta 6s meg6llapitotta, hogy az illtala j6vhhagyott

id6tartamig a V6llalkozonak nem fe1r6hat6 a szerzodds teljesitds6ben k6sedelem
jelentkezett, tov6bb6 aznem1artozlk a V6llalkoz6 feleloss6gi- 6s kock6zati kor6be.

(c) 6pit6si tev6kenys6g eset6n az epitest napl6ban ,,munkav6gzds nem tcirt6nt", vagy
azzal e gy en6rtdkri szcive gez6 s szerepel.

(d) minden a M6rnok 6ltal elfogadott v6llalkoz6naknem felr6hat6 akadillyoztaths
(e) tov6bb6 minden olyan AkadilIyoztatils, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiilon

j 6v6hagy6shoz nem, de bej elent6shez kotott akadillyoztaths.

22.5 Lltalfun o s an elfo gadott aka d 6 lyo ztat ri s ok

Az alilbbi esetekben aY6llalkoz6 benffithat akad6lyoztalils bejelent6s6t a M6rnok r6sz6re, aki
ktildn jogosultsfg vizsgillata n6lktil, a hivatkoz6si alap megfelelo al6t6maszt6sa eset6n

elfo gadj a az akadilly oztatSsl:
(a) szabad tdren t<jrt6n6 munkav6gz6s eset6n:

(i) azok a napok, amelyekn6l az adott t6rs6gben az lllet5kes hat6sSg 2. foku
hos6griad6t rendel el (a napi kdz6phomdrs6klet legalSbb 3 napig meghaladja a

25 Cu-ot),
(ii) azok a napok, amelyekn6l az adott t6rs6gben a napi maximum hom6rs6klet a -5

Co-ot nem haladja meg, kiv6ve ha a munkateriilet megfelel6 hom6rs6klet6r<il
gondoskodik 6s ezt a M6rn<ik ktilon engedllyezi.

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapad6k mennyis6ge meghaladja az adott
t6rs6gben, az elm'i,lt 10 6v adott h6napjaiban m6rt legnagyobb, egy napra
vetitett csapad6kmennyis6t (10 6v legcsapad6kosabb h6napj6ban hullott cisszes

csapad6k / h6nap napjaival),
(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelez6si tev6kenys6g helyszin5n a belviz-

lslvagy 6wizv6delmi k6sziilts6gi fokozat el6ri a II. fokf v6dekez6si szintet 6s

ezSltal a kivitel ez 6si tev6kenys 6 g akad6l yo ztatv a v an.
(v) azok a napok, amelyeken a kivitelez6si tev6kenys6g helyszin6n az OMSZ

figyelmeztet6 elorejelz6se szerint av6rt legerosebb sz6ll6k6sek meghaladhatj6k
a 90 kmA-t (narancs vesz6lyessdgi szint).

(b) hat6s6g 6ltal okozott k6sedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,
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(c) minden olyan id6j6r5si koriilm6ny, va1y term6szeti eredetti jelensdg esetdn, melyre a

V6llalkoz6 kell6 koriiltekint6s mellett nem k6sziilhetett fel. Kell6 k<irtiltekint6snek az

tekinthet6, ha az id6j6r6si kciriilm6ny vagy termdszeti jelenseg az adott kist6rs6gben

az ut6bbi 10 6vben nem jelentkezett, vagy bekdvetkez6shez k6pest csak kisebb

m6rt6kb en, 6s ez6rt a Y illlalko z6 Akad6lyo ztatv a v oIt.
(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a V6llalkoz6 igazolja, hogy az

akadfllyoztatott tevdkenysdgekre 6pii16 tcibbi tev6kenys6g 6rintik a vdghatilrid6t (sdvos

titemterv).
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