
Szakéľtői közľeműködés biztosítása hatósági engedélyezési eljárások
megalapoző dokumentációj ának összeállításához

(EKR elnevezé,s: Szakértői közľeműködés biztosítása az RHK Kft. -nek)

Vállalko zási szeľződés

amely egyľészľől, mint Megľendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Radioaktív HullađékokatKezelő Közhasznú Nonpľofit

Koľlátolt Felelősségű Tĺáľsaság

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadaľ utca 1 1.

Cégegyzékszáma: 13-09-1 16986

Bankszámlaszám: 10046003-00286356-00000017

Adőszárta: 18680188-2-13

Statisĺikai számjele: 18680l88-3822-572-13

Képviseletében eljáľ: Dr. Keľeki Ferenc igyvezeto igazgato

Rendelési szám: P1908-4-1 4ll8,P290B-4-20l19,P400B-4-I41I9

másľészľől, mint Y allalkoző (továbbiakban: Vállalkoző)
Neve: MECSEKÉRC Kömyezetvédelmi

Részvénýáľsaság

Rövidített cégneve: MECSEKÉRC Kĺirnyezętvédelmi Zrt.

Székhelye: 7633 Pécs,Esztergár Lajos u. 19.

Cégsegyzékszźma: 02-10-060233

Bankszámlaszám: l1996413-06068608-10000001

Adőszáma: 11563192-2-02

Statisztikai számjele: 1 1563 192-072I-114-02.

Képviseletében eljáľ: Molnár János vezérigazgatő

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) k<jzött az alulírott napon és helyen az alabbi
feltételekkel j citt léte:

1. A sznnzónÉs ľÁncył
Szakértői k<jzremúk<iđés biztosítása hatósági engedélyezési eljárások megalapoző
dokumentác iőj ának ci sszeállításához.

2. AznĺvtrczENDo FELADAToK

2.l. Az elvégzendő feladatok teľjedelme

Yállalkozo feladata műszaki szakértői közreműködés biztosítźĺsa a Megľendelő telephelyeinek
INRHT - Nemzeti Radioaktívhulladék-táľoló, KKÁT _ Kiégett KazettźlkÁtmeneti Térolőja,-nHpľ
- Püspökszilagyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és- Táro1ó] fejlesztésével, továbbépítésével,
bővítésével,kialakitásával, átalakítźsával és felújíté.riélval kapcsolatban készülő engedélyezési tervek

Zártkorijen Működő
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Szakértői közremiĺködés biztosítása hatósági engedélyezési eljárások
megalapoződokumentáció jánakösszeállĺtásához

(EKR elnevezés: Szakéľtői közremíĺködés biztosĺtása az RHK Kft. -nek)

és megalapozó dokumentációk éľtékeléséhęz, mely az alźLbbi részteľületeken váľható:

aIl8l20I1. (VII. 11.) Korm. ľendelet, illetve aI55l20I4. (VI.30.) Koľm. rendelet szeľinti
építési és használlatbavételi engedólykéľelem megalapozásához mtĺszaki szakértói éľtékelés
elvégzése és műszaki szakértői nyilatkozat kiadása;

a1l8l20l1. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti átalakitásí engedélykérelem megalapozásához
független műszaki szakértői értékelés elvégzése és fiiggetlen műszaki szakértoi nyilatkozat
kiadása;

technológiai utasítások szakértői éľtékelése;

minőségtanúsító dokumentáció szakértői értékelése;

nem megfelelő teľmék vagy szolgáltatás esetén javaslat a helyesbítésre, megelőzésre;

technológiai fegyelem betaľtásának szakértőĺ éľtékelése az épÍtés- és a gyártáshelyszínen.

Vállalkozó felađata eseti építéshelyszíni, gyáľtáshelyszíni és laboratóriumi szupeľkontroll
vi z s gálatok vé gezé s e a szakértoi értékelé s me galap o zásához.

S zuperkontľo ll v izs gźt\at me grende lé s ę az alábbi ré szterül eteken v árhatő :

megszilárdult beton laboľatóriumi vizsgálatai;

beton ľoncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata szeľkezetben;

alap felület é s koľľózió védő b evon at v izs gálata;

teľmikusan szóľt fembevonat vizsgálatai.

Szakértői közľeműködés megrendelése az alabbi munkákkal cisszefüggésben várhato (az alábbi
fel s oro l ás kizar őlag táj éko ztatő j e l le gtĺ) :

KKÁT telephel}' esetében:

a25-28. számukamrźi<attartalmaző bővítés (III' ütem 3. fázis) kivitelezési és engedéIyezési
munkái;

a29-33. számu kamľákat tartalmaző bővítés (III. ütem 4. fázis) engedélyezési munkái;

az Órzésvédelmi Kĺizpont tartalékvezetési pontjának kivitelezési és engedélyezési munkái;

a Beléptető és operatív Iráĺyíto Épilet bővítésének kivitelezési és engedélyezésimunkái;

a rrÁľ uzemeló ľendszeľeivel kapcsolatos átalakítások engedélyezésimunkái.

NRHT telephely esetében:

azI-K3 vasbeton medence és technológia kivitelezési és engedéIyezési munkái;

a demonstráciős lezźnás kialakításának és monitoľozásának kivitelezési és engedélyezési
munkái;

aZ I-ł<2 tárolókamľa és vasbeton medence szakaszolt feltĺiltésének kivitelezési és
engedélyezési munkái.

esetében

a kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés végrehajtásához szükséges csarnok, konténment
és kapcsolódó infrastruktuľa kialakításának kivitelezési és engedéIyezési munkái;

ideiglenes hulladéktáľoló kapacitás kiépítésének kivitelezési és engeđélyezési munkái;

csapadékvíztźnolő kapacitás bővítésének kivitelezési és engedélyezési munkái;

2189



!
'a

I

Szakéľtői közreműködés biztosítása hatósági engedélyezési eliárások
me galap o zó dokumęntác iój ának ö ssze źůlitásához

(EKR elnevezés: Szakértőí közreműködés biztosítása az RHK Kft. -nek)

az ijzemi épület iľoda átalakításának és a TMK miĺhely áttelepítésének kivitelezési és
engedélyezési munkái.

2.2. YáIlalkozőelvégzendő feladatai'

2.2.1. Yźilalkozői dij átalány díjas elszámolású feladatai

Minőségtigyi és kĺĺmyezetvédelmi teľv készítés (1.1. feladatkód) (KKÁT)
2.2.2. Yállalkozői díj tételes elszámolású feladatai

Dokumentáció felülvizsgálata, éľtékelése, szakvélemény készítése, független mtĺszaki
szakéľtői nyilatkozatkiadása (3.1. feladatkód) 6KÁT; NRHT; RHFT)

Szakértői nyilatkozat megalapozása eseti szupeľkontroll vizsgálat végzésével, értékelésével
(3.2) 6KÁT; NRHT; RHFT)

o Építéshelyszíni ellenorzések (3.2.L feladatkód) 6KÁT; NRHT; RHFT)
o Gyáľtáshelyszíni ellenőrzések (3.2.2.feladatkód) (KKÁT; NRHT; RHFT)
o Vizsgálólaboratóľiumi ellenőľzések (3.2.3.feladatkód) 6rÁľ; NRHT; RHFT)

2.3. A Megľendelő általmeghatározott opcionális ľész

Megrendelő opcionális ľészt biztosít a szakértoi feladatok maľadéktalan elvégzésére és feladatok
díj ának fedezetér e, amennyiben :

a 3. 1 . feladatkódok előre kalkulált mérnĺĺkn ap-számanem teszi lehetővé a felmenilő szakértoi
feladatok maradéktalan elvégzését, azaz további méľnöknap ráfoľdítás szrikséges;

a 3.2 feladatkódok összege a szupeľkontľoll vizsgálatok mennyiségi eltéréséből éslvagy a
szupeľkontľoll vizsgálatok (3.2.I, 3.2.2, 3.2.3 feladatkódok) kiszállási díjának
kompenzálásából adódóan nem biztosítja a felmeľülő szupeľkontľoll feladatok maradéktalan
elv é gzését, azaz tov źtbb i szupeľkontro l l v izs gálat szüks é ge s ;

atervezetteken felüli egyéb szuperkontroll vizsgálat(ok) elvégzése szükséges.

Az opcionális ľész a 3.1 és a3.2. (3.2.l.,3.2.2.,3.2.3 feladatkódú tevékenységeknél feltĺintetett
mennyiségek20%o-a, azzal,hogy az opcionálisan lehívott mennyiségek ellenéľtéke nem haladhatja
mega tételes elszámolású tevékenységek díjĺĺnak 20 %-át.

Az opcionális rész igénybevételének szabáIyait a szerzođés 6. pontja részletezí.

2.4. Az elvégzendő feladatok ľészletezését az 1. sz. melléklet (Mrĺszaki tartalom) tartalmazza.

3. HłľÁnIoor
Kezdési határiđo: a szerződés hatályba lépését kiivető első munkanap.
A szerzođésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szerződés hatálybalépésétől
számított 57. hónap utolsĺó napja.

' Megjegyzés; az 2.2'l.-2.2.2' pontok francia bekezdéseinek felépítése a következő feladat megnevezése;
vállalkozói díj ľészletezése, teljesítési és szźłmlź'zási titemezés (2' sz. melléklet) szeľinti feladatkód
(záľójelben); költséghely megnevezése (záľójelben).
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(EKR elnęvezés: Szakértői közremrĺködés biztosítása az RHK Kft.-nek)

4. VÁr,r,łr,rozoIDiJ

4.I. A szerzőďéses áľ teljes ĺisszege a ,,Yźilalkozási díj részletezése, teljesítési, pénzügyi és
számlźnási ütemezés'' elnevezésű 2. sz. melléklet, ,,A szerződés teljes ĺissze g" u ,r"ížődé,
telj es idő-t artamár a" sorában szeľeplő ci s sze g :

214.988.200 Ft + 27Yo áfia=273.035.014 F.t,

azaz,kettószáztizennégymillió-kilencszáznyolcvannyol cezer-kettószáz fońnt + 27yo általános
foľgalmi adó : kettőszźuhetvenháľommillió-haľmincötezer-tizennégy foľint

A fenti vállalkozői díj fedezetet nyújt a Vállalkoző valarnennyi, a munkavégzés soľán felmeľiilő
kciltségére és hasznźra, a befejezési hatáľidőre pľognoszt izźúva.

A vállalkozői díj részletezését a 2. sz. melléklet tntalmazza létesítményenkénti (I\ĺRHT, KKÁT,
RHFT) bontásban.

4.2- Amennyiben Yállalkoző a vállatási árat alulpľogno sztizáita, az ebből eľedő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem harithatja át a Megľendelőľe, és ez nem mentesíti a
közbeszerzési eljáľásban kiadott dokumentációban, a szerzodésben és jogszabályokban
megállapított minőségi kĺivetelményeknek, valamint a szerzódés megvalósítási ideje alatt
érvényben lévó hazai és EU-s noľmatíváknak, műszaki előíľásoknak, szabvánýoknak
megfelelő minőségtĺ teljesítési kötelezettség alól.

4.3. A Vállalko ző jelen szerződés alźirásávaltudomásul veszi,hogy csak a tényleges en elvégzett
és a Megľendelő által teljesítésigazolással leigazolt szakértői1evékenységetizamolhatJa el
jelen szerződés keľetében. A szerzodés 2.l pontjában és 1 . száműmęlléklótéb enrészlętézett
feladatok tekintetében' a Megľendelő tételes megrendelésének hiźnyéhanelmaradó munkák
(feladatok) következtében kieső bevétel (haszon) miatt a vállalkozo nem 1ogosult
káľtéľítésre , vagy egyéb igény érvényesítésére a Megrendelővel szemben.

Szakéľtői közľeműködés biztosítása hatósági engedélyezési eljáľások
megalapoződokumentációjánakösszeállításához

FrznľÉsr FELTETELEK' SzÁMLĺzlsns xrľrznľľs
Fizetési feltételek

A szęrzódés a K<ĺzponti Nukleáris Pénzngyi Alapból (továbbiakban: KNPA) kerül
ťtnanszírozásra.

A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.
A számlákat 2 példányban ketl benyújtani a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonpľofit Kft. címéľe (7031 Paks, Pf. I2., Hľsz. 8803l2). A Megrendelő a Kbt. 27lA$-a
alapjan köteles leadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat is, amelyet
megfelelnek az EN 1693I-l:2017 szźlmueuľópai szabvĺínynak és az Európ aiBizottság iltal
e szabványhoz az Euľópai Unió Hivatalos Lapjáb ankozzétett szintaxislistĺínak.
Ateljesítés során aszerződés3. sz. mellékletében meghatározottitęmezés szeľintnýjtható
be a szálmla. A Megrendelő által kiállított teljesítésig azolźs a szźłmlamellékletét kepeźi.
Aszámlaellenéľtéke banki átutalással keľül kiegyenlítésre a Polgĺĺľi Töľvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (atovábbiakban: Ptk.) 6:l30. $ (1)-(2), foglaltaknak megfelelően 30
napos ťlzetésí hatáľidővel. Az ellenszolgáltatźĺs teljesítése során alkalmazandóŕa Kbt. 135.
$ (1)' (5)' (6)' (10), (1 1) bekezdései, és a Ptk. előírásai is.
Késedelmes f,rzetés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. $) mértékű, és a
késedelem időtartamáhozigazodő késedelmi kamatot ťĺzet,valamint aYa1ialkoző a2016.
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Szakéľtői közreműködés biztosítása hatósági engedélyezési eljárások
me galap o zó đokumentác i őj ának ö sszeál|ításához

(EKR elnevezés: Szakértői közremrĺködés biztosítása az RHK Kft.-nek)

évi IX. t<irvény szeľinti behajtási költségátal ányta tarthat igéný.

A számlák határidőn beliili kiegyenlítésének feltétele, hogy a szźlmla megfelel az źitalános
foľgalmi adóľól szőlő2007. évi CXXVII. törvény 169. $-ában foglalt feltétęleknek' továbbá
aYállalkozo a számlán felttinteti a rendelési számot, továbbá csatolja a teljesítésigazolő
jegyzőkönyvet.

Számlázás és kifizetés

A teljesítések igazolása, a száriák benyújtása a szerzódés 3. sz. mellékletében (Vállalkozói
díj ľészletezése, teljesítési, szźmlźľ:ási és kifizetési ütemezés) megadott mtĺszaki, ill.
pénzngyiteljesítés szeľint, valamint avźilalkozásiszeruodés 6. pontjábanrógzítettszabályok
fi gyelembevételével töľténik.

Er,szÁnłoĺ,Ás

Megľendelések kiadása

Az źúalánydíjas elszrímolású munkát G.I. feladatkód) a Vállalkoző a teljesítési hatrĺľidőt
figyelembe véve (lásd 2. sz. melléklet) teljesíti.

A tételes elszámolás alá eső munkarészek (3.l; 3.2.1;3.2.2;3.2.3;5.1 feladatkódok)
elvégzésére, határidejéľe és a munka díjazásfua Felek szerződésben meghatalmazott
képviselői Szakéľtői naplóban (továbbiakban: Napló) állapodnak meg, amiben a konkľét
fęladat teljesítésével összefüg go adatokat ťjgzítik.

Az elszźtmolás általános szabályai

Az elszźlmolás ľészszámlák és végszámla benyújtásával t<jľténik a szerződés 2. sz.
mellékletében meghatáľozott ęIőzetes teljesítési és kifizetési iitemezés szerint.

Részszámlavagy végszámla csak abban az esetben nyújtható be, ha aszźtmláhoztartoző
valamennyi feladat műszaki tartalmźnak teljesítése a Megľendelo általjegyzőkönyvileg
igazolt.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkarészľe is számlát źititki,
Megrendelő jogosult a számlát 15 napon belül visszaküldeni.

Az elvégzett teljesítésekĺől minden esetben teljesítósigazolő jegyzókónyvet kell felvenni. A
(rész)teljesítés elismeréséľől, vagy az elismerés megtagadźlsáról legkésőbb a Vállalkozó
íľásbeli éľtesítés kézhęzvételétőI számított tizenĺit napon belül a Megrendelő (írásban)
köteles nyilatkozni, a teljesítésigazolő jegyzőkcinyvben. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv
felvételét megelőzo ellenőrzésen a Megľendelő értesítése alapjan a KNPA Kezelőjénák
képviselője is részt vehęt. A teljesítésigazoló jegyzőkönyvekben (melyek a számla
kiźilításának alapját és annak mellékletét képezik) _ hivatkozva a szerződés megfelelő
pontjáľa - ismeľtetnikell az elvégzettmunkát, és értékelni kell annak minőségét is.

Yállalkoző a teljesítésnek a szęrzőđésben vagy az írásos megrendelésben rogzített
hataľidejét megelőzo I0. naptálti napon kiéľtesíti a Megľendelőt a teljesítés várhatő
ellenétékéről. A kiéľtesítés alapján a Megrend ęlő kitíizi a teljesítési gazolás időpontját.

Teljesítésigazolástacsakaza munka ajánlható fel, amelynek elvégzését _ a teljesítésigazolás
időpontját megelózően _ a Megrendelő leellenőrzött és leszignált. A teljesítést megálapoző
dokumentációt a teljesítési igazolás tervezett időpontja előtt legalább 10 naptári nappal at
kell adni.

A számlákbenyújtásán ak alapjául szolgźio elszámolás a teljesítési gazolźĺs, a számlakiźilitást
azáltalános forgalmi adóľól szólő2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kęll

6.2.7.
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Szakéľtői közremĺĺködés biztosítása hatósági engedélyezési eljríľások
megalapozó dokumentációjának összęállításához

(EKR elnevezés: Szakértői közreműködés biztosítása az RHK Kft.-nek)

elkészíteni.

6.2.8. A Vállalkoző aMegrendelő előzetes íľásbeli hozzájárulása esetén előteljesítésľe jogosult.

6.3. A munkák elszámolása

6.3.l. Az átalánydíjas elszámolású munk a ęlszźtmoltĺsának módja
Do kume ntum e l s z ómo l ás i e g,l s é giÍ fe l adat ( 1 . 1 . fe t adatkó d)

Az elszźtmolás a dokumentáciő Megrendel ó által elfogadott szźilításátkövetően tĺjľténik. A teljesítés
két ľészletben (mennyiségi és minőségi szállítás) tĺirténik:

Mennyiségi telj esítés :

Adokumentumátadás-átvételét(szállítäs)tónyétszáIlítőlęvélrögzíti.

A szállítást követő 5 munkanapon beliil Megľendel ő el(5bfuálatot folytat le annak megállapít ásźna,
hogy a dokumentum teljes könĺ, funkcionalitásának megfelel, érĺékelésre alkalmas, foľmailag
megfelelő és a szállítás szerződésszeľiĺ. Kedvező előbírálat esetén a mennyiségi teljesítés ténnyé
válik. Ellenkező esetben a mennyiségi teljesítés eredménýelenül záľul, és Megľđn del| az előbíráíat
lezárást követő 5 munkanapon belül egyeztető megbeszélést kezdem ényez Vállalkozóval a
követelmén y ek tiszténásár a.

Minőségi teljesítés:

Megrendelő az ercdményes mennyiségi teljesítést követően _ tekintettel abírźiat tárgyát képező
dokumentáció terjedelméľe é,s a szerződéses részhatfuidőkľe - 21 munkanapon belül kitíizi és le is
folytatja aleszállított dokumentum szakmaibíralatát(továbbiakban: zsűri), mely a Megľendel ő és az
általa megbízott közreműködők bevonásával tĺiľténik. A zsűri levezetése es ä zsĺĄegyzőkönyv
fęlvétele a Megrendelő feladata. Indokolt esetben új zsűri kittĺzésére és lefolytatašĺřá ;ogo'urtMegrendelő, melyhez a Yállalkoző részéről ismételt mennyiségi szállítás szükséges. A-zsrĺri
jegyzőkĺinyvben rijgzített észľevételeket, hiányosságokat, feladatokát Vállalkozó a jegýzőkonyvben
rógzített hataridőn belül elvégzi, és a javítoÍt dokumentációt Megľendelő reszere ieszátlííja. A
dokumentumátadás-áÍVételét(szállítás)szállítőlevélrcgzíti.

A szállítást követő 5 munkanapon belül Megrendelő utóellenőrzést folytathat le annak
megállapítására, hogy a dokumentumon elvégezte-e Yállalkoző a zsurijegyzőkĺinyvben rogzített
feladatait é,s a szállítźs szerződésszeľtĺ-e. Kedvező utóellenőrzés vagy az-utoellen őizés elmaíadasa
esetén a minőségi teljesítés ténnyé válik. Ellenkező esetben a minőségi teljesítés eľedménytelentil
zárul, és Megľendelĺĺ egyeztető megbeszélést kezdeményezYállalkozőial auĺrauti jegyzőkónyvben
rögzítettektől eltérően javított és leszállított dokumentum további javításaről 5.munkaňäpon uelĺĺl.

Eľedményes minőségi teljesítést követően a dokumentum díjának I\O%o-a elszámolhatő akár
önállóan, akár más feladattal egyiittesen a 4. sz. mellékletben feltüntet ett részszámlán.
6.3.2. A tételes elszámolás alá eső munkaľészek elszámolásának módja

Mér nÓ lmap e l s z ómo l ás i e głs é g{Í fe l adat (3. I . fe l adatkó d)

A mémöknap elszámolási egységű feladat elszámolása a Naplóban töľténő egyedi megrendelések
méľn<iknap ráfordításai alapján, a 2. sz. melléklet szerinti méľnöknap 

"gy'oga4uk 
-figyelembe

vételével, tételesen töľténik, a munka elvégzését igazo\ő dokumentumđ'i ĺp'. 
- 

szakěělemény,
értékelés, nyilatkozat), bemutatását kĺivetően. A legkisebb elszámolható mennyiség l méľnciknap. Áz
elszámolt mennyiség a legkisebb elszámolható mennyiség egész számu többszöröse lehát. A
mérnöknap elszámolási egységű feladatok elszámolhatóak akáľ öná|lóan, akár más feladattal
e gytittes en, r ész- v agy v é gszámláb an.
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Szuperkontľoll elszámolási egłségiÍfetadatok (3.2'I; 3.2.2; 3.2.3 feladatkódok)
A szuperkontroll e]számolási egységű fęladatok elszámolása a Naplóban történő egyedi
megľendelések ľáfoľdításai alapján, az A. sz. fi.iggelék szerinti' akiszállái méľtékével LompJizalt
egységáľak figyelembe vételével, tételesen töľténik, a munka elvégzésétigazolő dokumentumok (pl.
uizsgálati jegyzőkĺinyv, ellenłĺrzésselkapcsolatos feljegyzés,kisz{Ilasi dĺjÁatarnasztása,menetlevél'
útnyilvántartás), átadéłsatkövetően. Ezenfeladatok eiszámohatóak akáľ đnálló an, akármás feladattal
együttesen rész- v agy v égszámlában.

6.3.3. opcionális rész elszámolásának módja

opcionális rész (5'1 feladatkód)

Felek az opcionáIis ľész terhére elvégzendő feladatok tekintetében, a 6.L2 pont szeľinti Naplóban
állapodnak meg a munkák megrendeléséľől.

Elszámolása tételes igazolással töľténik, melynek szabáIyaimegegyezn ek a 6.3.Zpontban megadott
összeg, illetve méľnĺiknap elszrĺmolási szabályaival. A munkarÁř:áönállóan vagymás fetadatokkal
együttesen szźtmolhatő el a2. sz. mellékletben feltüntetett rész- vigy végszálmlálban.

Amennyiben az opcionális rész igénybevételére amiatt kerĹil soľ, meľt olyan szuperkontľo llvizsgálat
elvégzéseválikszükségessé,melyet a3.2.l,3.2.2és3.2.3fetadatkódokműszakitaľtalmanemf."dl",
úgy Vállalkoző arĄánlatot tesz Megľendelő felé az ujfajta vizsgálat elvégzésére, mely mellé
Megľendelő további ajánlatokat kérhet be. łmennyibón a oł<eľt ajanlatok a Yállalkozó
megaj ánlás ánál alacsonyabb ellenéľtéke t tartalmaznak, Vhhlkozó legfelj e bb ezenaj ánlatok számtani
átlagát szĺámolhatja el a Megrendelő felé.

6'4. A tételes elszámolás alá eső munkák és az opcionális rész keľetĺisszege csak a ténylegesen
elvégzett munkák elszámolás źra szolgáL A fel nem használt opcionális keľetĺĺiszeg
elszámolás ár a a Y állalkoző nem j o go sult.

6'5. A tételes elszámolás alá eső munkík és az opcionális ľész összegei a tételes elszámolású
munkák fedezetéül _ Megrendelő döntése értelmében - átcsoportosĺthatok.

6'6' Szerződésszerú a vállalkozási szerzodés teljesítése, amennyiben a Megrendelő által
megrendelt munkák hiánymentesen, szakszeľtĺen végľehajtásra keľültek, až' ettiirásoknak
megfelelően dokumentálva lettek' és azokat a Megréndelő dokumentáltan túvette,
mennyiségi és minőségi kifogást nem emelt és a teljisítés a megszabott hatĺíĺidőben
megtöľtént.

6.7. Áľindexálás

A Kĺizponti Statisztikai Hivatal źital közzétett iizleti paľtneľeknek (B-B) nyujtott szolgźitatás
megelőzó évre vonatkozó kibocsźúásiáĺ-indexe alapján 1ľĺoľnĺĺti és epitesz-morn-ĺĺti tevékšnység;
mtĺszaki vizsgálat, elemzés)' az A. sz. fiiggelékben szereplő, a 3.2.I, s.;z.z es 3.2.3 feladatkódokhôz
brtoző egységĺírak és a km-díj, akozzétételt követően, a srerződés hatályba lépésének fordulóévét
követő naptźri éVtől, évente koľľekcióra kenilnek. Amennyiben 06. :ô-ĺg nim történik meg a
közzététel, akkoľ a legutolsó kozzétett kibocsátási árinder kerül figyeleňbevételľe a koľľekció
végľehajtásakor. A konigált egységárak és km-díj a korľekciót kövJő megrendeléseknél vehető
figyelembe.

6.8. Kiszállási díj Íigyelembevétele

A Felek rogzítik, hogy a 3.2.I,3.2.2 és 3.2.3 feladatkódokhoz tartoző egységárak tartalmaznak,
közúton méľt, l50 km távolságrakiszállá.si díjat is (a vizsgáló telephelye éš'azJllenőrzés helyszíne
közötti, az oda és a visszaút kilométer költségét is figyelembe véve).
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A szerzodés teljesítése soľán, a kiszálláshoz ténylegesen szükséges, közúton mért távol ság és azegységárakban szeľeplő (150 km) távolságkijzijtti ktilonbsog aląan az egységárakkomperřálásľa
keľĹilnek (az eltéľés irányátől fiiggően azók csĺikkennek, vagy nőnek) az elszámoláskoľ, az alábbiképlet alapján.

A kompenzáció météke:

| ,,tényleges távolság'' tkm] _ 150 [km] | 
* ,,A. sz. fiiggelékben szeľeplő km-díj'' fnettó Ft/km]

Amennyiben egynél több db, vagy többfaj taellenőrzésre is sor keľül ugyan azonkiszáúlás alkalmával,és ugyanazon vizsgáló szakemb erlszakértolszervezet hajtja végre 
--az 

ellenőrzés(eke)t, akkoľ akiszállás díja csak l_db ellenőľzés egységárában vehető ĺgyeleňue, a tĺibbi ellenőrzéÁ'egységár:a
kompenzźilásra (csĺikkentésre) kerül elszáňoláskoľ, az alabbl-képlet szeľint:
A kompenzáció méľtéke:

150 [km] * ,,A. sz. fiiggelékben szereplő kÍn-díj'' [nettó Ft/km]

7

7 .1.

A MncnnNDELŐ ELLENŐRZEsI JoGÁ

A Vállalko ző lehetové teszi aMegľendelőnek és/vagy a Meghat almazottjának saját területén
a munkavégzés folyamán a megbízhatősági, tareví, minőřgi és személyi kĺjvetelmények
ellenőrzését. Vállalkoző biztosítja annak lelretĺ,seget, hogy a Megľendelďa munka menetét
folyamatáb an, az eľre kij elölt képviselőj e iĄ án n gy"i"*-el kísérhesse.

A Vállalkoző tudomttsul veszi, hogy a szęrzódés teljesítésének időtartama alatt a KNPAKezelő képviselője jogosult a teljesítés ek szerzőđěsszeníségének ellen łirzésére, amely
magában foglalja -a helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások bekérésének, valamint a
szerződéssel _ amás személlyel kötött szerzodéseket isĺeleértve _ kapcsolatos okmányokba
való betekintés jogát is.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azatomenergia felügyeleti szerv jogosult a szerződéses
munkákkal összefüggésben végzett tevékenység ěilenőľžsére.

A Vállalkozó tudomiísul veszi, hogy Megrendelő jogosult a szerződés teljesítésével
kapcsolatosan' a Yállalkozo minőségügyi és kĺĺrnyezetvédelmi tervében foglaltak
megvalósulását ellenőrizni. Aminőségfelügyeletet a Megrend elő látja el.

A Megľendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Vállalko ző, illetve alvállalkozók
betaľtják-e a munkatöľvénykönyvében írtakat ui'áltuluk foglalkoztatott munkavállalók
tekintetében a helyszíni munkavégzés soľán.

7.2

7.5

7.3

7.4.

8. AVÁr,r,łr,KDZDKoTELEZETTsEGEI

8.1. A Vállalkozőnak 1l8l20I1. (VII. 11.) Korm. ľendelettel kiadott NBSZ, és a t55l2014. (VI.30') Koľm. ľendelettel kiadott TBSZ kĺjvetelményeinek megfelelően, a tárgyl munka
ellátásáravonatkozőana teljesítés teljes időtart arrra al-atta Megľeńd elő általkiadott éľvényes,
,,mérnökszolgálatitevékenysé gvégzése (műszaki szakéľtés, iizsgéůat,ellenőrzés),, területrevonatkozó képességvizsgálati igazolással kell rendelkeznie, 

-amólynek a meglétét as'ęrződéskötésig igazolnia kell. A képességvizsgálattal (melynek eľeáménye abeszállítői
minősítés) szemben támasztottMegrendeloĺ tovetelmonyeket ajelen vállalkőzási szerződést
megalapozőkózbeszerzésieljárźlsdokumentáciőjatartaimazza.

8.2. A Vállalkozó ftĺ kötelezettsége kiteť ed a szerzódésben foglalt tevékenység szakmai, az adott
feltételeknek való megfelelőségére, a

feladatra vonatkoző, a szerződésben megh atátozott

8/89



Szakéľtői közľeműködés biztosítása hatósági engedélyezési eljáľások
me galap o zó dokumentác iój ának łjssze állitásáho z

8.3.

8.4.

8.5

8.7

8.8

8.9.

8.10

8.1 I

8.12.

8.1 3.

8.14.

8.6

(EKR elneve zés: SzakértłSikiizľeműködés biztosítása az RHK Kít.-nek)

megjelĺilt célravalő alkalmasságra, illetőleg ahatárid,őre töľténő maľadéktalan teljesítésre.

A Vállalkozó köteles a munkája soľán a megvalósitásralétrehozott szewezetműködtetése
mellett a Megrend9]9 altajóvrĺhagyott minőségügyi és köľnyezetvédelmi teľvben foglaltak
szerint elj áľni, tov ább á e zen dokumentumot nup, uké r, ál lapótban tartani.

A Vállalkozó kĺitęles a Megrendelőt minden olyan kĺiľülményről haladéktalanul éľtesíteni,
amely a szetződés szeľinti munkák eľedményességét és minőségét vagy időľe vató
elvégzését veszélyezteti,vagy gátolja. Azértesítés elmulasztásából eľedő kárértaYállalkoző
a felelős.

A Vállalkoző tuđomálsul veszi, hogy a tfugyi munkák teljesítését igazolhatoancsak olyan
szervezet, illetve személy végezheti, aki az adott ievékenysěgľe vonatkozó előíľt
képesítéssel, engedéllyel, jogosultsággal és minősítéssel rendelk ezik.-

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének ideje alatt magát és alvállalkozóit
képviseltetni, a Megľendelő által megjelölt helyen és iäőben képňseletľe jogosult és
kompetens személlyel megjelenni, így például (tew)zsűriken' 

"rôt"nkérrt 
kooľdinációs

értekezleteken, továbbá hatóság áItal kezdeményezett'konzultációkon, meghallgatásokon,
helyszíni bej árásoko n, ellenőr zéseken.

A Vállalkoző biztosítja a jelen szerzłidés keretében végzettmunkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozőinakirányítását,kooidinálĺsát és ellenőľžését.

A Vállalkozó köteles a szak&tői tevékenységét és az ellenőrzési munkáját a mindenkor
hatályban lévő \a'gyar jogszabátyoknak, noľmatíviĺknak, szabvĺányoknak, műszaki
feltételeknek, az ille_tékes hatósági előírásoknak, útmutatoknak, szábilyzatoknak és
szabályoknak, nemzetközi gyakoľlatnak, megrendelői előíľásoknak megfelelően készíteni.
Ezek meghatározása és nyilvántartása, az adott feladathoz igazodőan uiállulkoró feladata.

A Vállalkozó köteles a tevékenysége során a Megrend elői adatszolgáltatáson felül minden
olyan adatot beszerezni, és a Megrendelővel éľvényesíttetni, ňęl y az adott feladat
elvégzéséhez szükséges.

A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a szerzĺidés teljesítésének iđőtartama alattaz KNPA
kezelő képviselője jogosult a teljesítés ek szerzőđésszerűségének ellenő rzésére, amely
magában foglalja a helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatásoŘ, valamint a szeľződéssel
kapcsolatos okmányokba való betekintés lehetőségét1", u, alvállalkozői szetzodéseket is
beleéľtve.

Yállalkoző a munkákat a sajét eszközeivel kĺiteles végľehajtani. Amennyiben a
munkavégzéshezuj eszkoz beszerzése válik sziikségessé, azokbeszerzése is aYállalkoző
feladata.

Yállalkoző a szuperkontľoll tevékenységét csak akkľeđitált vizsgálő laboľatóľium
bevonásával v é gezheti.

A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a Megľendel ĺ5 az ellenőtzés helyszínére szállitást, ott
szállást és informatikai eszkozciket nem biztosít.

A Yállalkoző köteles a szakértoi tevékenységgel összefiiggésben kiadott hatósági
engedélyekben és a kapcsolódó szakhatós ágihozzajirulásokban řoglultukut betaľtani, illetve
aszerint eljárni.

Amennyiben valamely hatóság aYállalkoző általkészített dokumentummal kapcsolatosan8.15
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8.1 6.

8.r7

8.18

8.19

8.20.

8.2r.

8.22.

8.22.1

(EKR elnevezés: Szakéľtői ktizreműködés biztosítása az RHK Kft.-nek)

észľevétellel él, úgy a Vállalkozó köteles a hatóság észrevételeit figyelembe venni és
beépíteni az&intettdokumentumokba. EzeĺfeladatáértYállalkozó költsěget nem számolhat
el.

Alvállalkozók esetében a Vállalkozó köteles a minősé girányítási rendszerének, illetve a
minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervnek megfelelőeĺ az alváIlalkozőkatellenőrizni.

A Vállalkozó a munkavégzés során kizárőlag jogÍisztaszoftvereket alkalmazhat.

A munkák elvégzéséhez aYállalkoző kizárőlag csak a Megľendelő felügyelete alá tartoző
adatbŁisokból, nyi|vántartásokbót szźrmaző információkat használhátja fel bemenő
adatként.

A Vállalkozó a munkavégzés teljes ideje alatt köteles telephelyenként 1-1 gyujtőnaplót
vezetni, melyben az adott telephellyel kapcsolatos megľendelések Naplói' -"ilékl.t"i é, u
leszállított dokumentumai keľiilnek nyilvántaľtásba.

A Vállalkozó köteles a gyujtonaplók, valamint a szęrzĺĺdéses feladatainak teljesítésével
összefuggésben általa készített dokumentációk digitális és nyomtatott foľmában töľténő
táĺolásźlra, rendszerczésére, archiválására és a szerułidés zźrásakor az iratok Megrendelő
r észér e tĺiľténő átadásr a.

A Vállalkozó illetékes dolgozóinak és a Vállalkoző oldaláról a teljesítésben éľintett
személyeknek a munkavégzés során a szükséges méľtékben folyamatosan ľendelkezésre kell
állniuk.

A publikációval kapcsolatos vállalkozői kötelezettségek, publikálás engedélyezése:
A Megrendelő tulajdonába lr,rrtoző infoľmációk kijzzététęlénęk engedélyezésével
kapcsolatos kérések elbírálására és a hozzájtrulźs megadásával vagy ňgtagadásával
kapcsolatos jogkör gyakorlására a Megrendelő Stratégai ěs Műszaki Igázgatšság vezetője
jogosult.

8.22.2. A kérelmet e-mailben kell eljuttatni a Megrendelő részére.

8.22.3. A Megrendelő tulajdonába tartoző infoľmációk nem a Megrendelő állományźlba taftoző
személyek által toÍténő kozzététele az alabbi feltételekkel engedély ezhető:

8.22.3.l. Nyomtatott publikációk esetében:

A publikáció absztľaĘ ábanvagy összegzésében legalább egy mondat erejéig ismeľtetni kell,
hogy a publikáció műszaki tartalmamiként kapcsolódik a Môgľendelo tevekěnységéhez;

A publikációban egy bekezdés erejéig ismertetni kell, hogy a publikációban kĺĺzölt
eredmények melyik, a Megľendęli3 által ťlnanszítozott tevékenyseg keietében sziilettek meg;

Amennyiben a publikáciőban megjelenik valamely intézmény logója, akkor kötelezően fel
kell tüntetni mellette a Megľendelő logóját is;

Amennyiben a publikáciőhoz diasoľľal szemléltetett szóbeli előadás is kapcsolódik, akkoľ a
diasor elkészítése során alkalmazni kell ezen utasítás megfelelő előírásait is;

A megielent publikációt mind nyomtatott, mind elektľonikus formában (,,pdť' fajtként) el kell
j uttatni a publikáláshoz a Megrendel ő hozzájárulását kiadó személyhez;

A publikáció Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tészére átadottelektľoniku s változatának
a szövegtaľtalom szerint indexelhetőnek kell lennie.

ŕĺol8
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8.22.3.2. Szóbeli előadások esetében:

Az elĺĺadás során ismeľtetni kell, hogy az e|őadás műszaki tartalmamiként kapcsolódik a
Megrendelő tevékeny sé géhez;

Az előadás szĺivegébe bele kell foglalni, hogy azelőadásban ismeľtetett eľedmények melyik,
a Megrendelo által ťlnanszírozott tevékenység keretében szrilettek meg;

Amennyiben az elóado diasorral tźmasztja alá, szemlélteti etőadását, akkor az ęlőadáscímét
tartalmazo dián fel kell tüntetni a Megľendelő logóját is;

Az előadást kíséľő diasor zárő diájaként, vagy az elkĺjszĺi nő diat megelőző dián fel kell
tüntetni, hogy azelőadásban ismeľtetett eľedmények melyik, a Megľende|a analťlnanszírozott
tevékenység keľetében születtek meg;

A szóbeli előadást kísérő diasoľ elektronikus változatát -pdť'formátumban el kell juttatni a
pub l ikál ásh o z a Me gr endel ő ho zzaj arulás át ki adó személýhez.

8'22'4' Egy előadás megtaľtásálhoz vagy valamilyen publikáció megjelentetéséhez kapcsolódó
kérelmet a Megľendelő kétszakaszos eljárás keretében, az altbiakban foglaltaŕ szeľint,
bírálja el.

8'22'5' A Megľendelő valamely előadás megtartásához, vagy valamely publikáció
megjelentetéséhezazeloadás,publikáció címének és r<jvid tartalmikivonatának ismeľetében
c sak előzet es hozzźtj árulásźú' ađj a.

8'22'6. A végleges hozzájárulźls megadását vagy megtagadásźt a Megľendelő azelőadás vagy a
publikáció végleges formájanak bemutatása után đönti el.

8'22'7 ' A Vállalkozőnak az elŕladás megtaľtásáh oz, vagy a publikáció meg|elentetéséhez szükséges
végleges Radioaktív Hulladékok at Kezęlő Kft. hozzajarulását mé[ a jelentkezési hatarij'ok
leiárta előtt meg kell kérnie a Megrendelő illetékes munkatáľsatol. ptiol eltéľni csak egýedi
egyeztetés alapj án lehet.

8'22'8' A Megrendęlőhöz eljuttatott publikációs- és előadásanyagot katalogizált foľmában a
Megľendelo az adattérábannyilvántaľtja és minden éľdeklőáő s zamáľahozzáférhetővé teszi.

8'23' Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére szerzői jogvéđelem alá eső
dokumentumokat biztosít,ugy aYtilalkozó kötelezettsége' hogy -ok f"lhu. ználásaelőtt -aszerzői jogľól szóló tcirvény éľtelmében - akotęlező engedélyek etbeszerczzę, azesetleges
erľe irányulő szerződéseket megkĺĺsse. Felmenilés esetén ennek a kĺiltségne k az elszźtmolása
a tételes költségek teľhére tĺjľténik.

8'24' A Vállalkozőnak viselnie kell azt a jogkövetkezményt, amely a Megrendelő altali
adatszolgáltatás olyan hiányosságáből adődik, melyet Yällalkoźőnak a1őle elvárható
szal<rnai gondosság mellett, a megrendelést megelőzően vagy a teljesítés soľán észlelnie
(eleznie) kellett volna.

8'25' A Vállalkoző vállalja, hogy a munkavégzés megk ezđése elott az adott felad at elvégzésére
v onatkoző követelményeket összegýjti, és a Mąrendelővel éľvényesítteti.

8.26. A Megrendelő éľtesítése a megbeszélésekľől:

8'26'l. A Vállalkozó köteles mindazon szakmai megbeszélések helyéľől, időpontjáról és témájáról
e-mailben éľtesíteni a Megľendelő meghatalmazottképviselőit, amelyekeir'"- 

".uk 
u ffi,éslvagyalvállalkozójamunkatáľsainakegyidejűrészvételévelszerveź.

kötelezettség csak akkoľ tekinthető teljesítettnek' ha a Megľendelő
az elküldött éľtesítést.

8.26.2. Az értesítési
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8.26.3.

8.26.4.

8.27.

8.28.

Amennyiben a Megľendelő a megbeszélés napját męgelőZő nap reggel 8:00-ig nem juttatja
el a feladóhoz visszaigazolását, akkor a feladó köteles a Megľenđ"lot t"lefońon keresztül
éľtesíteni a megbeszélés helyéľől, időpontjáról és témájáľól.

A fenti éľtesítési kötelezettség nem vonatkozik a csak az alvállalkozók által szewęzett
egymásközti szakmai megbeszélésekľe.

A Vállalkozó a munkavégzés során folyamatosan kĺlteles biztosítani a munka felelős
irányítását, a folyamatos és hatékony munkavé gzéshezszükséges létszámotés erőforľásokat,
valamint Mt, hogy az alvállalkozők egymással <isszhangban a lehető legnagyobb
hatékonysággal dolgozhassanak.

A Vállalkozo tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a KNPA kezelő által
bevezetett projektkövetési ľendszethasználatához szükséges elektľonikus adatszolgáltatást
teljesítenie kell. Az adatszolgáltatáshoz szükséges segédleteket (tablazatkitĺiltési útmutató,
felhasználői kézikĺinyv, stb.) a Megľendelő biztosítja a Vállalkoző részére.

9.3

9.4

9.5.

9.6.

9.7.

9.8

9.9

9. A MncnnNDELo KoTELEZETTSÉGEI
9.1. A Megrendelő kĺjteles állást foglalni, valamint éľdemben vźĺ|aszt adni a Yallalkoző

megkeľesésére 5 munkanapon belül a munkavégzés szempontjából szüksóges azon
kéľdésekben, amelyek a jelen szęľződésben szereplő munkák teljesĺtesé során felmerulnek.

9.2. A Megrendelő feladata a Yállalkoző altal elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan
felmerúlő kérdések érdemi megválaszolása, a đokumentumok ellenőľzése és jóvĺáhagyása a 6.
p ontban t észletezetĺek szeľint.

A Megrendelő feladata avźilalkozási szerzódésben rögzítettťtzętésikötelezettségek teljesítése'
A Megľendęlo azNRHT, a rrÁľ és az RHFT terĺiletén belül végzett munkákhoz ahelyszíni
munkafeltételeket (belépési engedélyek, speciális munkavédehi ószközök) biztosítja.
A Megľendelo feladata a saját szervezeteiköziJltti kooľdináció.

A Megľendelő folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít aYállalkozó szakemberciszámára.
A Megrendelő biztosítja a Vátlalkoző számáraaszeruódés teljesítése szempontjából szükséges,
más vállalkozókkal kötött szerződésekbe, illetve az ezęn szerzőďéśek alapján tosžiĺlĺ
dokumentumokba tĺiľténő j ogszeľrĺ bętekintést.

A hatósági engedélyek beszerzése a Megľendelő feladata, melyhez a Vállalkoző a 2. pont
szerinti szükséges szakértői közľeműködést végzi. Az engedélyek beszeľzésének kĺiltségei a
Megrendelőt terhelik.

A Megrendelő vállalja, hogy a szętződésben meghattrozott feladatok teljesítése éľdekében a
szükséges dokumentumokat, infoľmációkat Vállalkozó ľendelkezésére boósátja.

10. Er,ĺÁrułs A MUNKAvaczns SoR(N
10.l. A szakértői munkát a6.l.2 pont szerinti Naplóban kell elrendelni.

l0.2. A Megrendelő képviselőjének elfogadó nyilatkozata, illetve a képviselők közös megegyezését
rógzítő aláíľt Napló birtokában kezdhető meg a feladat végľehajtása.

10.3. A teljesítés helye az építéshelyszíni ellenőľzések (3.2.1 feladatkódok) tekintetében:

7031 Paks,88O3l2 hĺsz. KKÁT üzemi területe, illetve az uzęme!ł5 nukleáris létesítmény
sugáľvédelmi szempontból felügyelt és ellenőľzcitt zőnája.
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7164 Bataapáti,Mőrágyi-völgy 4. 0Il2l2 hrsz. NRHT építési területe, uzemiterülete, illetve
az uzemeló ľadioaktív hullađéktrĺľoló sugrĺľvédelmi szempontból feltigyelt és ellenőľzĺitt
zőnźĄa.

2166 Püspökszilágy, 043/20 hľsz. RHFT üzemi teľĺilete, illetve az uzemelő rađioaktív
hulladéktáľoló sugárvédelmi szempontból felügyelt és ellenőľz ött zőnája.

10.4. A gyártmányok és előszerelt beľenđezések gyártźsközi és kiszállítást megel íőzo ellen&zését a
munkarészt gyártő vagy elószeľelő telephelyén kell elvégezni.

10.5. A munkavégzés feltételeiľe vonatkozó előírások.

10.5.1. A munkavégzés soľán a munkavégzés helyszínén a Vállalkozo fęladata a munkavégzés
valamennyi - a Megľendelő által nem biztosított _ feltételének, a szükséges eszk ozok a
biztosítása.

10.5.2. Munkavégzéskizátőlag a Megrendelő által jőváhagyott Minőségügyi és köľnyezetvédelmi
teľv birtokában töľténhet.

l 0.5.3 . A szerzőđés táľgyával kapcsolatban a KKÁT, NRHT és RHFT üzemi teľületón kíséľet nélkül
csak olyan _ a jogszabályban meghatźrozott ľendészeti feltételeknek megfelelő _ személy
foglalkoztatható, akinek az alkalmazásához az illetékes ľendőri .""* hozzájarult. (az
atomenergiáről szőlő 1996. évi CXu. tĺiľvény 1l. $)

I0 .5 .4. Amennyiben Vállalkozónak a KKÁT, NRHT és RHFT uzemiteľiiletén kísérő nélkül munkát
végző (állandó belépővel ľendelkező)tagsávalvagy alkalmazottjávalszemben brintetőeljáľás
indul, illetve ennek eredményeként jogerős bíľósági ítélet szülětik, a Vállalkozó eztköieles
írásban bej elenteni a Megľendelő rendészetének.

10.6. A munkavállalók szakképzettségére vonatkozó előírások
10.6.1. A Vállalkozó kĺiteles k'lzárőlag hozzáértő, az adott munkára előíľt szakképzettséggel

ľendelkező munkaerőt alkalmazni a szerződés szeľinti munkrík elvégzéséh ez. AYźitalkčzĺl
az általa alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában koteles betaľtani és
végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségügyi
szabźiyokat.

10.6.2. A Yallalkoző tudomásul veszi, hogy az ellenőrzott zóna teľtiletén sugárveszélyes
köriilmények kĺizött tĺĺľténik a munkavégzés, ezért figyelembe veszi ; munkaerő
szal<képzettségéľe, valamint az egészségügyi követelményekľe vonatkozó előíľásokat.

10.6.3. A Vállalkoző tuďomásul veszi, hogy a helyszíni muĺtkavégzés megkezdése előtt ľészt kell
vennie a Megľendelő alábbi oktatási programjĺín:

Építési teľület, felügyelt zóna esetében: biztonságtudatossá g, fizikaivédelem, BEIT;
Ellenőrzőtt zőna esętében: biztonságtudatosság, köľnyezetvédelem, fiziku védelem, BEIT,
sugáľvédelem;

10.6.4. A Vállalkozőnak az oktatási igényét legalább 30 nappal a munkavégzés teruęzett
megkezdése előtt jeleznie kell a Megľendelő felé.

10.6.5. A Vállalkozó köteles az ellenőrzott zőna területén, sugárveszélyes kĺiľülmények között
munkát végzo valamennyi munkavállaló esetében a munkakezdést megelőzőán a belső
sugáľterhelés kezdeti szintjét igazolni (máľ meglévő, vagy aktuálisan elłégzett vizsgálati
eredménnyel).

Az ellenőľzött zőnában tciľténő munkavégzésre szolgálo belépőt csak az a külső
munkavállaló kaphatja meg' aki az előírt szal<képzési kcivetelmények és a telephelyi
sugárvédelmi vizsga megtĺiľténtének igazolása mellett a sugárveszéiyes munkavégzésľe

10.6.6.
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vonatkozó'foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát is igazolja. A telephelyi sugárvédelmi
vi zs ga el ő fę ltétel e a min. alapfoko zatú sugárvé dei mi képze ttše g i gazoúsa.

l 0.7. Munk a és tuzvédelmi kĺĺvetelmények

l0'7'1. A Vállalkoző köteles megismeľni, megtaľtani és megtaľtatni amunkavégzés helyszínén ahatályos tíiz- és munkavédelmi jogszabályi, szabványi és műszaki eláírásokat,
követelményeket, helyi szabályozásokat, valamint gondoskoänia kell, hogy a tevékenységi
körĺjkkel kapcsolatos veszélyhelyzetekmegelőzhetők és elháľíthatók legyěnek

l0'7'2' Yá|lalkoző köteles a jogszabályoknak megfelelő munka- és tűzvédelmi oktatások tervezett
tematikájátelőzetesenaMegrendelővel jőváhagyatni.

10'7'3' Yállalkoző köteles a munka- és tűzvédelmi oktatások jegyzőkĺinyveit Megľendelőnek
megküldeni.

l0'7 '4. A munkavégzéshelyszínén, azegyéni védoeszközökľől a Yállalkozokĺiteles gondoskodni.
10'7'5' Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartźsa a Yallalkoző

feladata, melynek kivizsgálás ában aMegrendelő is részt vehet.

10'7'6' A Megľendelő' vagy meghatalmazottja jogosult a munkavégzés soľán a munka és
tíizvédelmi előíľások betntását ellenőrizni , azok be nem tartása esetén a munkavégzést
leállítani.

l0'7'7' A Vállalkozőnak minőségi és mennyiségikockázatértékeléssel kell rendęlkeznie az álta|a
v égzett, adott tevékenységre vonatkozóan.

10.7.8. A munkavégzés teljes időtartama alatt aYállalkozőnak ľendelkeznie kell:
alkalmassági oľvosi vizsgálatok éľvényessé gét igazolő dokumentum;

munkavédelmi oktatás megtörtént ét igazolő dokumentum;

munkaeszközcik felütv izsgálatát igazolo j egyzőkönyvek;

speciális végzettsége t igazolő bizonyítv ányok, j ogosítvĺĺnyok másolata.
10.7.9. A Vállalkozőhalađéktalanul köteles jelenteni a Megľendelő felé:

a tudomásáľa jutott tiĺzesetet (az eloltottat és a magátőIelaludt tüzeket is);

a közvetlen tíiz- vagy robbanásve szélsĄ;

3 napot meghaladó munkaképtelenséggel jáľó munkabalesetet.

1 0.8. Köľnyezetvédelem

10'8'1' A Vállalkozőnak oly módon kell szervęznie és végľehajtania valamennyi munkafazisát,
hogy a minimumĺa csökkentse a kĺiľnyezetre gyakoľolt teľhelő hatásokaĺ és megeli;zz:s a
köľnyezet károsítását. Ennek megvalósulásáľá minőségügyi és kĺiľnyezetvédelmi tervet
készít, melyben azMSZ EN ISo 14001 szabványbarllěĺttát'figyelembe vétele mellettaz
alábbiakatszabá"lyozza:

- minden tevékenységet úgy kell megterv ezni és végezni,hogy az akomyezetet a lehető
legkisebb méľtékben érintse, vagy aköľnyezet teňelése ésĘénybevétále csĺikkenjen,ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy k<ĺrnyezetsiennyęzést biztosíts; a
lrulladékképz(itkés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és
veszélyességének cscikkentését;

- aYéilalkozónálképződótt hulladékok elszállítźsát (Vállalkozó köteles a keletkezett
hulladékok elszállításźra), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekľől szőlő 309/2014. (XII.I 1.) Koľm. rendeletben
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foglaltaknak megfelelően dokumentál;

- a Vállalkozónak a hulladékok gyiĺjtésére saját munkahelyi gyűjtőed ényzetről
gondoskodnia kell;

- a robbanásveszélyes vagy tíizveszélyes folyékony, vagy ilyen anyaggal átitatott szilárd'
hulladékok gyujtése soľán mind a gyűjtőedénýzet anyagĘ valamint azok
elhelyezésľe vonatkozó tűzvédelmi előíľásokat be tóll tartaní;

- a Yállalkoző a hulladékot az átadni kívánt hulladék fajtara vonatkozó, éľvényes
hulladékgazdálkodási en gedél lyel ľendelkez o szew ezetneŕ adhatj a át ;

- a Yállalkoző a tevékenység végzése sorĺĺn keletkező hulladék elszállítását vagy
elszźilíttatttsát kĺjvetően köteles a szabályos lerakást vagy źńalmatlanítást igazolő
dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat a Ňłegľendelőnek átadni.

10'8'2' Yállalkoző köteles a minőségügyi és köľnyezetvédelmi teľv taľtalmát oktatás keretén beliil
megismeľtetni a szerződésben ľésztvevő munkatĺíľsakkal és a|vállalkozókkal. Ezen
oktatásokľól készült jegyzőkijnyveket a munkavégzés megkezdése előtt Yállalkozőköteles
megküldeni a Megrendelőnek.

10'8'3' A Vállalkozó köteles mindent elkövetni azaj- és ľezgéshatás csĺikkentése érdekében, illetve
szükség esetén ideiglenes határ érték túllépési engedélyt beszerczni.

10'8'4' A Vállalkozőnak gondoskodnia kell aľľól, hogy szennyezo aÍlyagcsapadékvíz csatomába,
viznyelo aknźlba, ríľokba ne keľüljcin, a Vállalkoző atőle elváľható *ódon köteles mindent
elkĺivetni annak érdekében, hogy a köľnyezets zenrlyező anyagok bejutását megakadál yozza.

10'8'5' Amennyiben a Vállalkoző a fenti felađatokat a Megrendelő írásbeti felszólítása esetén sem
végzi el, a Megrendelőnek jo gźhan áll azt aYállalkozó költségéľe másokkal elvégeztetni.

10'8'6' A munkavégzés soľán a környezetvédelemi jogszabalyok és hatósági előírások betaľtásáéľt
a Vállalkoző a felelős. A jogséľtő tevékenységéľt való egyet.-T"g". felelősség alől a
Megľendelő a környezet védelmének źůtalźnos szabályaiľól šzóló tqqs. ovi LIII.1ĺĺrvény
102. $ (2)bekezdésében foglaltak szeľint mentesül.

10'8'7' A Vállalkozónak biztosítania kell a Megľendelő környezetvédelmi ellenőrzéseinek
lehetőségét és köteles az ellenőtzéseken feltfu hiányosságokut ,.'"g.'üntetni a komyezet
súlyos szennyezésének észlelésekoľ a Megrendelő vagy meghatalm azottja jogosult a t"'"pĺ
munkavégzést leállítani.

10'8.8. Köľnyezetszennyezés esetén a Vállalkozó kĺiteles éľtesíteni a Megľendelőt a kömyezeti
kĺíľesemény paraméteľeiről, úgymint: okok' szennyezłianyug *ily"nsége' szennyezés
méľtéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedésět. ł ŕa.".ňá''y hatosági
bejelentése, az okok kivizsgálása és megsziintetése a Yállalkoző köľnyezetvedehii
szakemberével egyeztetett módon töľténik.

10'8'9' A munkavégzés során báľminemű környezetben bekĺjvetkezett káľ visszarítlításáért a
vállalkoző saját költségén felelős. A Vállalk oző az áttala éslvagy alvállalkozői általokozott
környezetvédelmi káľokéľt telj es méľtékben felelő s.

1 0.9 .'(j zemi szabźilyzatok

10'9'1' A Yállalkoző kĺjteles alkalmazottaival és alvźllalkozőival betaľtatni a Megrendelő
valamennyi, a szerzodés teljesítésével kapcsolatos vonatkoz ő szabályozását, 

"řoĺ.ĺruit,biztonsági rcndszabźlyait és egyéb utasításáit, továbbá szolgźitatásait oiy móđán nyújtani,
hogy az ne veszélyeztesse abiztonságot. A szabźllyozásokai a Megľendelő elektľonikusan
átadj a a Y állalkoző r észér ę.

Á5/8
\.Jď
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10.9.2. A Vállalkozó köteles tevékenységét oly módon végezni, hogy az ne Veszélyeztesse a
nukleáľis biztonságot.

10.9.3. Vonatkozó szabályzők
MKE 7 .5 .'04 sz. eljárás BeruhŁások megvalós ításánakrendj e;

MKE 7.4--04. sz. eljárás Beszáltítók kiválasztása, felĺigyelete és teljesítményük éľtékelése;

sZ 0220 sz. szabályzat RHK Kft. biztonságpolitikája;

sZ 1340 sz. szabályzat Munkavédelem Rendje szabályzat;

sZ 3 6 l 0 sz. szab áiy zat F izikai védelem biztonsága;

s Z l 9 40 -0 l sz. szab ály zat P aksi Kirende ltsé g T íjzv é delmi rendj e ;

sZ 1940-02 sz. szabéiyzat RHFT Túzvédelmi rendje;

sZ 1940-03 sz. szabá|yzat NRHT Tűzvédelmi ľendje;

sZ l0.20.-0l sz. szabáIyzat KKÁT Munkahelyi Sugáľvédęlmi Szabályzat;
sZ I0.20.-02 sz. szabźllyzat RHFT Munkahelyi Sugáľvédelmi Szabályzat;

sZ 10.20.03 sz. szabállyzat NRHT Munkahelyi Sugáľvédelmi Szabáiyzat;

s Z 07 20 sz. szab ály zat Ir atkezelési szab źiy zat;

UT 7509-02 sz. utasítás Az alkohol- és drogpolitika végľeh ajtastĺnakellenőrzése;

UT 3610-02 sz. utasítás KKÁľ terĹiletére tciľténő belépés és tartózkodás ľendje;

UT 3610-04 sz. utasítás KKÁT vagyonvédelme;

LrT 3610-05 sz. utasítás RHFT teľületén való tntőzkodás és a Telephely &zésének rendje;

UT 3610-06 sz. utasítás RHFT vagyonvédelme;

UT 3610-07 sz. utasítás NRHT területére tĺiľténő belépés és tartőzkodás rendje;

UT 3610-08 sz. utasítás NRHT vagyonvódelme.

10.10. Yállalkoző tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik allhoz, hogy a munkavégzés
iizemelő nuklerĺľis létesítmény, illetve radioaktív hulladéktároló üzęmi terňietén történik,žs a
szerzódés teljesítése során a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított üzemviteli
tevékenységek és az althoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák akadáIyozhatjak a
folyamatos munkavégzésben.

10.11. Az elvégzendő munkĺíkat fenti okból előre láthatőan akadályoző tevékenységekről - azt
megelőzóen minimum 3 munkanap pal _ aMegrendelő éľtesíti a Y ál|alkozőt.

I0.I2. A táľgyi szęrződés teljesítése során aYállalkozó tulajdonát képező berendezések, eszközök
b i ztonságo s táľo lásáró l, or zésér ł5l a Y általkozónak kel l gondo sko^dni a.

l0.13. A Vállalkoző amlnkavégzés soľiĺn - a szükséges méľtékben - köteles együttműkĺiđni, illetve
kapcsolatottartani a generáltervezovel, amíiszakiellenőri szervezettęl, vJlamint a minoseg- os
környezetfelügyeleti tevékenységet végzőkkel.

I0.I4. Utasítások

A Megrendelőt a közbenső beavatkozéls joga megilleti, mely szeľint a munk avégzés
folyamiín, ha nyilvĺĺnvaló, hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesités előtt is kérheti a hiba
kijavítását, illetve a munka újbóli elvégzését. Ha a hiba kijavításźra, illętvę a munka újbóti
elvégzésére kittizott megfelelő hatariđő is sikeľtelentil telik el, akkor ęzeniđő eltelte után

I 0.14.1.
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Megľendelő gyakoľolhatj a a hibás telj esítésből eredő j o gokat.

l0'I4.2. A munkavégzés folyamán a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szeľint eljárni.
Megrendelo célszeríjtlen, vagy szakszerutlen utasítása esetén, Yállalkoző a lłegľeädeio
figyelmét ene felhívja. Amennyiben Megrendelő a figyelme ztętés ellenére Ěnntartja
utasítását, Vállalkozó köteles a munkát a Megľend ęlő kociázatára elvégezni, kivév e,haŁjogszabály vagy hatósági előírás megséľtésével, illetve élet- é; vagyonbiztonság
v e szély ezteté s ével j áľna.

10. 1 5. Munka előľehaladásának ellenőľzése, éľtékelése

10' 15.1. A Megľendelő a munkák előrehal adźsátfolyamatos an ellenorzi a saját személyzete, és/vagy
az źltala megbízott szęw ęzet révén.

l0'l5'2. Amennyiben a Megrendelő megźilapítja, hogy aYállalkozó tényleges előrehaladása nem
felel meg az általa előíľt követelményeknek, a Yállalkoző a lvĺelrendelő felszól ítására
köteles előľehaladásának gyoľsítását eľedménye ző intézkedéseket teňni.

l0'15'3. Amikor a Megľendęlő azt álląítjameg' hogy aYállalkozó nem gyorsította előľehaladását,
kĺjvetelheti a munkaeľőlétszám nĺivelését éslvagy egyéb erofonasok igénybevételonek
elľendelését a megľendeléshez kapcsolódó díj novólés. ńolt,il.

10.15.4. A fentiek alkalmazása semmilyen kĺiľtilmények kcizĺitt nem befolyásolhatja a munka
minőségét és díját.

11. MrľosncBIzTosÍTÁS' KoRNYEzETVÉDELEM' MINosncľpr.ÜcYELET
l 1.1. A Vállalkozó köteles a szerződéskĺjtéskoľ és a szeruődés teljesítésónek teljes időtaľt ama alat1

az alábbi éľvényes minősítésekkel ľendel kęzni:

EMAS, ISo 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenéľtékű minőségirźnyításitanúsítvány:

EMAS, ISo 14001 szabvźny szerinti vagy azzalegyenértékű köľnyezetiľ ányításitanúsítvĺíny;
1I'2' A Vállalkozónak biztosítani kell, hogy: a teljesítésbe bevont vizsgálő laboľatóľium

rcndelkezzen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szeľinti éľvényes akkĺeditációval a
munkavégzése soľán.

11'3' A Yallalkozőnak biztosítania kell, hogy mindęn tevékenysége szabályozott és ellenőľzött
könilmények kĺizött történjen.

lI'4. A Yállalkoző a jelen szerzíidés teljesítése során és azzal cisszefiiggésben keletkező iratait,
dokumentumait, a jogszabályok,valamint a Megľendelő iľatkezelési sźabáIyzatétban(sZ 0720)
foglalt előírások figyelembevételével kell kezelnie és megő rizĺie.

11.5. A Yállalkoző a tevékenységét a Megrendelő által - a szerződésben meghatározott feladatok
végľehajtásának megkezdését megelozően - jőváhagyott Minőségügyi řs kĺiľnyezetvédelmi
teľv alapján végz|

11'6' A Megrendelő a Yállalkoző minőségbiztosítási és köľnyezetvédelmi tevékenységét
folyamatosan felügyeli (minőség- és kĺĺľnyezetfelügyeleti tevékenység). A minoség- is
köľnyezetfelügyeleti tevékenység alapja a Vállalkožo altul készített, ä Megľendelő áItat
éľvényesített minőségiigyi és környezetvédelmi terv.

II'7 ' A minőségügyi ós kĺiľnyezetvédelmi teľvet aYállalkozónak folyamatosan kaľban kell taľtania,az abban töľtént változásokľól a Megľendelőt tájékoztatrua kell és a vźitozásokat a
Megrendel ovel elłlzetesen jóváh agyatnia sztikséges.

11.8. A minőség- és köľnyezetfetügyeleti eljárások keretében keletkező dokumentumokban
foglaltakat (eltérések felszámolása, intézkedési terv végrehajtása, stb.) a Vállalkozó köteles
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végľehajtani.

11.9. A Yállalkoző minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervének a fentieken kívül az alábbiakat is
tartalmaznikell:

l1.9.1. A vállalkozó minőség- és kĺirnyezetirányitźlsi szeľvezete
A minőségirányítási kérdésekben a minőségirányítási szakembeľ képviselje aYźilalkozót, aki
kĺiteles összehangolni munkáját az alvállalkozőival, a Megrendelő részére a pľojekt
helyszínein dolgozó további Yállalkozőkkal, valamint a minőšég- és köľnyezetfeltiiyeletĺ
tevékenységet végzőkkel.

A környezetvédelmi kérdésekben a köľnyezetvédelmi szakembeľ képviselje aYállalkozót, aki
köteles összehangolni munkáját az alvállalkozőival, a Megľendelő részére u pro;.kt
helyszínein dolgozó további Yallalkozőkkal' valamint a minőšég- és kĺĺľnyezetfeltigyeleti
tevékenységet végzőkkel.

ll.9.2. A Vállalkozó minőség- és kĺiľnyezetirźnyítási feladatai
A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait napľakészen
vezetni és azokat ellenőrzésre a minőség- és környezetfelügyeleti tevékenysogôt végzők
r észér e rendelkezésľe bocsátani.

A Vállalkozó köteles a szerzłjdéstől vagy a jőváhagyott minőségĹigyi és köľnyezetvédelmi
tervtől való eltéréseket azonnal írásban jelenteni, aznk akadályaĺřháĺadéktalanul feltárni, és
megtenni a helyreigazításhoz szükséges intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles afeltárthiányosságokat íľásban azornal jelenteni, azokathaladéktalanul
felszámolni, a nem megfelelőségek okait kivizsgálni és az okok ismeretében a szfüséges
megelőzo és helyesbító intézkeđéseket megtenni, a projekt minőség- és környezetirányíiasi
rendszerét ésszenísíteni, fejleszteni.

A Vállalkozónak a termék átadas-atvétel megalapozásfua meg kell határoznia a teľmékek
átvételi kĺivetelményeit.

A Vállalkozó köteles a szęrződésben foglalt munka, mennyiségi és minőségi megfelelőségét
igazolni.

Az ajánlati dokumentációban hivatkozott szabályozási dokumentumok kötelező
k<jvetelményeket íľnak elő.

olyan esetekben' amikor az előfuźsok, vagy a hivatkozott szabvrínyok kikötései különféle
minőségi szinteket jelentenek, vagy a vźiasztás lehetőségét uĺneýau, akkoľ a magasabb
minő s é gi szinthez tartozó, koľszenĺbb el ő íľás az ir źny adő .

A Vállalkoző áital végzett ellenfuzo és minősítő vizsgźĺlatok akkor fogadhatók el a
megfelelőségigazolásźta,haa teľmeléstől ftiggetlen és a viźsgálatvégzéséreakkreditációval
rendelkező laboratóriumban végezte a vizsgálatokat.

A vizsgálatok elválaszthatatlan 
'részét kell, hogy képezze az előíľt kĺivetelmények

fi gyelembevételével az eredmények kiéľtékelése.

A mintavételek véletlenszeľűségétbiztosítani kell. A véletlenszeriĺség akkor érhető el,ha a
vizsgálat céljárakijelölt tételből (minősítési szakaszbol) a szerkezet bármely része egyŕorma
valószínűséggel j elölhető ki.

A nyomon követhetőség módját a minőségĹigyi és köľnyezetvédelmi tervben rogziteni
szfüséges.
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1 l.9.3. Eljáľási, egytittműködési kĺjtelezettségek
A Vállalkoző egyiittmfüödik a minőség- és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzőkkel.
A Vállalkozó köteles közremúkĺidő segítséget nyújtani a Megľendelőnek - biztosítv a akár a
munka leallítását is - a vizsgálat, e-llenőrzés elvégzéséhez, iiletve annak megźllapításéů'oz,
hogy a munkavégzés a jelen szerződéskövetelmén-yeinek megfelelően tĺiľténjen.
Avégzett munka aYállalkozó felróható magatartásáľa visszavęzethető eltéľések, a hiĺínyok
kezelésének nem megfelelése esetén a Megrěndelő a munkát felfriggesztheti, leáli]ĺthatia.' ĺz
ebből eredő költségek aYállalkozót terhelik.

A minőség- és kĺirnyezetfeliigyeleti tevékenységet végzók ellenőrizhetik a Yállalkozo
tevékenységét, az előírások, a szabályok betaľtásáiés a k-övetelmények teljesítését , továbbá
független vizsgźúatot és felméľést is végezhet, illetve végeztethet a Vállalk oző vizsgálati
eredményeinek ellenőrzésére. Ha a vizsgálati eredmény-ek nem igazolják a Yállaikoző
vizsgźĺlati eredményeinek megfelelőségét, a vizsgálat költségeit 

"a 
Vállalkozónak kell

megfizetni.

A Vállalkozónak a minőség- és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzí5k kérésére
téľítésmentesen ľészt kell venni az ellenłirzéseken és azok értékelésěbe;.

12. ÜľrozESEKÉs nlľnnľsnr
12' 1 ' Felek a szerzodé.s és az allhozkapcsolódó dokumentumok alłáľendeltségi soľrendjét az alábbiak

s zerint határ ozzálk meg

Y állalko zási szer z(i dés szĺive gte ste ;

Y állalkozői díj részlete ző táblazat;

Ajánlattartalma;

Vállalási dĺiak;

Kózb eszer zé s i dokumentumok ;

Műszaki leíľás.

l2'2' Ha a szerződés dokumentumai k<izĺjtt ütk<izés, eltéľés, hiba, vagy kihagyás mutatkozik, aYállalkoző haladéktalanul köteles azt közölni a Megrendelővel. Fěĺek a l2.I pár't
fi gyel embevételével oldj rĺk fel az ellentmondást.

12'3' Felek a l2.2 pont szerinti ellentmondást 3 munkanapon belül feloldjfü, amennyiben az nemjelenti a szerződés módosítását'

l2'4. Az ellentmondás feloldása előtt az említettütkĺizések, eltéľések, hibák, vagy kihagyások általbefolyásolt bármely munka elvégzése a Vállatkoző kockázatára'tijiénik. Ämennyiuen
Megľendelő késedelme miatt nem sikęriil az esetleges ütkcizéseket, hibĺákat vagy kihagyásokat
feloldani, illetve megsztintetni, Vállalk oző azonbaimindent megtett ennek érdekében,"az ebb('l
eľedő károkéľt vállalkoző nem felel.

13. AzÁľłołľoo oorunłENTÁclo pnloÁľyszÁMA
l3'1' Vállalkoző azelkészult dokumentumokat, dokumentáciőkat,terveket, jelentéseketazalábbiak

szeľint biztosítja a Megrendęlŕ| részére:

Minőségrigyi és környezetvédelmi 
!erv, mennyiségi teljesítéskor 1 pld. nyomtatott + l pld.

CD/DVD-n; minőségi teljesítéskot 2 pld,. nyomtatott eredeti + 1 pld. CDĺrivo-n;
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Szakvélemény, szakéľtői nyilatkozat, felilvizsgźiat: 2 pld. nyomtatott eľedeti + 2 pld
CD/DVD-n;

Yizsgálati jegyzőkĺinyvek:2 pld. nyomtatott eľedeti + 2 pld. CD/DVD-n;
Gyűjtőnaplók: 1-1 pld. eredeti + 1 CD/DVD.

14. Sznnzol ns sZABADALMT JocoK
14.l. Megrendelő a szerzódés keretében készült szakértői dokumentumokat saját működési kĺiľén

belül korlátozás nélkül felhasználhatj a.

I4'2. A szerződés értelmezése szempontjából jogi oltalomban ľészesíthető szellemi alkotásnak
minősül minden olyan alkotás, amely a vonatkozo jogszabályok szerint minimum szerzői jogi
védelemben részesül.

14.3. Amennyiben a fentiek ellenéľe bármely harmadik Fél részéről védett jogai séľelme miatt
kárigény merĺilne fel, úgy a Yállalkozó mentesíti a Megrendelőt a káľigénnyel szemben és
v állalj a a j ogséľtésből eľedő felelősséget.

l4.4. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése soľán keletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megľendelőt illeti. A keletkezo szellemi alkotással
Megrendelő szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasználźlsra a Vállalkoző a Megľendelővel
kötött külön megállapodás alapjánátengedheti Haľmadik félnek, Vagy személynek.

14'5. A fentiekľe tekintettel a váIlalkozói díj magába foglalja a szęrzíidés keľetében megjelĺilt
terjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált šzerzőiés szomszédos jogok tňeben
keletkezett teľmékek ellenszolgáltatását is.

14.6. AYállalkoző e szerzodéssel felhatalmazza a Megľendelőt ana, hogy a mű egységének, mint
személyhezftiződő jognak a védelmę éľdekében önállóan is fellépjen.

1 5. Sznnzoonsrs oKMÁNYo K KEZELtrSE Es INFoRn&(cIoK
15.1. A jogszabályok áItal megkövetelt esetek kivételével aYállalkozó nem tehetközzé semmifele

kĺizleményt, vagy nem bocsáthat ki semmifele informáciőt a szerzíidést, vagy annak bármely
részét illetően a nyilvánosság, a sajtó, vállalat vagy bármely hivatalos iestrĺiet tagsa Ész&ě,
hacsak a Megrendelőtől nem kap arľa elozetęs íľásbeli hozzájárulást.

I5.2. A Yallalkoző más munkáinál nem használhatja fel a Megľendelő érdekkörébe eső, a
Megrendelóáltalrészéreszolgáltatoltinfoľmációkat.

l5.3. A publikációval kapcsolatos Vállalkozőikötelezettségeket a8.22. ponttartalmazza.

Szakéľtői közreműködés biztosítása hatósági engedélyezési eljárások
me galap ozó dokumentác iój ának ö sszeállitásához

Í6. A nĺuľxłvnczľs Üľnľrnznsn
16.I. Az elvégzendő feladatok, tevékenységek teljesítési (rész)hatáľideje az egyedi megrendelések

Naplój ában kertilnek rö gzítésľe.

17. KÉsponr,MEK
l7.I. A Yállalkoző köteles a Megrendelőt minden olyan kĺĺrtilményről haladéktalanul éľtesíteni,

amely a saját, vagy az alvźúlalkozói teljesítések vonatkozásában a tevékený'og 
",".ĺ"*i.,dokumęntációk szerinti előrehaladást,határidőket gátolja, illetve veszélyezteti. Azéľtesítésben

ki kell témi a késedelem okaraés várható időtartamára.

17.2. A Megrendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legrĺividebb időn beliil kiéľtékeli.



Szakéľtői közľemĺĺköđés biztosítása hatósági engedélyezési elj áľások
megalapozódokumentációjánakösszeállításához

17'3' Amennyiben aYállalkozó a munkákatkľzfuőlag olyan okból, amelyéľt aYállalkozó és/vagy
alvállalkozója felelős, nem teljesíti határidőľ", u Ň4"g."ndelő a 25. poÁtszerinti kĺitbéľt jogosult
éľvényesíteni.

18. A szanzoons ľĺÓoosÍľÁsł
18' 1' A jelen szerződés módosítása kizźrőlaga Kbt. 141. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.
l8'2' Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégegyzékben nyilvántaľtott adataiban, ígykiilönösen a székhelyében, képviselőiben, bankszrímla számábanbeĹovetkez ő váůtozź,.'toiaaaa

aszerződéskötés és teljesítés soľán eljárő szervezetés a kapcsolattartók adataibarlbekövetkezĺĺ
változás' valamint a szerződés 2. számu mellékletét képező ,,Yállalkozói díj részletezése,
teljesítési és szátmlźľzási ütemezés'' elnevezésű dokumentum váItoztatása, amennyiben annak
módosítása a 4.I pont szerinti díjat nem érinti. Az említettváltozásokľől az érintett fél amásik
felet - az esetköĺtilményeitől fiiggően _ vagy előzetesen írásban l0 napos határidővel vagy a
vźitozé.s bekĺivetkezését (bejegyzését)követo l0 napon belül kciteles éľtesíteni.

18'3' A felek ńgzitik, hogy a vźilalkozási szerzłjdés mellékleteiben tĺirténő változások
(szuperkontroll feladatok vállalási díjának indexálása, az opcionális ľész lehívása) tekintetében
a Kbt. 141. $ (4) bekezdés a) pontja alapján jamakel. A változások kezelése aktualizálással
tĺjľténik. Az aktualizźiásra mind a Yállalkožő, mind a Megrendelő íľásban tehet javaslatot
(részletes indokolást kell taľtalmaznia ajavaslatnak), mely ä p"l"L egy-egy meghatalmazott
képviselőjének aláírását kĺĺvetően tekinthótő érvényesnek.

19. A sznnzoDns TELJEsÍľÉsÉľnľ nnszľ vEvŐK
l9'1' A jelen szerződést a Kbt. l38. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalk ozőnak és az általabevont szervezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban egytitt: a|vállalkozó) kelltcljesíteni (Az alvállalkozók, szakemberek, az aikalmasságnál és ]rték"le.nél bemutatott

szeľvezetek' személyek jegyzékét a szerződés 3. sz. melléklete taľtalmazza). Megľendelő
kizár japrojekttársaságlétľehozásátaYállalkozóvonatkozásában.

19 '2' A Y allalkoző a teljesítésh ez az alkalmasságának igazolásźhan részt vett szervezeteta Kbt. 65.$ (7) bekezdése- szerint, az eljárásban Łemutňott kötelezettségvállalásnak megfelelően,
valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon kĺiteles igénybe venni,
valamint kĺjteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazol ásélhozbemutatott szakembereket.
Ez alől csak akkor mentesülhet,haaYźilalkoző - idott szewezet/szakember bevonása nélkül
vagy rĺj szervezetlszakember bevonásával is megfelel az alkalmassági feltételeknek.

l9'3' Az alkalmasság igazoláshoz bevont, éslvagy az éľtékelésnél figyelembe vett
szerv ezęteV személ yek me gj e l ölé s ét a 3 . sz. mel lékĺé t tartalmazza.

19'4' További szerződéskötési feltételek, és a szerződés szerinti tevékenys égvégzésének feltételei
19 '4'l' A Vállalkozónak legkésőbb a szerzodésmegkötésé ig igazolniakell, hogy az alkalmasságnál

megjelött (sZÉMĐ szakembeľ szerepel a szal<ertaiÁevjegyzekben'(266l2013. (VII.11.)
Koľm. ľendelet).

t9 '4 '2 ' A Vállalko zőnak legkésőbb a szerződésmegkötésé ig igazolniakell, hogy az alkalmasságnál
megjelölt (NSz-7, NSz-16) szakemberek mindegyike szerepel a ÍiiggetĚn mtĺszaki szakértői
névjegyzékben (247/201 1. (XI.25.) Koľm. ľendéiet).

(EKR elneve zés: Szakértĺóiközľemiĺködés biztosítása az RHK Kft.-nek)

19.5. A Yállalkoző a szerződés megkötésének időpondában, majd - a később bevont alvállalkozők
tekintetében - a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles előzetesen a Megľendelőnek
valamennyi olyan alv áll alko zót b ej el enteni, résztvęsz a szerződés teljesítésében, és - haamely

alvźilalkozót még nem nevezte meg a
a megelőzó kozbeszeľzési eljáĺásbarl az adott

ffi"
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bejelentéssel egyĹitt nyilatkozni, vagy az á"ltala igénybe venni kívánt érintett a|vállalkoző
nyilatkozatát benyújtani arľól is, hogy az általa igenyĹe venni kívánt alváIlalkozó nem áll a
megeIőzíĺ kozbeszeruési eljáľásban előíľt kizárő okok hatály a alatt.

19.6. Aközbeszerzési eljĺáľás során a Yáltatkozó által bemutatott valam ely szewezet vagy szakembeľ
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tílajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kijzbeszěrzesi eljĺĺrĺsb uri u,
ajánlatok éľtékelésekor meghatáľozó kĺiľülménynek minősült.

l9.7. A kozbeszerzési eljárásban az éľtékeléskor meghatfuoző szakember személye csak a
Megľendelőhozzájárulásával és abban az esetben váItozhat,haazértékeléskoľ figyólembe vett
minden ľeleváns körĹilmény tekintetébeĺ az értékelttel legalább egyenértékű szaĺembeľ kerül
bevonásra.

l9.8. A Vállalkozó az alvéůlalkozői szeruodések 1 ptd. másolatát _ az alvźilalkozőval töľténő
szerződéskĺitéstől számított7 naponbelül _ köteles a Megľendelő ľészére źúadni.

19.9. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha aYállalkoző az ajánlatźhantett nyilatk ozataellenére
egyáltalán nem tudja biztosítani az alábbi szakemběrek szakértői közreműködését a
Megľendelő igónyének felmerülését követő 4 hétenbeltil :

- a Magyar Méľnĺik Kamaľa źital vęzetett névjegyzékben szereplő (247 l2)t1 . (XI.25.) Korm.
ľendelet) NSz-4.1. (Gépészet _ emelőgépek), NSz-4.3. (Gépészet - épületgépészet) és NSz-
9. (Mérés- és irĺínyítástechnika) érvényes jogosultsággal rendelkező szakembert.

- SZÉS1 (Szakági építésügyi muszaki szakértői szaktenilet tartőszerkezęti szakérti5i
részszakterulet) jogosultsággal ľendelkező szakembert (26612013. (VII.11.) Koľm. rendelet
l. melléklet II. Szakéľtés 2. rész 12. sor) és SZÉS2 (Szakági építéšugyi műszaki szakéľtői
szakterület épületszerk ezeti szakértői részszaktenilet) j ogo',''lt'ággul rěnaeltező szakembeľt
(26612013. (VII.l1.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakéľtes2.iesz 13. sor)

- az országos Atomenergia Hivatal általvezętefÍ hatóĺígi névjegyzékbeĺ szeľeplő (184/2016
(VII.] 3.) Ko.ľ. rendelet) AT-ÉMSZ-T, AT-ÉM sz-Éšz,łŤ-ĚMsz-Éc, łľ-Éušz-w e'
AT-ÉMSZ-TÜ éľvényes j o go sult sággal rendelkező szakembeľt.

- az oľszágos Atomeneľgia Hivatal általvezętett hatósági névjegyzékben szeľeplő (18412016
(VII.13.) Koľm. ľendelet) AT-ÉMSZ-BÉ-É ĺrvenyeš 

-jogosultsággai 
rendelkező

alkalmasságnál bemutatott (SZÉM4) szakembeľt.

- az MSZ EN ISo 1473l szeľinti teljes könĺ szakismeľettel ľendelkező mémököt, aki
Euľópai/I'üemzetkozi Hegesztőmérnöki diplomával (EWE/IWE) ľendelkezik.

Amennyiben a Vállalkoző a fenti vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, és a munkák emiatt
késedelmet szenvednek a Vállalkozó késędelmi kötbéifizetéséľe köteles.

20. A sznnzoDns FELMoNDÁsA trs ĺzELÁLLÁs
20.1. A Megrendelő általános elállási joga

A Megľendelőnekjogábanáll aszerzodéstől aszerződés teljesítésének megkezdése előtt báľmikor elállni.
Megrendelő az ę|áilást íľásban köteles közölni aYáilalkozőval.

A Vállalkoző azilyen értesítés átvétele utiín köteles a Megrendelő utasítĺísai szerint eljárni és minden
olyan ésszerti intézkedést megtenni, hogy az elállásből ęreao költségek a minimumľa csökkenthetők
legyenek.

Amennyiben a Megrendelő a szerzodéstől eláll, a Yźůlalkozőt kártalanítás illeti meg, amely az ęlállás
időpontjában válik esedékessé. A Vállalkoző azeláů|ásiéľtesítés kézhezvételétől szémítoft 30 napon belül

ff-'
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összeállítja a káľtérítésre vonatkozó költségi gényét, valamint a méLr elkésziilt munkákľa vonatkozóállagmegóvási javaslatát. AkáÍtalanítás aveiawoždi'díjatnem haladhatja meg.

A Megľendelő a javaslatot 15 napon belül elbínálja,majdezt követően gondoskodik a kártéľítésről, illetveľészleges e lállás e setén indítványt tesz a szętző d-és móáosítĺĺsára.

20.2. A szeľződés j ogszabźllyon alapuló felmondása

A Megľendelő a Kbt. t43.$ (3) bekezdése éľtelmében a szerződést jogosult és egyben köteles felmondani
-_ha szükséges olyan haüíridővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerzidéssel ériňiett ťeladata ellátásáről aYállalkoző gondoskodni tudjon _ ha

a) a Yállalkozóban közvetetten vagy közvetleniil 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni ľészesedést
szerez v-alamely olyan jogi személy vagy személyes joga szeřnt jogképes szerve zet, amely
tekintetében ťennáll a Kbt. 62. $ (l) bekäzdés k) pont kb) alpontjźlűaÁmeghatározott feltétel;

b) a Yállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetęz
valamel}' olyan jogi személyte^n vagy személyes joga sžeľint jogkéies szerve zetben,amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés Ĺ; pôni kb) alpontj'ában meghat érozottfeltétel.

A Felek ľögzítik, hoqY' - a Kbt. 143.$ (l) lekezdése alap1án - a Megrendelő a szerződéstťelmondhada,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szeľint - a szerződéstőI elálhäĹ ha:

feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a l4t. $ alapján
tĄ kózbeszet zési elj rĺľást kell lefolýatni ;

aYállalkozó nem biztositjaa 138. $-ban foglaltak bętartását,vagy aYátlatkozőszemélyében
éľvényesen olyan jogutódlás következett be, amely r'"- ĺ"ř"l meg a Kbt. 139. $-banfoglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapján a kozbeszerzés szabályainak megszegése miattkĺjtelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikkęalapjan indított eljáľásban kimondtą hogy az Európai Uniólogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kĺitelezettsegszóges ffirtént, és a bírosäg łr"i-.*g;i"p'í;äjogsértés miatt a szevŕĺdés nem semmis.

20'3' A Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozőhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
mindennemíikártalanítási kötelezettség nélkül, ľészben vagy egesžben elállni aszerzádéstől,vagyha az nem lehetséges' akko, uronnáli hatáJyű felmondássäl éhi, és a Szerzĺĺdés idő előttimegszűnése miatt bekövetkezőkáraitérvényesiteni, amennyiben az ąuaaiesetek következnek be:

aYállalkozó 1* kezdi meg a Szeľződés teljesítését vagy elmul asztjaa teljesítési határidőket
és a késedelmi kötbéľ eléri a maximumát,

a Szerződés időtaľtam a alatt aY állalkozó egyéb, a teljesítést veszélyeztető vagya Megľendelő
érdekeit séľtő súlyos szerződésszegést kövěi el,

aYállalkoző aSzerzodés további teljesítéséľe báľmely okból képtelenné válik, ideéľtve olyankĺirülmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenn é vagy a Megiend elo számára aránýalanul
terhessé tennék aYállalkozó hosszú távri kĺjtelezettségJinek érřényesítését, így többek kozott
a jótállási vállalásokat,

a Vállalkoző részéről nyújtott bizosíték megsziĺnik' megsefilmisĹil vagy éľtéke egyébként
számottevően csökkenl, és megfelelő új biztosíték' vagy az éľtékcsĺ'kkenésnek megfelelő
további biztosítékot a Vállalkozo a Megľendel ő felszőlítására a megszabott határidőn belülnem nyújt,

a Yállalkozó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit séľtő volta ellen őrzéste
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(EKR elnevezés: Szakértői közľęmiĺködés biztosítása az RHK Kft.-nek)
jogosult szerv által megállapításľa keľül,

A Vállalkoző 30 napot meghaladó időľe kĺiztaľtozőváválik;

A Vállalkoző valőtlan, hamis adatszolgźůtatásahitelt érdemlően bebizonyosodik;
A Vállalkozó ellen a Cégközlcinyben kozzétęttmódon csőd-, felszémlolási, végelszámolási,hivatalból törlési, vagyonľend-:'i 

{j?:as indult vagy végrehajtási,adósságľendezési eljárásvan folyamatban (kivéve a Cstv 11. $ (2) bekezdés ňjpo"iiauun ľoilultuLug.
20'4' Az Megrendelő kĺiteles a szęrződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attólelállni, haaszerződés megkcitését követően jut tuáomására, hogy aszerződőfel tekintetében akozbęszerzési eljáľás soľán kizarő ok állt fe"nn, és ezértkikelĚtt volna zárni aközbeszeľzésieljáľásból.

21. Vrs nĺłron
21'1' A szeruődí' Felek nem felelősek a mulasztásokéľt, ha a mulas ztźls okavis maior eľedménye.
21'2' Yis maioľnak minősül minden 

9lyan eset, amelyért egyik fel sem felelős, azaz az adott felésszerűen köľültekintő magatartása ellenére sem volt ekôrülhető, és amely _ általábarl. de nemkizárólagosan _ a kĺjvetkezőeseteket foglalja magában:háboľú, ellenségeskedés, polgáľháború,
zendrilés, forľadalom, felkelés, terroristá cselekĺňeny, oľszágos, vagy iiarági sztrájk,embargó,importkoľlátozás, füldľengés, füldcsuszamlás, źrvízvagy aľada.s,iírrary,karantén vagy egyébteľmé szeti, i l l etve fi zikai katasztr őfák.

2ĺ'3' Felek kötelesek a vis maioľnak minősülő könilmények bekövetkeztéről és megszűntéľől amásik Felet késedelem nélktil írásban tájékoztatni és a vis maioľ tényétigazolni
2l '4' Amennyiben aYállalkozó a fent említettekt tjl ęltérĺőesetekben hivatkozik vis maioľ eseményľe,azt a Megľendelővel jóvá kell hagyatnia.
21'5' Ebben az esetben, a szerzíSdésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett hatfuidőket avis maior idiĺtartamával módosítani tóil a Felek Ĺ.ĺo'' megállapod ásaalapján.

22. Jocr VITÁK RENDEZESE

22'I' Yállalkozó és Megrendelő mindent megtesznek annakéľdekében, hogy közve tlentérgyalással,békés úton rendezzék aközöttük esetlegesen felmeľülő mindenfeie ,íĘ rugy nézeteltérést.
22'2' Amennyiben a k<jzvetlen trírgyalások ésszeľÍĺ időn belül nem vezetnek eredményre úgy Felek a

S zekszárdi Töľvényszé k kizár őIago s illetékessé gét kĺitik ki.

23. ÉnľrsÍľnsnr
23'1' A jelen szer-z(5désben foglaltakkal kapcsolatos éľtesítéseket írásban kell megtenni ésszemélyesen kézbesíteni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, telefaxon küldhető el, illetvenaplóbej e g y zés utj án fo ganato sítható.

23 '2' Az éľtesítés iogilag akkor válik érvényessé, amikor azt a címzęÍt igazoltankézhezkapja.

24. MpcnłľłLMAzoTTxnpvrsnr,or

Megrendelő részérőI:

A szęrződés teljesítésével összefü8s9en állásfoglalásra, nyilatk ozattételreés minden olyanmegállapodásra _ amely a szerződés teljesířsével összefiigg, de nem jelenti annak
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elnevezés: Szakéľtői közręműködés

módosítását _ jogosult személyek:

Szokontoľ Ba|ázs beruhazási igazgatő

Berta József beruhźzási fĺĺmémĺjk

Lőľinc Csaba beruházási ftĺmérnök

NagyDánĺelAndľás bęruhazásifĺĺmém<jk

Steineľ Zo|tán beruhźnási ftĺméľnök

Tokajĺ Sándoľ beruhtŁási f<ĺmémök

Yállalkoző részérő|:

Csĺcsák Jĺózsef műszaki igazgatő

Nagy Gáboľ projektméľnĺik

Veľesné Miskolcz RÍta projektmémök

biztosítása az RHK Kft.-nek)

tel.:751519-570

fax:751519-569

tel.:721535-252

fax 751519-569

tęl.:741523-955

fax:751519-569

tel.:751519-539

fax:751519-569

tel.:741523-955

fax:751519-569

tel.: 7 51519-556

fax:751519-569

tel.:721535-257

fax 721535-388

tel.: 30/ 748-7368

fax 721535-388

tel.:721535-392

fax:72/535-300

Az egyuttműködés során tettintézkedéseket és nyilatko zatokata Felek kötelesek írásba foglalni.

25. A sznnzoDrs MEGEnosÍľÉsn
25.l. Kĺjtbórek

25.I.I. Hibás teljesítési kötbéľ

A szerződés nem szeľződésszeľű (hibás) teljesítése esetén Megľendel ő választása szeľint, - vagy ha
nincs lehetőség hibajavításra, kicseľélésľe - a Vállalkoző a szavatossági kötelezettség teljeJítese
helyett kötbéľ ťĺzetésére köteles, ami nem mentesíti a kĺjtbéľt meghaladó káľtérítés megÍizetese alól.
Hibás teljesítés esetén a k<jtbér méľtéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó éľték énęk21Yo-
a, de legfeljebb a szeruődés szeľinti, opcionális iész és áfa nélkül szźtmított vállalkozői díj 5 %-a
(kötbéľ maximum). A hibás teljesítéssel érintett munkaľész éľtékének meghatározása a 6.l.2. pontban
loglaltaknak megfelelően Napló és a szupeľkontroll feladatok 2. sz. meiékletben rogzítettvállalási
díjai alapjántĺjľténik. A kĺitbér hibás teljesítésenként egyszer, azaz alkalmanként keľuĺfelszám ításra.
Megľendelő a kötbéľ maximum elérés! esetén azonnali hatályű felmondásra jogosult, valamint a
kötbéľt meghaladó kárát is éľvényesítheti.

év9
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elnevezés: Szakértői közreműködés biaosítása az RHK
25.1.2. Késedelmi kötbér

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér ťlzetendő.A késedelmi kötbéľ a késedelembe esés első
napjáltől esedékes és a késędelmes teljesítés naptźri napokban meghatározott teljes id,őtartarnára
fizetęndő.

A kcitbér méľtéke késędelem esetén: minden megkezdett naptárinap után opcionális rész és áfa nélkül
számított vźlllalkozői díj l%lnap .

A késedelmi kötbéľ maximuma anettő vállalkozőidíj opcionális ľész nélktil számitottĺisszegének 10
%o-a.

A kötbéľterhes (rész) határidők, Felek közös megállapod ása alapjźn' a Naplókban keľülnek
ľögzítésre.

Bármely teljesítési fźłzisban aYállalkozó kötelezettsége teljesítésének tekintetében bekövetk ezo 30
naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrend.lo ľ"i-o'' dhatja a szerződést, és követelheti a
szerződésszegés következtében felmeľĹilt valamennyi igazoltkáránďme gÍérítését,amennyibe n azt a
Yállalkoző nem tudja hitelt érdemloen igazolni, hogy á szęrződér., -urrk,ík at az előírthatáridőben
be tudja fejezni.

25.l.3. A teljesítés lehetetlenné váIása
Amennyiben a szerződés vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amelyéľt Yállalkoző
felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy aYállalkoző'a szęrzłiďésben meghatározott késedelme
vagy egyéb szeľződésszegése miatt a Megrendelő a szeruődést felmondja, vagy - amennyiben még
nem töľtént teljesítés - a szerzodéstől vagy az adottkötbéľteľhes időszakľa 

".d -"g."ndeléstől ęláll,
űgy aYállalkoző meghirisulási kötbéľ jogcímén a teljes, illetve az adottmeghiúsult munkarészre eső,
taľtalékkeľet és opcionźiis rész nélkül számított vállalkozői díj l}%-átlätevo összeg Megľendelő
részére töľténő megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér éivényesítése a késedelňĺ tĺiřuoľ es a
hibás telj esítési kötbér éľvényesíté sét kizźLrja..

25'I'4' A Felek megállapodnak, hogy a25.I.I-25.L3. pontban rógzítettkcĺtbérek éľvényesítésének
módja: a mulasztással kapcsolatos váttalkozői díj terhéľe Megľendel ő a számta bruttó
éľtékéből a kiszámított kötbéľt a Kbt. 135. $ (6) bekezdése esetéň eszámithatja.

25'I'5. A Felek rógzítik, hogy a Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése szerint a kötelezett pénzfizetés&e
kötelezheti magát arra aZ esetre, ha olyan okból' amelyér1 felelős, -"grr.gi a szerződést.
Mentesül akötb&fizetési k<jtele zettség alől, ha szerződěss zegésétkimenti.

25.2. T eljesítési biztosíték

A Vállalkozo a szeruódésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése éľdekében a Kbt.
134' $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szeľint teljesítési biztosítékot kđteles nyújtani a szerzóđés
hatályba lépése időpontjában a szeÍzódés teljes idéiore (okiľati forma esetén iouauuĺ 30 napig),
amelynek összege a nettó vál|alkozői díj 2,5 %o-a.

A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából ercđő, a
Megrendelőnél felmeriilő többletköltségęk fedezetétil szolgál.A biztosíték felhasználása nem jelenti
a káľtéľítési igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikéről vatđ lemondást.
Ha a teljesítési hatáľidő módosul, úgy aYállalkozó köteles az uj teljesítési hatĺíľid őhoz igazítari az
általa nyújtott szerzodés teljesítésének elmarad ásétvalkapcsolatos ĺgényet biztosítékát.

26. SzłvłrossÁG

Yállalkoző szavatolja, hogy a szerzodés tárgyátképezo munkát a megvalósítás ideje alatt éľvénybenlévő hazai noľmatíváknak, műszaki előíľásoknak, szabványokiak, az iilětékes hatósägok
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követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósída meg, betaľtva aNaplóban és a vonatkozó
dokumentációkban eloírtmíiszaki és minőségi paraméteľěket, kóvetelményeket.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelo választása szeľint az e szerződés 25.1.l. pontja szerinti hibás
teljesítési kötbéľt vagy aPtk. szerinti szavatossági igény érvényesíthet.

27. AsznnzooÉsHłľÁLYBALEPÉsE
Jelęn szeruődés a mindkét Fél álta\i cégszeríi aláfuástkövetően lép hatályb a, amely egyben a szeruődés
léĘĺittének napja is.

28. Ecynľnr
28.I. A Vállalkozó a szerzođés keľetében készült valamennyi dokumentumot magyaľ nyelven

szolgáltatja.

28.2. Ielen szeľzőcĺésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végľehajtási ľęndeletei, valamint a
Polgáľi Töľvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (Ptk.) renáelkeze sei aziľĺĺnyadók.

28.3. Abban az esetben, ha a jelen szerzodés valamely rendelkezése báľmely ok miatt érvénýelen
lenne, így az nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen
ľendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módos ítani, amely
módosítás a Felek eľedeti szerzodési akaratanakleginkább megfelel.

28.4. Megrendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése éľtelmében előírja, hogy:

aYéllalkozó nem ťlzethet,illetve sziímolhat ęlaszerződés teljesítésével <jsszefüggésben olyan
kĺiltségeket, melyek a Kbt' 62. $ (1) bekezdés k) pont ka-kĹ; alponda szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében menilnek fel, és melyeĹ a Vállalkozó adóköteles
jĺivedelmének csökkentésére alkalmasak;

aszerződés teljesítésének teljes időtartamaalatt tulajdonosi szerke zetétaMegrendel ő számáta
megismeľhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés szeľinti tigyletekľőI a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

28.5. A ktilÍöldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerzodéshez arľa vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy azilletősége szerinti adóhatóságtőlamagyaradóhatóság közvetlenĺiĺbeszeľezhet
aYálla|kozóľa vonatkoző adatokat az orszálgok közĺitti jogsegély igéňybevétele nélkril.

28'6' A Kbt. 135. $ (1) és (6) bekezdésben meghatźrozott feltételekaszeruodésnek akkoľ is ľészei,
ha a felek eľről nem, vagy eltérően állapodtak meg.

28.7. A Megľendelő a Kbt. I42. $ (l) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés
teljesítéséľe vonatkozó adatokat, ennek keretében kot"le. ellenőrizni és dokumentálni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbes zerzési eljárásban az értékelés
során figyelembe vett, valamint minden, a szerzĺĺdésben foglaltaktól eliero teljesítést, annak
okait és - adott esetben - aszerződésszegéssel kapcsolatos igěnyek érvényesítését.

28.8. A Megľendelő kĺiteles aKozbeszęrzési Hatóságnakbejelenteni,ha aYálla1koző a szeľződéses
kcitelezettségét súlyosan megszegte és ęz a szerződésfelmondásĺĺh ozvagy elá,lláshoz,kártérítés
követeléséhez vagy a szeľződés alapján alkalmazhatő egy-éb .jogkövétke zmény
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Yállalkoző olyan magatartásával," amelyéľt felelős,
részben vagy egé,szben a szerződés lehetetlenülését okozta.

28.9. A Yállalkozőtak a szerzódés szerinti munkák teljesítése folyamán annak teljes időtaľt amára
ľendelkeznie kell érvényes szakértőifelelősségbiztosítással, amely szerint abiÄosítőhelytállási
kötelezettségének felső mértéke: 50 millió Ft évenként és 10 millió Ft káreseményenként. A
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biztosítási kötvényt aYállalkozó a vállalkozási szerződés aláírásánaknapjugMegľendelőnek
átaĄa.

28.10. Avźtllalkozási szerzłĺdés a felelősségbiztosítás érvényessége hiányában nem jön létľe, illetve
megszűnése esetén érvénýelenné válik. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő
jogosult eljáľni a biztosító tríľsaságnál és közvetlenül tudakoződni anól, hogy avállalkoző
felelősségbiztosítása éľvényes és hatályos-e, valamint a díjfizetésnek a Yálla|koző ręndben
eleget tesz-e.

29. Mľllprc,ETEK
Az alábbi mellékletek avállalkozási szerződés elválaszthatatlan részétképezik:

1. sz. melléklet: Műszakitaľtalom

2. sz. melléklet: Vállalkozői díj tészletęzése, teljesítési és számlźnási iitemezés

3. sz. melléklet: Az alvállalkozók, szakemberek, az alkalmasságnál és éľtékelésnél bemutatott
szervezetek, személyek j egy zéke

30. FÜccrĺ'nr
A. fliggelék: Vállalási díjak

./
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Megľendelő
Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató

DR. RĚ',^Ss FERENC
kamąrai
KASZ:
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