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lhat6szCm:
Xapja:

a Magyar AUam, mint tulajdonos k6pviselet6ben eljir6 Maradvinyvagyon-hasznosit6 Zirtktiriien
milkdd6 R6szv6nyt6rsasdg (MVH Zrt.)
Sz6khely: lll|Budapest, Vfrosmajor utca 35. / c'])- l6t'ls
Clgjegyzlkszim : 07 -70 -7 4153 4,

Ad6sz6m: 27 429589 -2-41,
Statisztikai szimj el : 27 429 589 - 6 420 -17 4 -01,
K6pviseli: dr. Cserndk lbolya Viriig elncik-vezlrigazgat6, mint megrendel6 [a tov6bbiakban:
Megrendel6),

misr6sz16l

a KIVING Ingatlangazdiilkod6 6s Beruhizisszervez6 Kft.
sz6khely: 1033 Budapest, Haj6gy6r u., Haj6gy6ri sziget \32. sz.6ptilet,
clgjegyzlkszim: 01 -09-69845 5,

ad6szSm: 726857 7 6-2-41,
KSH torzssz 6m: 126857 76-81 10-1 1 3-01,
bankszdmlasz6m: M KB Bank 1 03 00002- 106427 00-49020018,
k6pviselet6ben: Varga Csaba igyvezetf igazgat6, mint viillalkoz6, (a tov6bbiakban: Viillalkoz6),

a tov6bbiakban egytittesen a Felek kiildn-ktilon (Szerz6d6 F6l) krizott, az alulfrott helyen 6s napon az
alibbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Az 6llami vagyonnal val6 fenntarthat6 gazdilkod6s megteremt6se 6rdek6ben egyes
vagyongazddlkod6st 6rint6 torv6nyek m6dositdsir6l, valamint egy6b vagyongazd6lkod6si
rendelkez6sekr6l cimii2027.6vi L)fiXIV. tcirv6ny 26. S-a m6dositotta az illami vagyonr6l sz6l6 2007.
6vi CVL torv6nyt [a tovdbbiakban: Vtv.), mely m6dosftis teremtette meg a jogszab6lyi felt6teleit jelen
szerz1dls megkot6s6nek 6s hat6lybal6p6s6nek. A hivatkozott Vtv. m6dositds alapj6n az MVH Zrt.
feladata a Magyar Nemzeti Vagyonkezell Zrt. [a toviibbiakban: MNV Zrt.) kezel6s6b6l az MVH Zrt.-
hez kertilt, a kivezet6sre sz6nt Sllami vagyon krir6be tartoz6 ingatlanok dllagmeg6vdsa.

El6bbi jogszab6ly hatilyba l6p6s6t megel6z6en ezen feladatot az MNV Zrt. l6tta el a Kiving Kft.-vel
2019. okt6ber 1. napj6n, SZT-725840 sz6mon kotdtt szerz6d6s ritjin. felen szerz6d6s nem 6rinti az
el6bb hivatkozott meg6llapodils hat6ly6t.

Felek t6nyszerfien rogzitik, hogy a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 alapft6ja 6s az egyedtili tagja-
tulajdonosa a Magyar AUam, m(g a tulajdonosi jogokat mindk6t t6rsasig eset6ben az MNV Zrt.
gyakorolja, tehdt teljes krirfi ir6nyft6si 6s ellen6rz6si jogokkal rendelkezik mind a Megrendel6, mind a
V6llalkoz6 felett, 6s dtint6 befolyissal rendelkezik a Megbiz6 6s a Villalkoz6 strat6giai c6ljai
meghat6rozdsiiban 6s mfikrid6s6vel kapcsolatos jelent6s dcjnt6seinek meghozataldban. A Vdllalkoz6
6s a Megrendel6 gazdasigi tirsasSgokban mag6nt6ke-r6szesed6s nincs.

Az MVH Zrt. a Vtv. 421G. $ (1) bekezd6se alapjin a kivezet6sre sz6nt 6llami vagyonnal kapcsolatos
feladatai ellitdsa 6rdek6ben jogosult 100%o-os 6llami tulajdonfi gazdasdgi t6rsasig kozremfikod6s6t
ig6nybe venni,

A fenti ttirv6nyi felt6teleken tfl a Villalkoz6 jelen szerz6d6s alifris6val kifejezetten nyilatkozik arr6l
is, hogy a V6llalkoz6 tekintet6ben a szerz6d6skrit6s id6pontj6ban fenniill a krizbeszerz6sekr6l sz616
2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a tovibbiakban: Kbt.) 9. S (1) bekezd6se h) pontjdnak utols6 tagmondata
szerinti felt6tel is, amely szerint az 6ves nett6 6rbev6tele tobb mint B0%o-a az MNV Zrt-t6l vagy az
eltala kontrolldlt m6s jogi szem6llyel kotott vagy kritend6 szerz6d6sek teljesit6s6b6l sz6rmazik. A
Viillalkoz6 kdtelezetts6get viillal arra, hogy a szerz6d6s teljes id6tartama alatt biztosltja ezen felt6tel
teljestil6s6t. A fenti kortilm6nyekre tekintettel a Felek kijelenti( hogy a Kbt. 9. S (2) bekezd6s alapjdn
a jelen szerz6d6s nem tartozik a Kbt. hatilya al6.
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V6llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdssal bfr arr6l, hogy az 6llamhiztart6sr6l sz6l6 2017. 6vi CXCV.

trirv6ny 41. S (6) bekezd6se alapjin a kiadisi el6irlnyzatok terh6re nem kdthet6 olyan jogi
szem6llyel, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel 6rv6nyesen visszterhes szerz6dfls,
illetve l6trejott ilyen szerz6d6s alapjSn nem teljesfthet6 kifizet6s, amely szervezet nem min6stil a

nemzeti vagyonr6l sz6l6 CXCVI. trirv6ny 3. S [1) bekezd6s6nek 1. pontjSban meghatdrozott dtl6that6
szervezetnek. V6llalkoz6 kijelenti, hogy 6tl6th at6 szervezetnek min6stil.

l. Aszerz6d6s uirgya

1. A Megrendel6 jelen szerz6d6s alapj6n adott egyedi megrendel6sekkel a sajdt- 6s riibizott vagyoni
krir6be tartoz6 ingatlanokon a krivetkez6 feladatok elv6gz6s6t rendelheti meg V6llalkoz6t6l:

a) ad-hoc jellegfi vesz6ly- 6s k6relh6r[t6si, hibajavftisi, karbantartdsi, fehij(t6si munkiik
b) valamint az azokhoz kapcsol6d6 felm6r6si, tervez6si 6s hat6s6gi-, szolgSltat6i enged6lyeztet6si

feladatok elv6gz6se toviibb6 szakv6lem6nyek beszerz6se.

2. A V6llalkoz6 elvillalja az MVH Zrt. sajit- 6s r6bizott vagyoni krir6be tartoz6 ingatlanokon felmertil6 a
fenti 1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6s6t az egyes feladatokra vagy munkikra adott
vdllalisi 6rakon, azaz a vonatkoz6 ajdnlatok szerint, amelyeket Megrendel6 egyedi megrendel6sek
formiij:lban rendel meg.

II. Egytittmiiktid6s a szerz6d6s teliesft6se sordn
1. Ig6nybeielent6s, aifnlat k6r6se

1. Megrendel6 minden esetben a Viillalkoz6 altal mfik<idtetett mfiszaki beruh6zdsi rendszerben

[http://kiving.dynamo.hu/kiving-muszaki) trirt6n6 al6irt ig6nybejelent6s ritjin, frdsban 6rtes(ti a
V6llalkoz6t a munkdlatok felmertil6s616l, esed6kess6 961 61.

a) Az ig6nybejelent6s minden esetben kcitelez6 tartalmi elemei:
- a Dynamo rendszer Sltal generdlt, alefrt PDF formiitumri ig6nybejelent6;
- tulajdoni lap;
- f6nyk6pek;
- hatSrozat / kdtelez6s, enged6ly / iill6sfoglaliis;
- Megrendel6 az ig6nybejelent6s sor6n jelzi, amennyiben a tervez6s, enged6lyeztet6s V:illalkoz6

r4-szfrfl tort6n6 lefolytat6sdra ig6nyt tart;
- 6tadesi dokument6ci6 elv6r6sinak r6szletes tartalma;
- a Megrendel6 6ltal meghatirozott tartalmf 6ltal6nos feladat- vagy munkalefrds.

b) A v6rhat6an 6pit6si enged6ly kdteles munk6k ig6nybejelent6s6nek- II.1. alfejezet 1. bekezd6s a)
pontj6ban meghat6rozottakon tfli - kritelez6 tartalmi elemei amennyiben az MVH Zrt. ezen
dokumentumok birtokSban van :

- TERC adat file, lrazatlan kolts6gvet6s kifr6s;
- miiszaki leirls (felhaszn6land6 anyagok tfpusa, alkalmazand6 technol6gia lefr6sa);
- tervek [6pft6si enged6lyez6si 6s kiviteli tervek).

2. Aiinlat

2.1. A Viillalkoz6 az ig6nybejelent6s alapjdn t6teles ajdnlat6t a TERC Kft. (az ajdnlatadds id6pontj6ban)
aktuSlis verzi6jI V.l.P. Gold 0sszevont Epit6ipari krilts6gvet6s-k6szit6 Programrendszer
felhaszn6l6s6val kriteles elk6szfteni 6s megktildeni elektronikus titon e-mailen, SLOS 6s PDF

form6tumban, az ig6nybejelent6st6l szSmftott 15 munkanapon beltil. Elt6r6 megillapodis
hiinyiiban az ajdnlatok kdtotts6gi ideje, azok megktild6s6t6l sz6mitott 60 nap.

2.2. Amennyiben a V6llalkoz6 az iglnybejelent6s jellege alapjin - ktilonrisen, de nem kiz6r6lagosan
tekintettel az ig6ny osszetetts6g6re, specidlis egyedi jelleg6re, vagy ak6r a V6llalkoz6 mindenkor
hatiilyos beszerz6si szabAlyzatitra - 15 munkanapon beliil nem tudja az aj6nlatot tissze6llftani,
akad6lyoztatis6t 5 munkanapon beltil e-mailben koteles jelezni a Megrendel6 fel6 az rij hatirid6
megjekil6s6vel, melyr6l a Megrendel6vel ir6sban (e-mailen) egyeztetni ktiteles.
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A c6gszerfien al6(rt ajinlat tartalmazza:
- a feladat vagy a munka megnevez6s6t, hivatkozva az ig6nybejelent6sre,
- a feladatok vagy munkfk elv6gz6s6hez sztiks6ges id6tartamot, a munkateriilet sikeres etades-

ew6tel6t6l sz6miwa munkanapokban kifejezve,
- a feladatok vagy munk6k elv6gz6s6nek nett6 6s brutt6 krilts6g6t azzal, hogy kapcsol6d6

tervez6si feladatok eset6n kiilon bontiisban kell meghat6rozni a munkadijat 6s a szerz1i jog
ellen6rt6k6t,

- az allnlati kdtdtts6g fentiekt6l elt6r6 id6tartam6t,
- Villalkoz6 r6sz6r6l a munkdhoz rendelt kapcsolattart6 megnevez6s6t,
- minden olyan sziiks6ges, 6s l6nyeges adatot, amely az ajAnlat elb(r6l6s6hoz 6s a megrendel6s

kiad6s6hoz sztiks6ges.

Megrendel6 az aj1nlat megktild6s6t6l sz6mitott 15 munkanapon beltil jogosult fr6sban (e-mailen)
k6rni az aj6nlat kieg6szft6s6t, m6dosft6s6t, magyarAzatAt, egys696r elemz6s6t.
A m6dos(tott aj6nlat k6szft6se eset6n a Vdllalkoz6 a m6dositott aj6nlat6t a m6dosft6s k6r6s6t6l
sz6m(tott 15 munkanapon beltil koteles - a fenti szab6lyok szerint - megktildeni a Megrendel6
r6sz6re.

Hatirid6 Felel6s Dokumentum

Ajdnlat be6rkez6s6t6l sz6mitott 15 munkanapon
beliil, kiegdszit6s, m6dosft6s, magyarlzat v agy
egys6gdr elemzds k6r6se.

MVH Zrt. Kieg6szit6si,
magyarAzat
k616se.

m6dositSsi
vagy egys6g6r

ig6ny,
elemz6s

M6dositas k6r6se eset6n 15 munkanapon beltil
m6dosftott Srajdnlat megkiild6se.

Kiving Kft. M6dosftott ajdnlar

2.3. AV6llalkoz6 azeryes aj6nlatok elk6szft6s66rt 6s risszedllitiisd6rt el6k6szit6si dfj cim6n azV.fejezet
1. alfejezet6nek /1. bekezd6sben meghatirozott m6rt6kfi rezsi6rad(j szerinti dfjaz6st sz6mfthat fel,
mely el6k6szit6si dfj abban az esetben is megilleti a V6llalkoz6t, ha az adott munk6t a Megrendel6
nem rendeli meg az aj6nlati kritritts6g id6tartalma alatt.

2.4. GEpjArm( haszniilatot ig6nyl6 aj6nlatt6teli tev6kenysdggel risszefi.igg6sben a Viillalkoz6 58.- Ft/km
+ ApR g6pjSrmii krilts6gt6rit6st 6rv6nyes(thet Megrendel6 fel6.

3. Megrendel6s

3.1. Amennyiben Megrendel6 a j6v6haryott t6teles kolts6gvet6s alapjAn az adott feladat megrendel6se
mellett dcint, megrendel6s6t [risban, papir alapon, illetve PDF formdtumban e-mailen koteles
kozdlni Viillalkoz6val, mely tartalmazza a (r6sz)feladatok elv6gz6s6nek hat6ridej6t is. A
megrendel6s formanyomtatvinya jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete.

A megrendel6s kotelez6 tartalmi elemei:
- a feladatok elv6gz6s6nek (r6sz)hatdrideje, risszege,
- a sz6ml6n felttintetend6 egyedi beszerz6si azonosit6,
- alifrt AFA nyilatkozat,
- m(szaki ellen6r adatai,
- c6gk6pviseletre jogosult, illetve egytittes c6gjegyz6s eset6n jogosultak aliirisa.

3.2. A Megrendel6s hatilyba l6p6s6nek napja az a nap, melyen a V6llalkoz6 a Megrendel6st a jelen
szerz6d6sben meghatirozott kapcsolattartisi m6dok valamelyik6n a megrendel6s r6sz6re trirt6n6
meg6rkez6s6t6l sz6mftott 3 munkanapon beltil visszaigazolta a Megrendel6 r6sz6re. Az adott

J
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Hat6rid6 Felel6s Dokumentum

Ig6nybejelent6st6l sz6mftott 15 munkanapon beliil ajinlat megktild6se
elektronikus riton e-mailen az illet6kes szervezeti egys6g r|sz|re,
kiv6tel a 2. / 2.2. bekezd6sben m egfogalmazott akaddly oztatAs eseten.

Kiving Kft. Ajinlat.
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megrendel6sre vonatkoz6 aj6nlatban meghat6rozott, a munka vagy feladat elv6gz6s6re vonatkoz6
v6llal6si hatirid6 a munkatertilet sikeres 6tades-ewetel6t6l veszi kezdet6t.

3.3. Amennyiben a Megrendel6ssel kapcsolatban a Vdllalkoz6nak 6szrev6tele van, azt a Megrendel6s
aw6tel6t6lsz6mitott 3 munkanapon beltil koteles iriisban (e-mailen) jelezni a Megrendel6 fel6.

4. A feladatok vary munkik elv6gz6se

4.1. A megrendel6s ut6n a Megrendel6 a k6pvisel6je ritjdn kitfizi a munkatertilet atades-aw6tel6t,
amennyiben sziiks6ges felfekteti az 6pit6si napl6t az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6
797/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a toviibbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) foglaltaknak 6s

a jelen szerz6d6s rendelkez6seinek megfelel6en.

4.2. Felek el6re egyeztetett id6pontokban kooper6ci6s egyeztet6st, bejirist tarthatnak. Az egyeztet6s
id6pontjait, helyszineit, a meghfvottak krir6t a Felek a munkatertilet atades-iw6tele alkalmAval,
amennyiben felfektet6sre kertilt, az 6pft6si napl6ban r6gzftik, ennek hi6ny6ban ktiltin
jegyz6kdnyvet vesznek fel a fentiekr6l. Amennyiben 6pft6si-napl6 keriil felfektet6sre, a kooperdci6s
egyeztet6sen felvett jegyz6konyvek 6pit6si napl6-bejegyz6snek tekintend6k, 6s az 6pit6si-napl6
elvSlaszthatatlan mell6kleteit k6pezik. Amennyiben 6pit6si napl6 felfektet6se kritelez6 az adott
munka vonatkozis6ban, a munkatertilet etadasera minden esetben mindk6t f6l jelenl6t6ben, a

helyszinen kertilsor.

4.3. A V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s 6s a vonatkoz6 megrendel6s rendelkez6sei alapjin, a vonatkoz6
jogszab6lyok, igy kti16ncisen az 6pitett krirnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm616l sz6l6 7997.6vi DfiVIII.
trirv6ny (a tovibbiakban: Ew.) marad6ktalan betart6sa mellett ktiteles elv6gezni a megrendelt
munkit vagy a feladatot v6grehajtani.

4.4. Rendkiviili esetekben - vis maior eset bekovetkeztekor, ktilonosen 6leWesz6llyel fenyeget6helyzet
fenn6lldsakor 6s jelent6s varyoni vesztes6get eredmr5nyezhet6 esetekben a Megrendel6 II. 1.

alfejezet 1. bekezd6s a) pontja szerinti ig6nybejelent6se alapjin a V6llalkoz6 kriteles a vesz6ly
elhdrft6si munkikat 24 6r1n beltil megkezdeni, majd arr6l ut6lag elszimol6st k6sziteni a jelen
szerz6d6s V. fejezet 1. bekezd6s6ben r6szletezett v6llalkoz6i dij szerint. Az ig6nybejelent6s ebben
az esetben a munka ut6lagos elszSmol6ssal trirt6n6 megrendel6s6nek min6stil.
A fenndll6 vesz6lyhelyzet miatt a s6relem bekovetkezt6nek reiilis lehet6s6g6t, az lletvesz6lyes 6s
jelent6s vagyoni vesztes6get eredm6nyezhet6 esetek alStimaszt6s6t f6nyk6pfelv6telekkel
dokumentdltan igazolni kell az ig6nybejelent6s fot6 mell6klet6t6l ftiggetlentil a Villalkoz6nak is.

4.5. Vdllalkoz6 a munk6k v6gleges befejez6se el6tt2 munkanapon beltil azt a Megrendel6 fel6 fr6sban,
e-mailen k6szre jelenti. A k6szre jelent6ssel egy id6ben Vdllalkoz6 megktildi Megrendel6 rlszlre az

elv6gzett munk6val kapcsolatos etadesi dokument6ci6t. Az Atadasi dokument6ci6 kotelez6 Slland6
tartalmi eleme kivitelez6i nyilatkozat, vary a felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat. A Megrendel6
miiszaki ellen6re, egy6b k6pvisel6je a munkav6gz6s k6szre jelent6s6t ktivet6en, az Stadlsi
dokumentumok birtokiban, a helyszinen el6re egyeztetett id6pontban, vary a helyszfni szeml6t
mell6zve az itadisi dokumentumok alapj6n vf"gzi a munkdlatok mfiszaki vizsgdlatit. A helyszfni
mfiszaki dtades-atv6telre vonatkoz6 dont6s6t mfiszaki ellen6r, egy6b k6pvisel6 az itadiisi
dokumentumok megkiild6s6t kovet6en 2 munkanapon beliil kdteles ktiztilni, ilyen esetben a
helyszini mfiszaki atades-aw6telt a Felek az etadesi dokumentumok megki.ild6s6t krivet6 5
munkanapon beltl megtartj6k. Amennyiben a Megrendel6 ebben a 2 munkanapos hat6rid6ben a

helyszfni mfiszaki etadas-ew6tel tart6s6nak k6rd6sben nem nyilatkozik, Felek megiillapodnak, hogy

aztliugy kell tekinteni, hory annak megtartSsiira a Megrendel6 nem tart ig6nyt.
Amennyiben sor kertil helysztni mfiszaki 6tad5s-6tv6teli eljir6sra a Megrendel6 - a miiszaki
ellen6re vagy egy6b k6pvisel6je ritjdn - mind a mennyis6g, mind a min6s6g szempontjeb6l, miiszaki
atades-eff6teli elj6ris sorin - ellen6rzi 6s igazolja a teljesit6st. A helyszfni miiszaki ellen6rz6s
alkalmdval a Felek all. /5 fejezet rendelkez6sei szerint j:irnak el.

4.6. A miiszaki etadas-ew6tel mell6z6se eset6n a k6szre jelent6st 6s a kapcsol6d6 dokumentumok
megktild6s6t k<ivet6en a dokument6ci6 tartalm6nak mind a mennyis6g, mind a min6s6g

szempontb6l trirt6n6 dwizsgfllsSra 6s a teljes[t6s visszaigazolisra vary az esetleges hi6nyoss6gok
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megjelol6s6re a Megrendel6nek 5 munkanap 6ll a rendelkez6s6re. Ha a megkiildott dokumentfci6 a

munk6latok jelen szerz6d6s, illetve vonatkoz6 megrendel6s szerinti elfogad:isinak meg6llapitds6t
nem teszi lehet6v6, tigy Megrendel6 hidnyp6tl6si ig6nnyel fordul V6llalkoz6 fel6, melynek sor6n
Felek egyedileg iillapodnak meg a p6tl6shoz sztiks6ges id6tartamr6l vagy hat6rnapr6l, vagy a
M egrendel6 visszaigazolja a telj esft6st.

A teljesft6s Megrendel6 eltali - e-mail ftjin tort6n6 vagy a25.6. bekezd6s szerinti jegyz6konyvbe
foglalt - visszaigazol6sa alapj6n V6llalkoz6 kiellitja 6s frdsban megkiildi a teljesft6s igazol6s6t [4.
sz6mri mell6klet) a Megrendel6nek

4.7. Amennyiben Megrendel6nek tov:ibbi kifog6sa nem meriil fel, rigy a teljesft6s igazolAs elfogadSsdr6l
a Megrendel6 legfeljebb 3 munkanapon beltil nyilatkozik, 6s a teljesit6s elfogadisa eset6n a
teljes(t6s igazol6st al6irva visszaktildi a VSllalkoz6 r6sz6re. Amennyiben a megrendel6s tirgya
tervez6si feladat v6grehajtdsa, a Villalkoz6 elk6sziti az enged6lyes-illetve kiviteli terveket a
Megrendel6 ig6nye, megrendel6se szerint. V6llalkoz6 feladata Megrendel6 ebb6li ig6nye eset6n
valamennyi, a munka elv6gz6s6hez, illetve a feladat v6grehajtiishoz sztiks6ges enged6ly
megszerz6se.

5. Mfiszaki etades-ewdteli eliares

5.1. A miiszaki etades-6tv6teli elj6r6s a jogszabdlyi el6frisoknak megfelel6 m6rt6kben mag{ban foglalja
a megtekint6st, a szeml6t, a bejiriist 6s a dokument6l6st. Az elj6rSst a 191/2009. Korm. rendelet
el6ir6sinak megfelel6en kell lefolytatni, az etades-aw6teli elj6r6skor k6szftett jegyz6krinyvben fel
kell ttintetni a rendeletben el6[rt adatokat. Az eades-ew6teli jegyz6kdnyv jelen szerz6d6s 3. sz.

mell6klete,

Az eljdr6s sordn a V6llalkoz6nak igazolnia kell, hogy:
- a munka vagy feladat a szerz6d6s 6s annak mell6kleteiben, illetve a vonatkoz6 megrendel6sben

meghatdrozott kovetelm6nyekne( a mindenkor hat6lyos jogszabdlyoknak, hat6s6gi
el6frdsoknak megfelel6en, az dltalSnosan elfogadott hazai szakmai elvirisok szerint, a
vonatkoz6 szabvinyok szerinti min6s6gben, rendeltet6sszerfi 6s biztons6gos hasznilat
krivetelm6nyeinek megfelel6en, valamint az -esetlegesen id6kozben - elrendelt megrendel6i
m6dosftdsoknak megfelel6en, hi6ny- r6s hibamentesen, m(szakilag kifog6stalan iillapotban
k6sziilt el, 6s

- rendelkez6sre illnak az elj6rist megelSzl alkalmass5gi 6s min6s6gvizsgilatok bizonyfwinyai,
amelyek igazolj6k, hogy a hasznilatbav6teli- 6s az tizembe helyez6si enged6ly kiadiisiban
6rdekelt hat6s6gok nem l6tnak okot az enged6ly megtagadis6ra.

5.2. A Vdllalkoz6nak a jogszab6lyi el6frlsoknak megfelel6 m6rt6kben, 6pft6si enged6ly koteles munkik
eset6ben term6k-megfelel6s6gi nyilatkozatot kell tennie az Altala be6p(tett anyagok, szerkezetek,
berendez6seh munka16szek megfelel6s696re, valamint az elv6gzett munk6k szakszeriis696re.

5.3. A V6llalkoz6 az Atad{s-iltv6teli jegyz6konyv aliiiriisival egyidej(ileg koteles dtadni a Megrendel6nek
2 paldt/ny atadasi dokumentaci6t digitalis formdtumban [PDF), k6t elkiikinitett digitelis
adathordoz6n.

5.4. Az 6taddsi dokumentdci6 tartalma ftigg a munka jelleg6t6l 6s a megrendel6 6ltal az ig6nybejelent6s
sor6n meghat5rozott tartalomt6l, az atadesi dokumentdci6 az aliibbi iratokat tartalmazhatja,
ci sszhangban a vo natko z6 jogszabdlyi el6ir6sokkal :

- megval6sul6si tervek,
- karbantart6si 6s kezel6si utasftis, amennyiben sziiks6ges,
- m6r6si, 6rint6sv6delmi jegyz6konyvek, megfelel6s6gi igazol6sok,
- min6s6gvizsgdlati jegyz6kcinyve(
- a Vdllalkoz6 kivitelez6i nyilatkozata,
- 6pit6si napl6 mdsolatai, amennyiben papfr alapon tort6nt az 6pit6si napl6 vezet6se,
- kivitelez6i felel6s miiszaki vezetl (FMy) nyilatkozata.

5.5. A Villalkoz6 6rdekkor6ben felmertil6- 6s neki felr6hat6 ok miatt sikertelen dtad:is-iiw6teli elj{r6sok
kapcsdn felmenilt krizvetlen kcilts6gek a V:illalkoz6t terhelik.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.7.

6.2.

Az etades-etv6tel soren Felek jegyz6konyvben rdgzitik a teljesit6snek a Megrendel6, illetve annak
mfiszaki ellen6re, vagy egy6b k6pvisel6je 6ltal meg6llapftott hidnyait 6s hib6it. Az 6ades-ew6tel
sor6n a jegyz6konyvben a Megrendel6nek nyilatkoznia kell arr6l, hogy:

- a munk6t 6tveszi-e tov6bb5, hogy
- ha a munkdt 6tveszi, milyen hidnyok p6tl6s6t, illetve milyen hibek kijavftisdt koveteli,
- a munka iltv6tel6t megtagadja-e toviibbi, hogy
- ha a munka 6w6tel6t megtagadja, a k6s6bbi 6tv6telt milyen hidnyok p6tliis6t6l, milyen hibAk

kijav(t6s6t6l teszi ftigg6v6.

A Megrendel6 csak olyan munka elv6gz6s6nek az atv6tel6t tagadhatja meg, amelyet a megrendel6s
szerinti kcilts6gvet6s, a mfiszaki lefris, a tervdokumentdci6 valamely eleme vary az 6pft6si
enged6ly, esetlegesen valamely vonatkoz6 hat6s6gi kcjtelez6s tartalmaz, vagy azt, amelyet az

ig6nybejelent6s sor6n 6tadott dokument6ci6 tartalmazott 6s annak hiAnya miatt az 6ptilet vagy
annak az 6rintett r6sze a rendeltet6sszerfi haszn6latra alkalmatlan.
A munka iitv6tel6nek megtagadisa eset6n a Felek az rijabb atades-atv6telre olyan megfelel6 fijabb
hatdrid6t kritelesek kitiizni, amely elegend6 a hidnyok p6tl6sdra 6s a hibdk kijav(t6s6ra.

Ha a Vdllalkoz6 az adott munka vary feladat befejez6s6re meghatdrozott hat6rid6t nem tartja be,

illetve a meg6llapftott hidnyokat 6s hib6kat az erre ktlon meghatdrozott teljesit6si p6that6rid6n
beltil sem p6tolta, vagy javitja ki, a jelen szerz6d6s VII. fejezet6ben meghatdrozott m6rt6kii
k6sedelmi kritb6r megfizet6s6re kriteles, mindaddig ameddig azokat nem p6tolja vary javftja ki.
Nem szdmft bele a k6sedelem id6tartamiiba a Megrendel6 6s a Villalkoz6 6ltal krizrisen
meg6llapitott p6tmunka kivitelez6s6nek id6tartama, illet6leg egy6b, a Megrendel6 6rdekkrir6ben
felmertil6 ok miatti k6sedelem.

Amennyiben a Vdllalkoz6 a megAllapftott hidnyok 6s hibdk kijavftis6t, vagy p6tliisiit:
- a hiba vagy hi6ny meg6llapft6siit krivet6 10 munkanapon beliil nem kezdi el,

- a kijavft6st vagy p6tl6st ok n6lkiil abbahagyja 6s a Megrendel6 (risbeli felsz6l(t6sa ellen6re sem
folytatja,

- a kijavitist vagy p6tl6st az rijabb, a hidnyok p6tldsfra 6s a hibik kijavitdsdra krilcstin<isen

meg6llapitott hat6rid6n beltil - neki felr6hat6 okb6l - nem fejezi be, a Megrendel6nek jogdban

all azokat a j6teljes(t6si biztos(t6k terh6re mis V6llalkoz6val elv6geztetni. V6llalkoz6
kritb6rfizet6si kotelezetts6ge a hiiinyok 6s hibdk kijavit6s6ig szint6n fenn:lll.

A tervez6si feladatok teljesft6s6nek (illetve r6szteljesit6s6nek) az egyedi megrendel6sek miiszaki
lefrisdban r6szletezettek szerinti tartalommal 6s p6ldiinysz6mban a Megrendel6 r6sz6re trirt6n6
tervdokument6ci6k 6tad6sa szlmit, melyet a Megrendel6 [r6sz)teljesft6si igazol6ssal hagy j6v6.

A tervek v6gleges leszSll(t6sakor a tervez6 a tervekb6l a mfiszaki leir6sban az eryes feladatok
kapcs6n r6szletesen meghat6rozott p6lddnyszimokat koteles biztositani a Megrendel6 r6sz6re. A
tervez6s keret6ben teljesitett, a Megrendel6 altal j6vihagyott dokumentumok [r6sz)teljesit6s6t az

7. sz mell6klet szerinti, teljesit6sigazoldsra jogosultszem6ly igazolja az iitaddst ktivet6 3

munkanapon beliil.

6. Szilmlilzils

A sz6mla kotelez6 mell6kletek6nt - annak megktildds6vel egyidejiileg - csatolni sztiks6ges a

Megrendel6 eltal ala(rt teljes[t6sigazol6st a teljes[t6s elfogadds616l.

A teljesft6sigazol6s Megrende16 nev6ben tort6nd ki6llitisdra az IngatlanfenntartSsi Osztdly vezet6ie

[ingatlanfenntart6si osztSlyvezet6) jogosult. A teljes[t6sigazolis ki6llftiisira jogosult munkav6llal6
szem6ly6ben bekovetkez6 vAltozAst Megrendel6 koteles a Vfllalkoz6val halad6ktalanul (r6sban, e-

mail ritjfn krizrilni. Amennyiben a teljesft6sigazolis Megrendel6 nev6ben tort6n6 kidllitis6ra - a

teljesit6sigazol6sra jogosult munkav6llal6 akad6lyoztat6sa eset6n - mds munkav6llal6 r6sz6r6l
kertil sor, e munkav6llal6 teljesit6sigazol6s kiSllit6siira val6 jogosultsiig6t meghatalmazdssal

igazolni sztiks6ges.

A Megrendel6nek megktild6sre kertl6 valamennyi sz6ml6n a V6llalkoz6nak fel kell tiintetnie a

megrendel6sen felttintetett egyedi azonos(t6t, valamint aszerz6d6s szAmit.
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6.3. Megrendel6 a benyrijtott 6s igazolt sz6ml6k ellen6rt6k6t a szimla k6zhezv6tel6t kovet6 30 napon
beltil itutal6ssal egyenliti ki a Vdllalkoz6 iltal a kiSll(tott sz6ml6n felttintetett banksz6ml6ra.

6.4. Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy amennyiben a sz6mla tartalmi, vagy egy6b formai okokb6l nem
befogadhat6, tov6bbd nem tartalmazzaajelen szerz6d6ben (liisd: 6/ 6.2.bekezd6s) meghatdrozott
azonosit6kat, a szerz6d6sben szerepl6 fizet6si hat6rid6 a befogadhat6 sz6mla be6rkez6s6nek
napj6t6l sz6m(t6dik. A sz6mla befogadottnak tekintend6 a jelen szerz6d6sben meghat6rozott
azonosft6kat is megfelel6en tartalmaz6 szAmla be6rkez6s6nek napj6t6l, igy a teljesit6si hatirid6 is a
be6rkez6s napj6t6l sz6mit6dik.

III. Kapcsolattartiis a teliesit6s sordn

1. Viillalkoz6 6s az MVH Zrt. r6sz6r6l kapcsolattartisra feljogosftott szem6lyeket jelen szerzldls 7.

sz6mf mell6klete tartalmazza.

2. Kapcsolattartiis m6dja: a Megrendel6 6s a Villalkoz6 kciztitt a kapcsolattartSs irdsban tort6nih els6
sorban e-mail ritj6n, valamint a Dynamo rendszeren kereszttil.
A tdj6koztat6s elmaraddsdb6l sz1rmaz6 kovetkezm6nyeket a tij6koztatist elmulaszt6 f6l viseli. A
kapcsolattartdsra kijelolt szem6lyekben 6s el6rhet6s6grikben tort6nt vSltoz6s nem ig6nyli a

szerz6d6s m6dositiisit, de arr6l a Felek a v6ltozds megtort6nt6t kovet6 2 munkanapon beltil
kotelesek egym6st ir6sban [e-mailen) 6rtesiteni.

3. Felek meg6llapodna[ hogy egys6gesen, a kapcsolattartdsuk alatt a kijekilt kapcsolattart6k e-mail
c(mei mellett az alibbi gyfijtl e-mail cfmekre is megktildik valamennyi a m6sik f6lnek ktildott
iizenetet is.
Megrendel6 gyfi)t6 e-mail cime: ingatlanfenntartas@mvhzrt.hu;
V6llalko z6 Wfiit6 e- mail cime : adhoc@kivin g.hu

IV. A munkatertiletre vonatkoz6 rendelkez6sek

1. A Megrendel6 a munkatertiletet a megrendel6st krivet6 5 munkanapon beltil, munkatertilet etades -
etv6teli jegyz6konyv felv6tele mellett a V{llalkoz6 rendelkez6s6re bocsdtja. Azon munkdk eset6ben
ahol 6pft6si napl6 felfektet6se is kotelez6, a jegyz6k<inyv felv6tele mellett a munkatertilet atades-
Sw6tele az 6pft6si napl6ba is rcigzft6sre kertil.

2. A Vdllalkoz6 a munkav6gz6s clljlra dtadott munkatertileten koteles rendet tartani, mindennemfi az
6rdekktir6be tartoz6 6s neki felr6hat6 ok miatti baleset vagy k6resem6ny bekrivetkezdse eset6n
felel6ss6g terheli. Vdllalkoz6 feladata a munkatertilet megfelel6 lrzdse a kivitelez6s ideje (azaz a
munkatertilet etv6tel6t6l, annak atadeseig terjed6 id6szak) alatt.

3. Villalkoz6 6rdek6ben, illetve a teljes(t6sbe 6ltala bevont szem6lyek csak a munkatertilet bej6ratit6l
a munkatertiletre, illetve a munka v6gezt6vel a munkatertiletr6l a kij6ratig krizlekedhetnek, csak a
munkatertileten v6gezhetnek munkiq illetve tart6zkodhatnak.

4. V6llalkoz6 kdteles azonnal [de legk6s6bb 1 munkanapon beltil) 6rtesiteni Megrendel6t a
munkatertileten a munkav6gz6s kozben tort6nt rendkivtili esem6nyekr6l, meghibisoddsokr6l,
tovdbbd azok elhir(t6s6r6l azonnal int6zkednie kell 6s kdteles az esem6nyt, valamint a megtett
int6zked6seket amennyiben felfektet6sre keriilt, az 6pit6si napl6ban rdgziteni, valamint a
Megrendel6t mindezekr6l e-mailen 6rtesfteni.

5. Vdllalkoz6 krizvetlentil 6s korl6tlanul felel mind a Megrendel6, mind harmadik szem6ly fel6 minden
olyan szAmlra felr6hat6 k6r6rt, amely jelen szerz6d1s, illetve a vonatkoz6 megrendel6s
teljes(t6s6vel tisszefiigg6sben - vis maior eset6t kiv6ve - keletkezett, ide6rtve azokat a kirokat is,
amelyek nem megfelel6 min6s6gfi anyagok, illetve eszkozok haszndlat6ra vezethet6k vissza.
Felek vis maiornak tekintik (a XVIL fejezet 6. bekezd6s6ben (rtak mellett) az olyan el6re nem
lSthat6 6s elkertilhetetlen esetet vagy kortilm6nyt, amely a jelen szerz6d6s al6frdsa 6s
hatdlybal6p6se utdn kovetkezett be, 6s amely a Felek hat6- 6s 6rdekkor6n kiviil 6ll, 6s amelynek
eredm6nyek6nt a hatirid6ben tcirt6n6 teljes(t6s lehetetlenn6 viilt, vagy akadSlyba titkozcitt.
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6. V6llalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz6d1s, illetve az egyes megrendel6sek teljesft6s6vel
risszeft.igg6sben csak olyan munkaviillal6kat alkalmaz, akiknek alkalmazisa megfelel a Munka
Tdrv6nykdnyvfrll sz6l6 2072. 6vi I. torv6ny (a toviibbiakban: Mt.), illetve a munkaviszony
l6tesft6s6re vonatkoz6 egy6b jogi el6iriisoknak. Kijelenti tovibb:i, hogy az iltala alkalmazott nem
magyar 6llampolgdrsdgti szem6lyek a sztiks6ges munkav6llaliisi enged6llyel rendelkeznek. Ezen
kdtelezetts6geinek megszeg6se miatti felel6ss6g kdzvetleniil Villalkoz6t terheli.

7. V6llalkoz6 minden, a jelen szerz6d6sben rogz(tett, vagy a jelen szerz6d6s alapjiin megrendelt
munkit 6s feladatot a t6le elvirhat6 gondoss6ggal 6s szak6rtelemmel, a magyar szabvdnyoknak
megfelel6en, hiba- 6s hiSnymentesen koteles elv6gezni 6s 6tadni. Villalkoz6 kdteles az rSrv6nyben
l6v6 rendeletek 6s szabllyozAsok marad6ktalan betart6s6ra. A munkatertileten teljes kririi
felel6ss6ggel tartozik mind a munkav6gz6s, mind pedig a dolgoz6i 6s alvdllalkoz6i tekintet6ben.

8. V6llalkoz6 kdteles betartani, 6s a munkater[ileten az 6 enged6ly6vel tart6zkod6 szem6lyekkel a
jogszabilyoknak megfelel6en betartatni, a vonatkoz6 tfizrend6szeti, valamint baleset-, kcirnyezet-,
6rint6sv6delmi 6s egy6b szabdlyokat, melynek megszeg6s6b6l ered6 kdrok6rt helytiillni tartozik.

9. A munkatertilet az 6pit6si-, illewe a munkateriileten beliili szdllftisi riwonal folyamatos
biztonsdgS16l 6s tisztiin tartisir6l Viillalkoz6nak kell gondoskodnia.

10. A munkatertiletre val6 bejutdst 6s az ellenlrzdst V6llalkoz6 koteles biztos(tani Megrendel6 6s

megbfzottjai r6sz6re.

11. Minden 6pft6stigyi hat6s6gi enged6lyhez vary tudom6sulv6teli eljdrishoz kotdtt 6pft6ipari
kivitelez6si tev6kenys6g v6gz6s6r6l elektronikus 6pit6si (a tovibbiakban: e-6pit6si napl6) napl6t
kell vezetni.

V. A Vdllalkoz6i dij
1. A Vdllalkoz6i dfj m6rt6ke

1. A Felek megdllapod6sa alapjdn - jelen megillapodds hatdlyba l6p6s6t krivet6en - a V6llalkoz6
legfeljebb, 9350.- Ft +AFA rezsi6radijat alkalmazhat az Ark|pz6se sorin. Mfieml6ki szakmunk6k
eset6ben az alkalmazott rezsi6radij osszege 20o/o -kal novekszik.

2. Viilalkoz6 a teljes kivitelez6si kolts6gekre vetiwe - megrendel6senk6nt, az egyes megrendel6sek
<isszeghatd16ra tekintet n6lktil 10%-os v6llalkoz6i dijat 6rv6nyesfthet.

3. Amennyiben a megrendel6s krizbeszerz6si eljiris lefolytat6sdt ig6nyli 6s a krizbeszerzlsi elj6r6st
krjzvetlentil a Viillalkoz6 bonyolftja le, a fenti viillalkoz6i d(jon tril tovSbbi 1,S%o-os dfjat sziimfthat
fel Megrendel6 irinylba.

4. A V6llalkoz6 Altal a megrendel6sek alapj6n kalkulilt v6llalkoz6i di) a szerz6d6sszerff teljes[t6s66rt
fizetett egyrisszegii 6tal6nydfj, amely tartalmazza valamennyi, a szerz6d6s szerint ek6gzend6
munkdknak 6s feladatoknah mint eredm6ny szolgiltatis6nak a teljes ellen6rt6k6t, valamint
minden, a szerz6d6s teljesft6s6vel osszeftigg6sben felmeriilt krilts6get, kiad6st, ennek keret6ben
magiba foglalja a miiszaki lefr6s iiltal el6frt min6s6gben tort6n6 megval6sitAsAhoz sztiks6ges, a

kolts6gvet6sben kiilon t6telben meg nem jelcilt, a V6llalkoz6 szAm{ra b6rmilyen jogcimen felmeriil6
dsszes krilts6get.
A vdllalkoz6i dij a kapcsol6d6 tervez6si feladatok eset6n mag6ban foglalja a tervez6s dijiit, valamint
az elk6szitett tervekhez, illetve a v6llalkozisi szerz6d6s teljesft6s6vel <isszeftigg6sben Stadott egy6b

dokumentumokhoz kapcsol6d6 a szerz6i vagyoni jog, azaz a felhaszndl6si jog ellen6rt6k6t
(felhaszn6l6si dfj) is.

5. Amennyiben az elv6gzett feladat vagy munka term6szet6b6l fakad6an nem oszthat6 szolg6ltatisnak
min6stil, a r6ssz6mla kifizet6se nem jelenti a r6szteljesit6s elfogaddsit, amennyiben ahhoz ktiltin
etades-etv6teli elj6r6s nem kapcso16dik.
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2. P6tmunka, ttibbletmunka

1. Villalkoz6 a p6tmunka ellen6rt6k6nek megt6rft6s6re jogosult, a tribbletmunka ellen6rt6k6nek
megt6rft6s6re azonban nem.

2. Amennyiben a munka vagy feladat megval6sitSsa sor6n a Megrendel6 miiszaki ellen6re 6ltal
j6vihagyott p6tmunka v6gz6s6nek sztiks6gess6ge mertil fel, err6l a Villalkoz6 kdteles a
Megrendel6t halad6ktalanul fr6sban (e-mailen) 6rtesiteni. P6tmunka mindazon a szerz6d6s
teljesft6s6hez mfiszakilag sziiks6ges munka, amely a szerz6d6s r6sz6t klpez1 dokumentdci6
tartalm6b6l kimaradt, de elv6gz6se n6lktil a beruhizis, vagy annak valamely rflsze
rendeltet6sszer(ien, biztons6gosan nem hasznilhat6, ami n6lktil a szerzSd6s nem teljestilne, 6s

amelyet a Vdllalkoz6 dijazAs ellen6ben kdteles elv6gezni.
A p6tmunka kizdr6lag t6teles felm6r6si napl6 alapjin szimolhat6 el. A Vdllalkoz6 a p6tmunk6ra
vonatkoz6an, a Megrendel6 mfiszaki ellen6re iltali j6vdhagy6st krivet6 15 munkanapon beltil
ajdnlatot k6szft, melyet frSsban [e-mailen) megktild a Megrendel6 r6sz6re. A Vdllalkoz6 kizir6lag a
p6tmunka ajAnlat elfogadds6t krjvet6en, a Megrendel6 erre vonatkoz6 frisban trirt6n6
megrendel6se alapj6n v6gezheti azt el.

3. A Megrendel6 j6viihagy6s6t megel6z6en a Villalkoz6 r6sz6r6l a p6tmunk6val kapcsolatos
semmilyen kotelezetts6g nem v6llalhat6. Ennek megszeg6se eset6n a krilts6g a Megrendel6re nem
h6rfthat6 6t; a Megrendel6 eltali iresbeli j6vdhagyis hi6nydban elv6gzett p6tmunka ut6n a
V6llalkoz6 sem viillalkoz6i dijra, sem egy6b mds jogcimen kolts6gei megt6rit6s6re, illetve hatirid6-
hosszabbitisra nem j ogosult.

4. Megrendel6 koteles a V6llalkoz6 6ltal benyrijtott p6tmunka ajdnlatr6l 5 munkanapon beltil friisban
nyilatkozni. Ennek elmaradisa eset6n V6llalkoz6nak jogiban 6ll, hogy kizdr6lag az eredeti
megrendel6s szerinti munk{kat v$gezze el.

5. A tobbletmunkik elv6gz6se Vdllalkoz6 kriteless6ge, Megrendel6 a tobbletmunk6k elv6gz6s66rt dijat
nem fizet, tekintettel arra, hogy az esetleges tobbletmunkdk ellen6rt6ke -Vdllalkoz6 kockizat6ra-
az 6tal6nyiras v6llalkoz6i dij r6sze.

6. Tobbletmunka a tervdokument6ci6 6s ajfnlat birmely r6sz6ben szerepl6 olyan munka, amely
mennyis6g6t a Villalkoz6 nem kell6 m6rt6kben irinyozta el5, vary az ajiinlati krilts6gvet6sb6l
kimaradt 6s a rendeltet6sszerfi haszn6lathoz sztiks6ges.

3. Kapcsol6d6 tervez6si feladatok el6k6szit6se, teliesit6se

1. Villalkoz6 kotelezetts6ge a tervez6si munka helyszfn6nek 6s korny6k6nek a megtekint6se,
megvizsgdldsa 6s felm6r6se, hogy saj:it maga szerezzen be, saj6t felel6ss6g6re minden olyan
informici6t, amely a szerz6d6ses kritelezetts696nek elv6llalisihoz 6s teljesft6s6hez sziiks6ges.

2. A V6llalkoz6 koteles a feladat elldtisa sor6n az 6rintett harmadik szem6lyekkel a sztiks6ges
egyeztet6seket teljeskorfien lefolytatni, az azokr6l k6sztilt egyeztet6si jegyz6kdnyveket a tervek
mell6kletek6nt hatiirid6re lesz6llitani, az ehhez sztiks6ges munkakcizi tervek biztosit6s6nak
ktilts6g6t a tervez6i dfj tartalmazza.VAllalkoz6 kritelezetts6get v6llal a szolgdltat6s teljess6g66rt 6s
hiinytalansAgAErt, f6leg azon t6telek eset6ben, melyek nincsenek el6irva a dokumentici6ban,
viszont a szakmai szok6sok 6s a technika mindenkori iilliisa szerint hozzAtartoznak a szerz6d6ses
feladatai 6s kritelezetts6gei teljes korfi teljes[t6s6hez.

3. A V6llalkoz6 a Tervek dtadisiira a krivetkez6k szerint kriteles:

A tervdokumentdci6k szillit6sa: papfr alapon digitdlis,
sz erke szth e td v tfi lto z atb an

a) Ilpit6si enged6lyez6si tervdokument6ci6: 2 p6lddny
b) Teljes kiviteli tervdokumentici6 6tad6sa

[komplex kiviteli terv, szakdgi munkar6szekkel,tanrisitassal)2 p6ldiny

Digitalis form6tumok:
- rajzok: dwg 6s pdf;
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- miilefrdsok: doc [docx) 6s pdf
- krilts6gvet6sek: slo8 (TERC) 6s xls (xlsx)

A tervek iitadisiival, lesz6ll(tiisiival, illetve a tervez6si feladatok teljesft6s6vel risszeftigg6sben az
egyedi megrendel6sek tovibbi kovetelm6nyeket hatdrozhatnak meg.

VI. Alvdllalkoz6k

1. A V6llalkoz6 a vonatkoz6 jogszab6lyok figyelembev6tel6vel alviillalkoz6k 6s egy6b kozremfikrid6k
szo196ltat6sainak i96nybev6te16re jogosult. Az alvillalkoz6k 6s az egy6b krizrem[krid6k
munkav6gz6s6nek risszehangol6sa a Villalkoz6 feladata.

2. A V6llalkoz6 a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2075. 6vi CXLIII. trirv6ny (a tovibbiakban: Kbt.) 5. S (1)
bekezd6s c) pontja alapjin, amennyiben a tdrv6ny alkalmazisiban ajdnlatk6r6nek min6stil, az

alvdllalkoz6k 6s az egy6b krizrem(kod6k kiv6laszt6sa sor6n a Kbt-ben foglaltak szerint kell eljirnia.

3. A Vdllalkoz6 az eltala kivalasztott alvillalkoz6k 6s az egy6b krizremfikrid6k munk6jii6rt, illewe
magatartdsd6rt rigy felel, mint saj6t munkAj66rt, illetve sajdt dolgoz6inak magatartis66rt.

VII. Ktitb6r

1. Ha a V6llalkoz6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, az adott feladatok vagy munkdk befejez6s6re
meghatirozott hatiirid6t nem tartja be, azaz k6sedelmesen teljesit, k6sedelmi kcitb6r fizet6s6re
kdteles.

2. A teljesit6si hatSrid6 eltelte ut6n a Megrendel6 megfelel6 p6thatiirid6 tfiz6s6vel [melynek minimum
m6rt6ke 5 munkanap) frfsban, azaz e-mailben legfeljebb h6rom alkalommal felhfvja a Villalkoz6t a
teljesft6sre. Amennyiben hiromszori eredm6nytelen felhiv6s ellen6re sem kertil sor a teljesit6sre, a
k6sedelmi kritb6r a harmadik felsz6litdsban meghatirozott p6that6rid6 eredm6nytelen eltelte utiini
els6 napt6l j6r, minden erre vonatkoz6 tovdbbi firyelmeztet6s n6lki.il. Nem szimft bele a k6sedelem
id6tartam6ba azon nap, amellyel a teljesit6s a Megrendel6 6rdekkor6ben felmertil6 ok miaft
hfiz6dott el.

3. Amennyiben Villalkoz6 a Jelen Szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geit nem szerz6d6sszer(ien, azaz
hibdsan teljesiti, a Megrendel6 hirom alkalommal megfelel6 hatirid6 tfiz6s6vel (melynek minimum
m6rt6ke 5 munkanap) frdsban, azaz e-mailben felsz6lftja a Vdllalkoz6t a szerzfdlsnek megfelel6
teljes(t6sre. Amennyiben h6romszori eredm6nytelen felhfvis ellen6re sem kertil sor a

szerz6d6sszerfi teljes(t6sre, a hib6s teljesft6si kotb6r a harmadik felsz6lftdsban meghatlrozolt
p6that6rid6 eredm6nytelen eltelte ut6ni els6 napt6l iir, minden erre vonatkoz6 tov6bbi
figyelmeztet6s n6lkiil.

4. A k6sedelmi, illewe a hib6s teljesft6si kotb6r napi m6rt6ke az adott munka vagy feladat
(megrendel6s szerint kalkul5lt) dij6nak 2o/o -a, mely a teljes k6sedelmes/hib6s teljesit6si id6szakra
vonatkoz6an risszess6g6ben nem haladhatja meg az adott munka vary feladat (megrendel6s szerint
kalkul{lt) teljes neft6 v6llalkoz6i dfjinak a 300/o-5t. Amennyiben Villalkoz6 a Megrendel6
6rdekkrjr6ben felmeriil6 okb6l esik k6sedelembe, a Megrendel6 k6sedelembe es6se a V6llalkoz6
egyidej( k6sedelembe es6s6t kizlrja.

5. Amennyiben a V6llalkoz6 a Megrendell r6sz6re a harmadik felsz6litisban meghatdrozott teljesft6si
p6thatirid6ben sem orvosolja a k6sedelmes vary hib6s teljesit6st, a Megrendel6 jogosult a munkit
a Villalkoz6 kolts6g6n sajit maga elv6gezni vagy elv6geztetni.

6. Teljesit6s elmarad6sa miatti kotb6r: az olyan okb6l bek<ivetkez6 lehetetlentil6s, amely6rt V6llalkoz6
felel, a V6llalkoz6 Sltal a teljesft6s jogos ok n6lkiili megtagad6sa, vary a jelen szerz6d6snek olyan
egy6b okb6l el66ll6 meghirisuliisa eset6n, amely6rt V6llalkoz6 felel6s, a V6llalkoz6 kotb6r- 6s

k6rt6rit6si fele16ss6ggel tartozik.
A meghirisul6si k<itb6r m6rtr6ke a kotb6r alapjiit k1pez6, a meghirisult munkira vagy feladatra
vonatkoz6 teljes nett6 vellalkoz6i dij Z|o/o-Anak megfelel6 tisszeg (eryrisszegfi kdtb6r). A

Megrendel6 ig6nybejelent6se, amelyben a kritb6r jogalapj6t 6s risszeg6t megjeloli, esed6kess6 teszi
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a meghi[sul6si krjtb6rfizet6si kotelezetts6get.

7. A Megrendel6 a kritb6rt akkor is kovetelheti, ha kSra nem mertilt fel

8. A kotb6rek felmeriil6siikkor esed6kesek lej6rt p6nzkrivetel6snek min6siilnek 6s a sz6ml5(k)ba
beszdmitdsra kertilnek a krivetkez6k szerint: a kotb6r/kcitb6rek osszeg616l Megrende16
kritb6rterhel6 levelet 6llft ki Villalkoz6 fel6, melynek osszeg6vel csrikkentett osszegben kertil
kiegyenlit6sre a V6llalkoz6 kovetkez6 villalkoz6i dijr6l kiiillftott szimliija.

9. A Polgiri Tcirv6nyk6nyvr6l sz6l6 2073.6vi V. torv6ny [a tov6bbiakban: Ptk.) 6:187. S t2) bekezd6se
alapjin a VSllalkoz6 hib6s teljesft6se miatti kotb61 6rv6nyesit6se mellett a Megrendel6 szavatossdgi
ig6nyt nem 6rv6nyes(thet.

10. A meghitisuldsi kotb6r megfizet6se a teljesit6s tovibbi kovetel6s6t, illetve k6sedelmi vagy egy6b, itt
kikdtott kritb6r kovetel6s6t kizlrja.

11, A kritb6r 6rv6nyesit6se nem zArja ki a Ptk. szerz6d6sszeg6sre vonatkoz6 rendelkez6seinek
megfelel6 alkalmazdsit.

12. A Ptk. 6:187. (4) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a szerzod6sszegdssel okozott k6r6nak megt6ritdsdt
akkor is kovetelheti, ha kotbdrig6nydt nem 6rv6nyesitette.

VIII. I6t6ll6s 6s szavatosseg

1. A V6llalkoz6 garant6lja:
- valamennyi, jelen szerz6d6sben, az egyes megrendel6sekben, 6s azok mell6kleteiben

meghat6rozott param6ter 6s mfiszaki e16irds teljesit6s6t,
- hogy az Altala elv6gzett munka vagy feladat min5s6ge mind a felhasznilt anyago[ mind a

l6tesitm6ny szerkezete 6s a kivitel szempontjAb6l az 6rv6nyes Magyar SzabvSnyoknak 6s

el6irdsoknak megfelel 6s a szerz6d6ses c6l el6r6s6t marad6ktalanul biztosftja,
- a kivitelez6si munkdk szakszerfi 6s hib6tlan elv6gz6s6t, a vonatkoz6 szabvdnyok 6s el6[risok

betart6sit,
- hogy a V6llalkoz6 a t6le elviirhat6 gondossiggal kriteles az adott feladatra vagy munk6ra

vonatkoz6 megrendel6s szerinti feladatokat teljesfteni, valamint p6tolni az esetleges
hidnyoss6gokat, vagy javitani az esetleges hibdkat. A Vdllalkoz6 biztositja mindazt a

feliigyeletet, munkaer6t, anyagokat, iizemet, felszerel6st 6s minden egy6b dolgot 6s
szolgSltatdst, ami akir 6lland6, akir dtmeneti jellegii, de a beruhizds kivitelez6s6hez 6s
befejez6s6hez, valamint az esetleges hi6nyoss6gok p6tl6sihoz, hib6k jav(t6s6hoz sziiks6ges.

2. A V6llalkoz6nak a j6tilldsi kdtelezettslge az egyes megrendelt munkik vagy feladatok 6tadds-
6tv6teli id6pontj6t6l sz6mftott jogszabily szerinti id6szakra terjed ki. Ezen feltil a Villalkoz6
biztositja az 6ptiletszerkezeteh szakipari szerkezetek mfiszaki el6fr6sokban, valamint a hatdlyos
jogszab6lyban el6frt k<itelez6 alkalmassdgi idej6t.

3, A Vdllalkoz6 a j6t6ll6si id6t 1 6vre v6llalja. A j6tdllSsi id6szak letelt6t krjvet6en a Megrendel6t a
Vdllalkoz6 hib6s teljesft6se eset6n a Ptk., 6s az egyes 6piiletszerkezetek 6s azok l6trehozis6nil
felhaszndl6sra kertil6 term6kek kritelez6 alkalmassdgi idej616l sz6l6 11./1985. (V1.22.1 nVU-tpfr4-
KM-MEM-BkM egytittes rendelet el6[r6sainak megfelel6 szavatoss6gi jogok illetik meg.

4. A i6ic.ilesi 6s szavatossdgi id6n beltili meghib6sodds eset6n Megrendel6 minden esetben e-mailen
6rtesiti a Vdllalkoz6t, 6s a Felek 5 munkanapon beltil egyeztet6st tartanak. A hiba jelleg6t6l fligg6en,
amennyiben a hiba kijavit6sa azonnali int6zked6st nem tesz sziiks6gess6, abban az esetben 10
munkanapon beltil kdteles a V:illalkoz6 a hiba kijavit:isit megkezdeni.

IX. Kapcsol6d6 tervez6si feladatok ell6uis66rt val6 felel6ss6g

1. A Vdllalkoz6 ktitelezetts6get vdllal arra 6s szavatol az6rt, hogy jelen szerz6d6s szerinti minden
kotelezetts6get - ezen beltil ktikinrisen a feladat teljesft6s6re ir6nyul6 tev6kenys6get - jelent6s
gyakorlattal rendelkez6 tervez6kt6l elv6rhat6 szak6rtelemmel 6s gondossiggal, legjobb tud6sa
szerint 6s a legnagyobb koriiltekint6ssel, valamint a magyar jogszabiilyoknak 6s szabv6nyoknak,
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szakmai el6iriisoknak, tov6bbd a vonatkoz6 szakmai 6s hat6s6gi, tov6bbd a tervez6si tertiletre
vonatkoz6 6rv6nyes rinkormdnyzati szintfi helyi 6pit6si 6s tertiletalakitisi szabAlyoknah valamint a
jelen szerz6d6sben 6s a vonatkoz6 megrendel6sben meghatdrozott el6irdsoknak megfelel6en
teljesfti.

2. A Villalkoz6 felel jelen szerz6d6sben foglalt kritelezetts6geinek szerz6d6sszerfi teljesit6s66rt,
toviibbi az eryes feladatok vagy munk6k v6grehajt6sa sor6n alkalmazott megoldiisok, eljSr6sok
alkalmass6g66rt 6s min6s6g66rt, ftiggetlentil att6l, hogy azokat saj6t maga vagy alv6llalkoz6ja,
esetleg egy6b, jogszerfien bevont harmadik szem6ly alkalmazza.

3. A V6llalkoz6 az esetleges tervez6si hib6k6rt a Megrendel6vel szemben akkor is felel6s, ha a
Megrendel6 a munkar6szeket/terveket elfogadta 6s kivitelez6s vagy tovibb tervez6s c6ljdb6l
tov6bbadta azokat. A Villalkoz6 j6t6ll6sdt 6s k6rt6r[t6si felel6ss6g6t nem korlitozza 6s nem z6rjaki
az, hogy a tervez6si feladat elv6gz6se sor6n, illet6leg a munkar6szek/tervek 6tad6sakor a
Megrendel6 nem tesz kifogdst a V6llalkoz6 szerz6d6ses kritelezetts6geinek teljesft6s6vel
kapcsolatban.

X. Vagyon- 6s felel6ss6gbiztositds

1. A V6llalkoz6 vdllalja, hogy jelen szerz6d6s al6fr6siit kcivet6 10 napon beliil benyrijtla az 6rv6nyes
felel6ss6gbiztosftesi kritv6ny6nek m6solat6t, melyben az 6ves k6r6rt6ke minimum 150.000.000 Ft,

a kdresem6nyenk6nti limit minimum 100.000.000,- Ft. Felek rrigz(tik, hogy az egyedi
megrendel6sek sor6n az adott szerz6d6ses feladat 6rt6k6vel 6s jelent6s6g6vel arinyosan a
minimum6rt6keket Megrendel6 ett6l elt616en, magasabb 6sszegre n6,zve is meghatdrozhatja.

2. A V:illalkoz6 Altal X.1. pont alapjiin Megrendel6 r6sz6re megktildott biztos(tiisi kcitv6ny mdsolati
p6ld6nya jelen szerz6d6s 5. sz. mell6klete.

3. Amennyiben a Vdllalkoz6 elmulasztja megkritni (vagy 6rv6nyes felel6ss6gbiztositiisiit kiterjeszteni)
vagy a szerz6d6sben meghat6rozott id6n beltil 6rv6nyben tartani a szerz6d6s eltal el6irt
biztositisait, a Megrendel6 jogosult arra, hogy a biztositdsokat megkrisse, a biztosftisi d(jakat
befizesse. A Megrendel6 ezeket a biztosit6s megk<it6s6vel, 6rv6nyben tartisival risszeftigg6
krilts6geket, dijakat jogosult a Villalkoz6i dfjb6l levonni.

4. A VSllalkoz6 kriteles biztositani a Megrendel6t minden olyan vesztes6ggel 6s kovetel6ssel szemben,
amelyek az eryes szerz6d6ses feladatok teljesit6s6vel kapcsolatban felmeriil6, tovdbb6 harmadik
szem6lynek okozott szem6lyi s6rtil6sek 6s dologi k6rok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni
6s nem vagyoni kSrok ktivetkezt6ben jelentkeznek.
A felel6ss6gbiztosftAssal nem fedezett k6rok megt6rft6s6re is ktiteles a V6llalkoz6, a

felel6ss6gbiztosftes a k6rt6rit6si kcivetel6sek megt6rft6s6re szolgil, 6s nem 6rtelmezhet6 a

Villlalkoz6 k6rt6rft6si felel6ss6ge korl6tjak6nt.
Ha az adott munkiival vagy feladattal kapcsolatos biirmely olyan esem6ny kcivetkezik be, amely
kdrt, vagy s6rtil6st eredm6nyez, a V:illalkoz6 halad6ktalanul kdteles (rdsban (e-mailen) 6rtesiteni a
Megrendel6t, valamint megtenni a sztiks6ges l6p6seket 6s int6zked6seket a biztos(tdsi felt6telek
6rv6nyesit6s6re. Minden ilyen esetre 6rv6nyes a Vdllalkoz6 kiirenyhft6si kotelezetts6ge.

5. A Vdllalkoz6 koteles 6rv6nyben tartani a biztosft6st mindarra, ami6rt felel6s. A Villalkoz6 ktiteles
6rtesfteni a Megrendel6t az adott munka vagy feladat megval6sft6s6nak jelleg6ben, m6rt6k6ben,
vagy programjdban tort6nt vdltoz6sokr6l, 6s biztositani a biztosit6sok kiel6g(t6 volt6t osszhangban
a vdllalkoz6 si szerz6d6s felt6teleivel.

XI. A Megrendel6 alapvet6 iogai 6s ktitelezetts6gei

1. A Megrendel6 a kijekilt kapcsolattart6ja ritjiin jogosult 6s ktiteles:
- az egyes megrendelt munk6khoz sztiks6ges 6pit6si 6s haszndlatba v6teli enged6lyeket

beszerezni, amennyiben ezt Villalkoz6t6l az ig6nybejelent6s sor6n nem k6rte,
- a munkatertiletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban jegyz6konyv felv6tele mellett iitadni;
- az elvlgzett munkdt munkatertiletet ellen6rizni,
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- m6s V6llalkoz6val elv6geztetni a jelen szerz6d6s alapjdn megrendelt munkiik azon hibajavitiis6t,
amit felsz6litisra 6s kell6 p6that6rid6 biztosft6sa eset6n sem v6gez el a Villalkoz6, a kifogisolt,
vagy hiinyolt cselekm6nyeket nem javitja, illetve nem p6tolja,

- miiszaki ellen6rz6ssel m6s megb[zottat megb(zni, 6s err6l Viillalkoz6t 6rtes(teni,
- kivitelez6st folyamatosan ellen6rizni,
- a be6pit6sre kertil6, a Vdllalkoz6 6ltal javasolt anyagok, term6keh berendez6seh felszerel6sek

kivilasztiisiban r6szt venni 6s V6llalkoz6 ebb6li kifejezeft ig6nye eset6n jogosult drinteni;
- javaslatot tenni a munkdk bSrmely r6sz6nek bArmilyen technol6giai vagy id6beli sorrend

szerint megval6sitdsira, megviltoztatSsdra;
- a szerz6 d6sszerfi en telj es(tett mu nk6t 6tvenni;
- a teljesitett munka ellen6rt6k6t szerz6d6s szerint kifizetni;
- a Villalkoz6val mindenkor egytittmfikddni;
- a befed6sre vagy eltakar6sra kertil6 munkar6szeket ellen6rizni a Villalkoz6 6rtesit6s6t6l

szdmftott 5 munkanapon beltil;
- lakott vagy tizemel6 ingatlanban zajl6 kivitelez6s eset6n a munkav6gz1sr6l a lak6kat, 6s az

tizemeltet6t tSj6koztatni;
- a Megrendel6 jogosult a nett6 50.000.000.- Ft feletti munkdk eset6n j6teljes(t6si biztosft6k

kikot6s6t kezdem6nyezni, amelynek m6rt6kErSl a Feleknek az egyedi megrendel6s sordn kell
meg6llapodniuk.

XII. A Villalkoz6 alapvet6 iogai 6s ktitelezetts6gei

1. A V6llalkoz6 jogosult 6s kriteles:
- a munkatertiletet 6wenni, az iiw6telkor annak munkav6gz6sre val6 alkalmass6giit megvizsgilni,
a(z) - teljes(t6shez sztiks6ges - esetleges hiiinyoss{gokkal kapcsolatos 6szrev6teleit
jegyz6konyvben rogzfteni 6s ebben a Megrendel6 figyelm6t a hiSnyoss6gok megsztintet6s6re
felhivni, a hi6nyossigok megsztintet6s6ig jogosult az 6w6telt megtagadni;

- a munkatertilet eff6tel6t kcivet6en, a munk6latok megkezd6s6t megel6z6en munka- 6s

balesetv6delmi oktat6st tartani, 6s jogosult ennek t6ny6t az 6pft6si napl6ban rogziteni;
- a szerz6d6sben, illetve a vonatkoz6 megrendel6sben 6s annak mfiszaki dokument6ci6jSban

foglaltakat az 6pit6si enged6lyeknek, a hat6sigi el6irSsoknak a vonatkoz6 szabvAnyoknak, a
Megrendel6 ig6nyeine[ miiszaki 6s eszt6tikai krivetelm6nyeknek megfelel6en, I. osztilyf
min6s6gben, a hasonl6 tev6kenys6get v1gzS szem6lyekt6l elvirhat6, a szakmai
kovetelm6nyeknek marad6ktalanul megfelel6 legmagasabb szint(i gondossiggal, hiba 6s
hi6nymentesen, a rendeltet6sszerfi 6s biztons6gos haszn6lat krivetelm6nyeinek megfelel6en
hatdrid6re teljesfteni;

- az 6pit6si munkSk megkezd6s6t6l [a munkatertilet etv6tel6t6l) a lezSr6sig 6pft6si napl6t vezetni
a XV. fejezetben leirtak szerint;

- biztositani a szerz6d6ses munkik elv6gz6s1hez a munkaer6t, irut, anyagot, szerkezetet stb.
legyen az ideiglenes vagy 6lland6 jellegfi;

- a munkateriilet v6delm6vel kapcsolatos int6zked6seket megtenni, indokolt esetben kerit6ssel
lekeriteni, 6rizni, a korbekerit6st fenntartani, a Megrendel6 felsz6litfsSra azt m6dositani,
elbontani, az anyagot a munkatertileten beliil deponiilni; viseli a felvonul6s c6lj6ra ig6nybe vett
tertilet b6rlet6nek, lehatdroliis:lnah fenntart6s6nah tisztin tartSsdnah ut6lagos
megtisztftis6nak k<ilts6geit,

- a Megrendel6 eltali vdltoztat6sokat, m6dosft6sokat befogadni 6s azokat elv6gezni;
- a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint ktikinris tekintettel az 6pft6si term6k 6pitm6nybe tort6n6

betervez6s6nek 6s be6pft6s6neh ennek sorin a teljesftm6ny igazolds6nak r6szletes szabdlyai16l
sz6l6 275/2013. [VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint sztiks6ges a kiikinboz6
6pit6anyagok, 6ptiletszerkezeteh illeWe berendez6si t6rgyak szSrmaz6si hely6t,
min6s6gtan[sft6s6t, valamint m6rka azonositis6t, hitelt 6rdeml6 dokumentumokkal igazolni;

- biztositani (kolts6gt6r(t6s n6lktil) a Megrendel6 szAmAra, hogy biirmely id6pontban az
ellen6rz6si jog6t gyakorolhassa, a Megrendel6 megtekinthesse 6s megvizsg6lhassa a
munkav6gz6s folyamat6t, helyszinft, az anyago( term6kek, szerkezetek 6s berendez6sek
min6s6g6t, a munkdk f6zisait;
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- a hat6s6gok sz6m6ra lehet6v6 tenni, hogy birmikor ellen6rz6seket v6gezhessenek a kiadott
enged6lyekkel kapcsolatban;

- int6zkedni, hogy azokon a vizsgilatokon 6s ellen6rz6seken, amelyek a V6llalkoz6 felel6ss6gi
krir6be tartoznak a hat6sigok r6szt vehessenek;

- a v6gzett munka, vagy a be6pft6sre keriilt anyag, szerkezet, term6k berendez6s min6s6gi
megfelel6s696nek vitija eset6n, ha a vizsg6lat eredm6nye szlmlra elmarasztal6, annak kdlts6g6t
viselni 6s az azzal kapcsolatban a Megrendel6 6ltal elrendelt bont6st vagy cser6t halad6ktalanul,
kolts6gmentesen elv6gezni, ha a vizsgdlat szAmlra nem elmarasztal6, a felmertilt kolts6geket
Megrende16re 6th6ritani;

- irisban (e-mail) kozrilni a Megrendel6vel a megrendelds teljes[t6s6t (k6szre jelent6s);
- a dokumentalt min6s6gtantsiw6nyokat, mint az 6pftkez6s hivatalos tigyiratainak tartoz6kait az

6pftkez6s v6g6ig meg6rizni, 6s aszerz6d6s lez6riisival egyidejfileg a Megrendel6nek iitadni;
- ideiglenes 6pit6shelyi berendez6seket saj6t kolts6g6re fel6piteni 6s azokat elbontani, elsziillitani

Iegk6s6bb a mfiszaki atadas-aw6tel lez6r6sdig;
- a munkavlgzls hely6n keletkezett hullad6kot 6s felesleget folyamatosan letakar[tani, a

munkateriiletet tiszt6n tartani;
- a befed6sre vagy eltakar6sra keriil6 munkar6szek eset6ben az eltakariisi munkdlatok

megkezd6s6tmegel6z6en, azok id6pontjiit megjelolve a Megrendel6t 6rtesiteni 6s lehet6v6 tenni
a szAmlra, hogy azokat megvizsgiilja. Ha a munkafolyamat jelleg6n6l fogva az ellen6rz6s csak
rovid id6n 6t lehets6ges, a Megrendel6 r6sz6re legaliibb a munkar6sz befed6s6t, vary eltakards6t
2 munkanappal megel6z6en kell bejelenteni, hogy az ellenlrz6sre meddig van lehet6s6g. Ha a
Megrendel6 ezen kritelezetts6g6nek nem tesz eleget, tigy a V6llalkoz6 jogosult a munkar6sz
befed6s6re vagy eltakarisira, de az eltakart munkar6szek6rt is teljes felel6ss6ggel tartozik;

- 6lland6 -megfelel6 szak6rtelemmel rendelkez6 helyszini k6pvisel6je iltal biztositani minden
sztiks6ges feltigyeletet 6s irdnyit6st a szerz6d6ses munk6k kivitelez6se folyamdn, a vonatkoz6
szerz6d6sben rcigzitett Vdllalkoz6i kotelezetts6gek megfelel6 teljesit6se 6rdekdben;

- a kivitelez6st rigy v6gezni,hogy az iizemel6 6ptilet napi 6let6t csak indokolt szinten zavarhatja;
- jogszabSlyi el6irdsoknak megfelel6 m6rt6kben a felhasznllt 6pit6- 6s szerel6ipari anyagokra,

term6kekre, szerkezetekre vonatkoz6 min6s6gtanfsit6 okiratokat, (Epit6ipari Alkalmass6gi
Bizonyftvinyokat, Alkalmaz6si Enged6lyeket, Min6s6g Bizonyfwdnyokat Vizsgilati
legyzfkonyveket, szakv6lem6nyeket stb.), bemutatni, illeWe ig6ny eset6n m6solatban 6tadni a
M egrendel6 k6pvisel6j6nek;

- a garanciilis, vagy szavatoss{gi id6 alatt felmertil6 6s a Megrendel6 6ltal jelzett hibah illetve
hiinyossiigok kijav(tisihoz, elhdrit6sdhoz a sztiks6ges int6zked6seket a jelen szerz6d6sben
rogzftett hat6rid6n beltil megkezdeni, illewe megtenni;

- az 6piileten, 6s a munkatertileten jelentkez6 kirok 6szlel6se eset6n Megrendel6t ezekr6l
6rtesfteni 6s a kirok enyhft6se 6rdek6ben a rendelkez6sre iill6 lehet6s6gek szerint a sztiks6ges
int6zked6seket megtenni;

- a munkav6gz6s sorin az 6pit6ssel risszeftigg6 zaj, rezg6s, por, illetve az egy6b szennyez6d6sekt6l
val6 mentesft6sekre vonatkoz6 el6fr6sokat betartani;

- a szerzSdls vary a vonatkoz6 megrendel6s teljesit6s6t korl6toz6 vagy akad6lyoz6
krirtilm6nyekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul t6j6koztatni;

- ig6ny eset6n biztosftani a munk6val nem 6rintett tertilet zaj 6s porv6delm6t, I6togathat6sigiit.

2. Az 6pitkez6s szakszeriis6g66rt 6s az el6irAsok betartisS6rt a Vdllalkoz6 megbfz6s6b6l 6s ktilts6g6re
eljir6 Felel6s Mfiszaki Vezet6 [FMy) a felel6s.

3. Ha a Villalkoz6,vary valamely munkav6llal6ja, vele munkav6gz6sre irdnyul6 egy6b jogviszonyban 6116

szem6ly szind6kos vary gondatlan magatartisa okin kir keletkezih a Villalkoz6 k<iteles azt
megt6r(teni, vagy saj6t kolts6g6n kijavftani a k6r elszenved6j6nek.
A VSllalkoz6 egyedtil viseli a felel6ss6get,6s az ezzel jilr6 ktils6geket a teljes szem|lyzete higi6niai,
biztons6gi 6s munkav6delmi felt6teleinek minden eszkozzel val6 biztosft6s66rt.

4. Villalkoz6 kriteles az enged6lykdteles kivitelez6si tev6kenys6g ideje alatt, az 6p(t6ipari kivitelez6si
tev6kenys6916l, az e-6pit6si napl6r6l 6s a kivitelez6si dokumentdci6 tartalmir6l, valamint a felel6s
miiszaki vezetli tev6kenys6g ryakorl6s6nak r6szletes szakmai szabiilyair6l sz6l6 rendelet 6s egy6b
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vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seit betartani, ezek alapj6n e-6pit6si napl6t vezetni 6s mfiszaki
vezet6t alkalmazni. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a hivatkozott 6s vonatkoz6 rendeleteket ismeri.
V6llalkoz6 kijelenti tovdbb6, hogy az 6pit6stigyi szakmai el6ir6sokat ismeri 6s ktizremiikcid6se megfelel
a kivitelez6s jogosultsdgdra vonatkoz6 szab6lyoknak, az 6pft6s-feliigyeleti tev6kenys6gr6l, 6pit6s-
feltigyeleti ellen6rz6si eljdrds16l sz6l6 rendelet szab6lyai szerint.

5. Villalkoz6 koteles betartani a munkav6delemr6l sz6l6 1993. 6vi XCIIL trirv6ny
[a tov6bbiakban: Munkav6delemr6l sz6l6 torv6ny) 6s annak a v6grehajt6s6r6l sz6l6 rendelet
rendelkez6seit, az Mt. rendelkez6seit, valamint az 6p(t6si munkahelyeken 6s az 6pit6si folyamatok
sorSn megval6s(tand6 minimdlis munkav6delmi kovetelm6nyekre vonatkoz6 jogszabdlyi el6ir6sokat.
V6llalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6d6ses tev6kenys6gben az titala foglalkoztatott vagy megb(zott
minden szem6ly munkatigyi, munkav6llaldsi 6s munkaeg6szs6giigyi el6ir6sokkal kapcsolatos
enged6lyeztet6s6t 6s tigyint6z6s6t a mindenkori hat6sdgi el6irdsok szerint vEgzi.

6. V6llalkoz6 a kivitelez6s, a munka vagy a feladat megval6sit6sa sor6n sem koteles a Megrendel6
szakszerfitlen vagy egy6b okb6l nem v6grehajthat6 utasitisait elfogadni. Ha a megrendel6 c6lszerfitlen
vagy szakszerfitlen utas[tdst ad, a v6llalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a
figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a V6llalkoz6 az adott szerzldlst1l el6llhat vagy vdlasztisa
alapjdn a feladatot, vagy munkit a Megrendel6 utasitisai szerint, a Megrendel6 kockiizat6ra ell6thatja-
elv6gezheti. A Vdllalkoz6 kriteles megtagadni az utasitds teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabdly
vagy hat6s6gi hatirozat megs6rt6s6hez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 mdsok szem6ly6t vagy vagyondt.

7. A V6llalkoz6 koteles fr6sban felh(vni a Megrendel6 figyelm6t minden olyan szakszeriitlen, vagy egy6b
okb6l nem v6grehajthat6 miiszaki megolddsra, enged6lyeztethet6s6gi, gazdasAgoss6gi probl6m6ra,
amely az adott megrendel6s tdrgy6t k6pez6 kivitelez6s, feladat vagy munka megval6sithat6sSgdt
akad6lyozhatja, korl6to zhatja vagy meghirisithatj a.

XIII. Szerzfiiiogok

L Szerz6d6 felek megdllapodna[ hogy a szerz6d1ses feladatokkal risszefiigg6sben a V6llalkoz6 Sltal
l6trehozott tervek 6s a kapcsol6d6 dokumentumoh mint szerz6i alkotiisok kiz6r6lagos - mind tertileti
mind id6beli - felhaszn616s6nak, 6ttervez6s6nek, 6tdolgozis6nak kizir6lagos joga a Megrendel6t illeti.

2. A V6llalkoz6 szavatolja 6s helyt iil az l. bekezd6s szerinti alkot6sok vonatkozrs6ban a Megrendel6 fel6
az6rt,hogy:

- korl6toz6sokt6l mentes felhasznilisi jogot ad a Megrendel6nek a jelen szerzldls szerin! illetve a
vonatkoz6 megrendel6s alapjdn elk6szitett tervekre 6s az dtadott egy6b dokumentumokra, egy6b
anyagokra;

- a fent nevesitett jog biztositisa 6s a szerz6d6ses kcitelezetts6gek Viillalkoz6 dltali telles[t6se nem
s6rt semmilyen szabadalmat, szerz1i jogot, tizleti titkot vagy b6rmely harmadik szem6ly mis
szellemi alkotiishoz f0z6d6 vagy jogi v6delemben r6szesti16 jogAt;

- V6llalkoz6 nem kotott olyan szerz6d6st b6rmely alvillalkoz6val, munkav6llal6jdval vagy egy6b
harmadik f6llel, amely korl6toznii a Megrendel6 rlszlre e felhasznil6si jog megad6s6t;

- V:illalkoz6 szavatossigot vdllal arra, hogy az elk6szftett tervdokument6ci6k az elk6sztilttik
id6pontjSban a hatdlyban l6v6 jogszab6lyoknak megfelelnek.

XIV. Tei6koztatds

1. A Felek ktilcscinrisen kritelesek egymist halad6ktalanul t6j6koztatni minden olyan kririilm6nyr6l, amely
az adott teljesft6s idej6t vagy min6s6g6t 6rinti. Ezt a t6j6koztat6st irdsban kritelesek megtenni, e
szerz6d6sben megjeltilt, kapcsolattart6ik r6sz6re 6s a megjekilt gyfijt6 e-mail cimekre megkiildritt e-
mailek form6j6ban.

2. A Megrendel6 mfiszaki ellen6re a kivitelez6ssel kapcsolatos 6szrev6teleit 6s egy6b krizlem6nyeit a
V6llalkoz6 k6pvisel6j6vel vagy felel6s miiszaki vezet6j6vel fr6sban kdteles kozolni.

&

l5

dr ffi",srtyq



XV. Epit6si napl6

1. V{llalkoz6 az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 L91/2009. Korm. rendelet 24. S (1)
bekezd6s6ben foglalt esetekben a munkateriilet etades-etv6tel6t6l kezdve kriteles folyamatosan a
Korm. rendeletben el6(rtak szerint elektronikus 6pft6si napl6t vezetni, melyet a Megrendel6 fektet fel
6s hivja meg a V6llalkoz6t,aztaz 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6gv6gz1s6nek ideje alatt az 6pit6si
mu nkaterti leten koteles a Vdllalko z6 hozzAf 6rhet6v6 te nn i.

2. A Korm. rendelet 24.S [1) bekezd6sben foglaltakon kfviil a Megrendel6 a megrendel6s6ben jelzi,
amennyiben papir alapf 6pit6si napl6 vezet6s6t tartja sziiks6gesnek. A pap(r alapon vezetett 6pit6si
napl6t 1 eredeti 6s 2 misolati p6ldinyban kell vezetni, amelyb6l a Megrendel6 1 misolati p6ldanyt
kap. A Megrendel6 az utasit6sait els6sorban az 6p(t6si napl6ba t<irt6n6 bejegyz6ssel krizli a

Vdllalkoz6val.

XVI. A szerz6d6s id6tartama 6s feltilvizsgilata

1. Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen Szerz6d6st hatirozott id6re,2024. december 31. napjdig
tart6 id6beli hat6lyra kdtik. Felek egybehangz6an nyilatkoznah hogy a felen Szerz6d6s rendes
felmonddssal, egyoldalfian a m6sik f6lhez int6zett felmond6 nyilatkozat titjin, 6 h6napos felmondisi
id6 kikrit6se mellett gyakorolhat6, akk6nt, hogy a felmondiisi id6 v6g6nek a naptiri 6v v6g6re kell
esnie, a rendes felmondis joga 2022-ben a Felek 6ltal nem gyakorolhat6. Felek rogzftih hogy a

szerz6d1s krizris megegy ezlssel ugyanakkor megsztintethet6.

2. Felek meg6llapodnak tov6bb6, hogy a jelen szerz6d6st legk6s6bb 2022. november 30. napj6ig
feltilvizsgiljik 6s sztiks6g eset6n azt kriz<is megegyezlssel m6dositjak. A szerz6d6s feltilvizsgdlatfra
ezt kovet6en 6vente egy alkalommal keriil sor, t6rgr6v november 30. napj6ig.

XVII. Szerz6d6sszeg6s

1. A Villalkoz6 szerz6d6sszeg6st kdvet el, ha a teljesit6s sorSn a Jelen Szerz6d6sben foglaltakat
megszegi, (gy k{ilonrisen, ha:

a. k6sedelmesen teljesit;
b. hibiisan teljesit, mert a szolgiiltatott dolog a teljesit6skor nem felel meg a Jelen

Szerz6d6sben vagy a jogszab6lyokban meghatdrozott felt6teleknek.

2. Felek rogz(tik, hogy Megrendel6 a szerz6d6st a V6llalkoz6hoz int6zett egyoldahi nyilatkozatival
azonnali hat6llyal megsztinteti, ha

- tudomisdra jut, hogy a Vdllalkoz6 m6r nem felel meg az 6tl6that6 szervezetre vonatkoz6
krivetelm6nyeknek, vagy

- a Kbt. 9. S (1) bekezd6s6nek h) pontjiban, illetve a(2) bekezd6s6ben foglalt felt6tel mir nem 6ll
fenn, illetve ha

- a V6llalkoz6 nem tesz eleget a felel6ss6gbiztosftisi kow6nyben el6frt felt6telekneh 6s nem tartja
6rv6nyben a biztositist, illetve a Vdllalkoz6 felel6ss6gbiztosftdsa b6rmely okb6l megsziini[ 6s

azt a rendelkez6sre 6116 legrovidebb id6n beliil nem koti meg [jra.

3. A szerz6d6s egy6b esetekben is felmondhat6 azonnali hat6llyal b6rmely F6l altal a misik f6l srilyos
szerz6d6sszeg6se eset6n. Az azonnali hatdlyri felmondSsra okot ad6 szerz6d6sszeg6s ,,stilyos",
amennyiben mir legalibb h6rom alkalommal el66llt tizenk6t egybeftigg6 h6nap id6tartamon (a

tov6bbiakban: egybeftigg6 id6tartam) beltil. Az els6 6s m6sodik alkalommal el66ll6 kortilm6ny eset6n a
s6relmet szenvedett f6l a szerz6d6sszeg6st megval6s(t6 koriilm6nyr6l val6 tudomdsszerzlslt kovet6 10

munkanapon beltil jogosult a mdsik f6l r6sz6re frSsban tij6koztat6st adni arr6l, hogy azonnali hatSlyu
felmondisra okot ad6 szerz6d6sszeg6st megval6sit6 kdriilm6nyt 6szlelt, egyben felsz6lftani a szerz6d6s
szeg6 felet a szerz6d6s szerinti illapot helyreiillit6sira, illetve figyelmeztetni, hogy ha az adott
szerz6d6sszeg6 magatartAs az egybefiigg6 id6tartam alatt ism6telten el6fordul, akkor jogosult az

azonnali hat6lyf felmond:lsi jog gyakorlSsdra. Az azonnali hatdlyri felmond6sban olyan
szerz6d6sszeg6sre, amely vonatkozisSban a s6relmet szenvedett f6l nem 6lt az ir6sbeli figyelmeztet6sre
vonatkoz6 kotelezetts6g6vel, nem lehet hivatkozni.
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4. Felek meg6llapodna( hogy a krivetkez6 magatartiisokat, kcirtilm6nyeket tekintik az azonnali hatdlyu
felmondisra okot ad6 szerz6d6sszeg6seknek:

- ha a V6llalkoz6 k6sedelmes, vary hibis teljesit6se okin a Megrendell az egbeftigg6 id6tartam
alatt 3 alkalommal arra k6nyszertil, hogy a munk6t a Villalkoz6 k<ilts6g6n sajit maga vigezze el,
vagy mSssal elv6geztesse, illetve

- ha a Megrendel6 az egybeftigg6 id6tartam alatt 3 alkalommal nem tesz eleget a Vdllalkoz6 ebb6li
felsz6litdsiiban meghatirozott p6thatdrid6n beltil sem a fizet6si kritelezetts6g6nek.

5. Mentesiilnek a Felek a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyei al6l, ha:

a. bizonyitjSh hogy a k6sedelem/hib6s teljes(t6s vary a teljesft6s elmaradisa a m6sik F6l nem
szerz6d6sszerfi teljesit6s6re vezethet6 vissza, vary az a mSsik F6l 6rdekkor6ben felmertil6 ok
miatt krivetkezett be;

b. bizonyftj6k, hogy a kritelezetts6geiket vis maior miatt nem tudj6k teljesiteni, mely esetben a
kdtelezetts6ge teljesit6s6ben akaddlyozott F6l a vis maior be6llt6r6l 6s megsziin6s6r6l a m6sik
Felet halad6ktalanul 6rtesfteni kdteles. Felek kifejezetten vis maiornak min6sftik a pand6mia
miatt esetlegesen 6letbe l6p6 korl6toz6 vagy v6delmi int6zked6seket, amennyiben azok
korl6tozz6k vagy akadiilyozzik a feladatok vary munkdk elv6gz6s6g szerz6d6sszerfi
teljes(t6s6t.

6. A szerz6d6 Felek vis maiornak tekintik - ktikincisen: orsz6gos sztr6jk sztiks6g6llapot, term6szeti
katasztr6fdk, tov6bb6 olyan esem6nyeket, amelyek 6szszerfien nem l6that6k el6re, a Felek ellen6rz6si
krir6n kivtil esnek, valamint nem elv5rhat6, hory a krirtilm6nyt elkertilj6k vagy a k6rt elhiir(ts6k
ide6rwe a r6g6szeti lelet miatt sztiks6gessE vii6 mfiszaki tartalomm6dosft6st, illetve munka ledll6st,
ide6rwe a sz6ls6s6ges id6jiirdst, pand6mi6t vagy a pand6mia miatti, a teljes(t6st akad6lyoz6 vary
korl6toz6 v6delmi int6zked6seket. A teljesit6sben a vis maior 6ltal akadalyozott f6l koteles a m6sik
szerz6d6 felet halad6ktalanul 6rtesfteni 6s a vis maior esetet vagy kririilm6nyt megjelolni. Felek vis
maior eset6n tdrekszenek a legjobb k6pess6giik szerint a szerz6d6ses kotelezetts6geik teljesit6s6re 6s

az akadilyozott krirtilm6ny elh6r[t6s6ra. A vis maior id6tartamdval a szerz6d6s szerinti teljes(t6si
hat6rid6k meghosszabbodnak.

7. A felen Szerz6d6s megszfin6se, vagy megsziintet6se eset6n a Felek 40 munkanapon beltil kotelesek
egym6ssal elsz6molni. A V6llalkoz6 ezen hatirid6ben kdteles a Jelen Szerz6d6s teljesft6se sor6n 6ltala
k6szitett nyilv6ntartSsokat, minden, az Ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumot, a V6llalkoz6 iiltal
meg6rzritt kulcsokat a Megrendel6 rlsz|re 6tadni, arra tovdbbi ig6nyt nem tarthat, szerz6i jogokat nem
6rv6nyesithet.

XUII. Egy6b rendelkez6sek
1. A szerz6d6s bdrmilyen m6dosit6sa vagy kieg6szft6se kizir6lag kozos megegyez6ssel, frdsban

tort6nhet.

2. A szerz6d6s az abban megjelolt hat6rid6 eltelt6vel megszfinik.

3. Felek elfogadjiik 6s magukra n6zve kotelez6nek tekintik az iillamhdztart6sr6l sz6l6 2017. 6vi CXCV.

tcirv6ny 63. S vonatkoz6 rendelkez6sei,6s a Kormdnyzati Ellen6rz6si Hivatalr6l sz6l6 355/2011. fill.
30.) Korm. rendelet alapj6n Korminyzati Ellen6rz6si Hivatal 6s az Allami Sz6mvev6sz6kr6l sz6l6 201L.
6vi LXVI. torv6ny 5. S-iinak [5) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n az Allami Sz6mvev6sz6k ellen6rz6si
jogosults6gat. Felek rcigzfti( hogy a Megrendel6 adatkezel6s6re az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l
6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20\7.6vi CXII tv. rendelkez6seit kell alkalmazni.

4. Felek megdllapodnak, hogy amennyiben V6llalkoz6nak a munka, vagy feladat pillyAztatAsihoz annak
elv6gz6s6hez, a vonatkoz6 megrendel6s teljesit6s6hez kozbeszerz6si eljdriist kell lefolytatnia a Kbt.
vonatkoz6 el6ir6sait alkalmazzlk. Amennyiben a Kbt. vonatkoz6 el6ir1sa 6s a szerz6d6sben rogzftett
pontok kozcitt ellentmondis van a Kbt. vonatkoz6 e16irSsait tekintik iriinyad6nak.

5. Felek rtigzftih hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezd6s a) pontia alapj6n jelen szerz6d6st Megrendel6, mint
aj6nlatk6r6 koteles az EKR-en keresztiil a Kdzbeszerz6si Hat6sig iiltal mfikodtetett nyilvdnos
elektronikus szerz6d6st6rban, valamint az EKR-ben kozz6tenni a szerz6d6skrit6st kovet6en.
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6. A V6llalkoz6 kriteles az iltala vlgzett tev6kenys6g sor6n kapott vary szetzett informici6kat 6s a
dokumentumokat, igy ki.ikinrisen az egyes szerz6d1ses feladat(ok) tdrgyiival kapcsolatos
inform6ci6kat (terv, t6ny, rajz, adat), valamint a Megrendel6 iizleti tev6kenys6g6vel kapcsolatosan
tudom6s6ra jut6 valamennyi informici6t [t6ny, adat, megoldis, stb.), ide6rtve a Megrendel6 6ltal a

V6llalkoz6 r6sz6re a jelen szerzldls teljesft6se c6ljdb6l dtadott informdci6kat, iratokat bizalmasan -

iizleti titokk6nt - kezelni, Megrendel6 hozz{jArulflsa n6lktil azokba harmadik f6l r6sz6re betekint6st
nem engedhet, tov5bb azokat nem adhatja, kiv6ve ha jogszabiily megkriveteli a feltirdst, illewe az
informdci6 felhaszndldsdt, vagy a misik f6l (risban hozzAjArult ehhez.
A szerz6d6ses feladatokkal, illeWe azok v6grehajtds6val kapcsolatos m6dia nyilatkozatokat a

V6llalkoz6 6s esetleges alvilllalkoz6i csak a Megrendel6 el6zetes irdsos j6v6hagy6sa alapj6n tehetnek.

7. Felek a titoktartisi kotelezetts6g teljesit6s6t az 6rdektikben 6s k6pviselettikben elj6r6 szem6lyek
tekintet6ben is kotelesek betartatni. A jelen szerz6d6s megsziin6s6t krivet6en a Felek kritelesek
megtenni minden t6ltik elv6rhat6t annak 6rdek6ben, hogy az egytittm(kod6s megsziin6s6t krivet6en
egym6s jogai ne s6rtiljenek 6s az informdci6k ne kertiljenek illet6ktelen szem6lyek birtokiba.

B. Amennyiben az Eur6pai Parlament 6s a Tanics (EU) 20t61679 rendelet6ben nevesftett, a jelen
szerz6d6s teljesft6s6hez kapcsol6d6 adatv6delmi incidens k<ivetkezik be a Villalkoz6n6l, vagy ennek
gyanrij6t V6llalkoz6 6szleli, akkor azt kdteles halad6ktalanul a Megrendel6 r6sz6re az
bajusz.viktor@mvhzrt.hu email cfmen bejelenteni. E tekintetben adatv6delmi incidensnek min6stil az
adatbiztonsiig olyan s6rtil6se, amely a tovdbb(tott, t6rolt vagy mis m6don kezelt adatok - a szem6lyes
adatokat is ide6rwe - v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t, elveszt6s6t, megvdltoztatiisiit,
jogosulatlan kozl6s6t vary az azokhoz val6 jogosulatlan hozz1f6r6st eredm6nyezi.

9. A Felek r<igz[tik, hogy a szerzfidls nem kiz6r6lag r6juk n6zve, hanem a jogut6daikra is kritelez6 erejfi. A
V6llalkoz6 iiltal a jogut6dl6st megel6z6en nyrijtott szerz6d6ses biztosit6kok fennmaradnak, 6s a
V6llalkoz6 kdteles azokat a szerz6dlsiitruhdzis hat6lybal6p6s6t6l sz6mitott 15 napon beliil figy
m6dosftani, hogy a biztosft6kok a jogut6d javira sz6ljana[ a jogut6dot ttintess6k fel
kedvezm6nyezettk6nt, illetve jogosultk6nt.

10. A Felek kifejezik azon sz6nd6kukat, hogy e szerz6d6sb6l ad6d6, va{y azzal kapcsolatban felmertil6
vitiikat, vagy n6zetktikinbs6geiket els6sorban tiirgyaldsok ftj6n kiv6njiik rendezni.

11. felen szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben MagyarorszAg hatiilyos jogszabiilyai, igy ktiltinosen
a Ptk., a2191/2009. Korm. rendelet, tov6bb6 azEw.vonatkoz6 szabilyai az iriinyad6ak.

12. Felek a jelen szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyezlg j6v6hary6lag irj6k ali.

13. f elen szerz6d6s Felek iltali al6ir6s napj6n l6p hat6lyba azzal, hory amennyiben az aliirAsra nem ery
id6ben keriil sor, tigy a hatdlyba l6p6s napja a k6s6bbi al6ir6s napja.

14. A mell6kletekben id6k<izben sziiks6gess6 v6l6 vdltoztatisok eset6n a szerz1d|s m6dositiis6ra nincs
sztiks69.
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