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A szez6d6s,(projekt)cime:SzivSrv5ny_h5zFogyat6kosok

Reform6tus Otthona,
Magdar6neumFogyat6kosokReformStus
iporri, Gondozriotthona, c6drus Reform5tus
Egyesitett szoci5ris rnt6zm6ny 6piiretenergetikai
fejreszt6se megriju16energiaforrSs
hasznositSssaf kombiniif va az ,,I-MREszeretetszorgdrati
rrda energiamegtakaritSsiprolekt
nszafur4 Nyhegyhiiza,
Baja"cfua,KEop-4.9.0/11-2011-0062
kodszamlpiirydzatiprojekt
kereteben.

szerz6d5fefek a szez6desta Projektmegval6sitdsa
celj6b6la krizbeszea6sekr6l
sz6l62011. evi
CVrII' t6rv6ny(Kbt.) renderkez6seinek
figyerembev6ter6ver
kcitikmeg. A Kbt. 6. g (1) bekezdese
az
Aj6nlatker5k
vonatkoz6sdban
a kovetkez5tmondjaki:
(1) E tdtvenyalkalmaz.;s.iban
aji;ntatker6k:
... g) a ttimogatiisb<ilmegvakisur6fuszerzls vonatkoz1sdban
az a)-f) pontok hatdryaar6 nem tanozo
szeruezet- az unitis drtdkhati;tt el nem erd beszerzds
esetin az egyini valtalkoz, kivdteldvel -,
amelynek szolgiltatds megrendeldsdt,drubeszerzesdt
vagy dpitdsi beruh;iziistit az a)-d) pontok
haftilya ali; tartoz6 egy vagy tc)bbszeruezetaz
unris ertdkhatart eldr6 drtdkii beszerz*seseteben
tdbbsejgirdszben,a nemzeti 4rtdkhatift e/dr6, de
az uni6s ertekhatdft el nem er6 drtcikli beszerzes
esetebenhetuendtsz4zalekotmeghalad(irlszben kdzvetlentjt
ttimogatla;
Az MRE szeretetszorg6rati
Iroda, mint Aj6nratker6krizbeszerzesikdterezetts6ge
kiziir6rag a
ttimogatiisbolmegvar6sitand6
beszez6sektekintetdben6[ fenn, ameryjeren esetben
nem rerevans,
tekintettela p5lydzatt5mogat5s6nak
60olo-os
intenzitdsdra
prqert
6s a
dsszkdlts6g
uni6s6ft6khatar
alattidsszegere.

A felekazalSbbiakban
5llapodnak
meo.
l.

A szerz6d6st5rova, alanvai:

1,1

A szerz6d6st5rgya:
Sziv5rv6ny-h6z
Fogyat6kosok
Reform6tusotthona, Magdardneum
Fogyatekosok
Reformdtus
Apo16,Gondoz6Otihona,c6drusReform5tus
Egyesitettszoci5ris
Intezmeny6piiretenergetikai
fejlesztese
megriju16
energiaforrds
hasznosit5ssar
kombindrva
jerenszerz<idesi
fert6terekben,
a
kiviteritervben6s m[iszakirefr6sban
meghatSrozottak
szerint,hiba-es hiSnymentes
m6don.
A szerz6d6salanyai (megrendet66s vdllalkoz6):
Vallalkozdv5llalja,hogy a Megrenderd
ig6nyearapjtina szezddesid6tartamaaratt, a jeren
Szerz5d6s
elv5raszthatauan
resz6tk6pez6,kiviterez6si
tervdokumentdci6ban
szerepr66oit6si_
szerelesi
munk5valeredm6nythozldtre.
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vallalkoz6az igenybevett alvdllalkoz6k
5ltal elv6gzettmunkiik6rtteljes kcirii felel6sseget
v6llal,valamintaz alv5llalkoz6kat
megillet6df kifizetes6re
is kdtelezetts6get
vdllal,amelyr6laz
alviillalkoz6i
szdmlabefogadds5t6l
sziimitottg naponbelajtigazol6stbemutat.
Megrender6
vSrarja,hogya Viitarkozdt6r
a szeacidesben
szerepr<,
munkStStveszi,6sannak
v6llalellen6rtdkek6nt
a szerzddesben
szerepl6diat megfizeti.
2.

Tetiesit6sihat6rid6k:

2.1

Epit6simunkdketkezdds6nek
id5ponSa:
2012.jrilius20.
Epit6simunk6kbefejezesenek
id5ponua:
2013.jfnius 15.

2,2

A felek haraddktaranur
koteresekirSsbantiijdkoztatniegym6stmindenoryankci^]rm6nynil
vagyfeltetel16r,
meryekkdsedermet
okozhatnak
a v5|arkoziisi
munkaratok
erv{lzes6ben.
Amennyiben a

V5rarkoz6 a fenti befejez6si hat5rid6re a szez6d6sben
vdtart
kotelezetts6genek
nem tesz ereget,kdteresa nett6 bekeriir6sivegcisszeg
napi0,2 0/o-6t
napontakdtb6rk6ntmegfizetnia Megrender6nek,
mindenkdsedermes
nap ut5n. A kcitber
osszegea vegszSmriib6r
keri.irrevondsra,ameryhezviiflarkoz6ezen szezcidesar5ir6sdval
hozzij{rul. A reszhakirid6k
nemkotb6rterhesek.
IVegrendel6
a teljesit6selleheteUeniil6se
eset6rea nett6 vSllaresiar 15 '/o_am6rt6kben
meghirisukisi
kotbertkdt ki.
Amennyiben
a k6sedermi
kdtberer6ria neft6valariisidsszeg12 o/o-atmegrender6
jogosurta
szerzidest<il
egyolda
lian e16llni
es a leheteuentilest
meg5llapita
ni
3,

A szerz6d6s6sszeoe:

3'1 Jelen szerz5d6sbenfogrart munk6k vdfiarkoz6idija (befejez6si
hat6rid6re prognosztizart
egydsszeg[i
v6llalkoz5si
iir) az aliibbiakszerintr6szletezve:
Sziv5rvSny-hiizFogyat6kosokReform6tus Otthona
PSlySzatbankimogatott nett6 dij:
PSly6zatonkiviili munkik nett6 dij:
(isszesen nett6:
AFA2to/o:

68 651482 Ft
5 541604Ft
74 193086Ft
20 032 133Ft

Brutt6 iisszesen:

94 225 219 Ft
Azaz bruttri Kirencvenn69ymiIi6-kett6sziizhuszontitezer-kett6sz.iztizenkirenc
forint.
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Magdal6neum Fogyat6kosokReformdtus Apol6,

GondozriOtthona

P5lySzatbant5mogatott nett6 dij:
P5lySzatonkiviiti munk6k nett6 dij:

42 90t 420 Ft
0Ft

AFA27oto:

11 583383Ft

Brutt6 aisszesen:

54 484 803 Ft

Azazbruttri dwenn69ymiIiri-n69ysziznyolcvann69yezer-nyorcsz5zh5rom
forint.
C6drusReform6tusEgyesitettSzociilisInt6zm6ny
PSly6zatban
t5mogatottnett6 dij:
Piily5zatonkiviiti munk6knettri dij:
AFA27"/o:
Brutt6 tisszesen:

61 819398 Ft
0Ft
16 691237Ft
78 510635Ft

Azazbrutt6 Hewennyorcmir
ri6-dtszitztizezer-hatszf
zharminctitforint,

I - vEGOsszEsEN
PSly5zatban
t5mogatottnettridij:
P6ly6zatonkiviili munkik nettri dij:
Nett6 iisszesendij:
AFA2to/o:

173 372 300 Ft
5 541 604 Ft
178 913 904 Ft
48 306 754 Ft

Brutt6 tisszesen:

227 220 65A Ft

Azaz brutt6

K6tsz5zhuszonh6tmitiri-keftdsz6zh6szezer-hatsz5zaiwennyorc
forint
tisszegii Stat5ny6rasv5 al5si dij i eti meg.
3 . 2 A szezciddsesdrj a befejez6sihatiirid6re prognosztizert,
egyosszegii5tar5ny5r,amerv
tartalmazzaa m[jszakitartalomteljes korli megvaldsit5s6hoz
tartozokivitelezesi
munk6kteljes
kolts6q6t,a tevekenys6gger
kapcsoratban
fizetend5mindendfrat,adot,iflet6ket,biztositiisidiat,
a megvalosul5sidokumentdci6k6szit6#nek koltsegdt,
berteti dijakat (gepek, stb.), a
felvonur5si,vagyonvedermikcirts6geket,az epitdsi
tev6kenyseghezferhaszn5rtanyagok
kdltsegdt,garanci6ris
es szavatossegi
koterezettseg
kdrtsegeit,az eseuegesen
fermeriirdk6rok
vagybevizsg5l5sok
megterit6senek
kdlts6geit.
Amennyiben
a megr6v6vizv6teries erektromos
5ram csauakoz6si
rehet6s6gek
eregend5ek,
rigy
azt Megrendel6
t6ritesmentesen
biztosiuaa kivitelez6si
munkiikid6szakdra
V5llalkoz6
r6sz6re.
3.3 nz Afa tv' 142.5(1) bekezdeseerterm6benmindenoryan
szorgaht6seset6ben ami eDit6si
hat6s59ienged6ly-kdteres,
az ad6t a termek beszerz6je,
a szorgdrtat5s
ig6nybevev6jefizeti.
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A szorgiirtat6s
ig6nybevev6je ir6sbankoteresnyiratkoznia szorgartat6s
nyijt6j6nak, hogy a
szorgartat6s
6pirr6sihat6s5gi engedery-kdteres
vagy nem, ezen nyiratkozatjeren szea6d6s
melleklet6tk6pezi.
3.4 V6llalkoz6kijerenti, hogy a munkateruretet
megismerte,a terveket 5ttanurmSnyozta,
a
kdltsdgvetesi
kiiriist elen6rizte,m[iszakieszrevetereit
az aj6nratteterkor
kozdrte.Ezekarapj5n
tudomSsulveszi,hogy az egycisszegfi,
6tal5nydrasaj6nlatilnfeliil _ ha az epittet6pdtmunkdt
nemrendelmeg- toviibbikdvetelesei
nemlehetnek.
l'4egrendel6
kijelenti,hogyamennyiben
a tervezeft5llapott6lillepe megotd6sok6la Kivitelez6s
soran kesziirtfertar5sokarapjiin m5s mliszakimegord5sra
van szukseg(a Tervez5Srtaris
szuksegesnek
tartottan)akkora szuks6gess6
v5r6pdtmunkStmegrenderi
es kifizeti.
Megrender6kijerenti,hogy jeren szerz5desnek
nem r6sze a megvarosit5shoz
esereqesen
sztikseges
kdzmlifejleszt6si
hozziijiiruldsok
kdtts6ge.
Mindena Megrender5
renderesere
erveigzett
potmunkat,vagy

erhagyottmunk6ta szezdddsben
meg6llapitottdfakon 6s 5rakon,vagy abb6rkiindurva
kefi ertdkerni,ha azonbana szerzddes
nem tartalmazalkalmazhat6diiat, vagy drat, akkor
a szez6d6felek ir6sbelimegegyez.se
sziiks6ges
3 . 6 A szea6d6sr6sz6tkepezia Vdllalkozd
5ltal keszrtetttirazottteteleskoltseqvetes.

4.

Fizet6sifelt6tetek:

4't

A v5llalkozdidi ersz6moriisa
az erfogadott6s j6v;ihagyottpenzrigyifizet6siritemtervszernt
tcirt6nirgamervetk6sztirtsegi
fok arapjiina mfiszakieflen5rhagyj6vii. (A penzi.igyi
iitemrerv
jelen szerz6des
mell6kletetkeoezi.
)

4.2

A p6nzrigyi'temterv Megrender6
6rtarierfogadiisa
ferteteree szez6desr6treidttenek.
Vallalkoz6a sz5mrabenyrijt6s6raa m[iszakitartarom
adott utemheztartoz6 teries kdrii
teljesit6s6vel
jogosult.
Az elk6sziilt(r6sz)munkdkr6r
a ferek kozcisenterjesitesiigazorastvesznekfer, ameryben
rogzitika miiszakiterjesit6st,6s a hozz5tartoz6 penziigyi
terjesit6st.A ferek 5ltar ar5irt
teljesitesiigazolSs,
valamintt6telessz5mlar6szletezd
a sziimliiziisatapja.

4.4

Megrendel6,(arv6rrarkoz6
igdnybevetere
eseten)a soron k<lvetkezci
reszszdmr5t
csak akkor
fizeti ki. ha VSllalkoz6
igazolja,hogy a kor5bbanesed6keslejiirt alviillatkoz6i
r6szszdmldkat
Vellalkozd
m5r kifizette.Ennekigazol5sa
alvdllatkozdi
nyilatkozat
atapjantdrtenik.
Megrende15
e16leget
a pdnziigyiutemtervben
meghat6rozott
m6ftekbenfizet.
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4.6

A munka keszrejerentesdtvaramintiitadiis-6tveteret
kovet6enMegrender5kozvefleniira
szamlakiiillit6jiinakutauadt a sz5ml5nvagya dokumentumon
szereplddsszeget.

4'7

A szSmraterjesit6sea bedrkezestkcivet6regkes6bb
8 banki munkanaponberLjrtdrtdnik a
vtillalkoz6unicredit Bank 10918001-00000067-95520002
sz6mrisz5mldj6raiitutatiissal.(A
megjetoltbanksz6mla
tulajdonosanemtdrhetel a V6llalkozotot.)

5.

Eov6bmeo6llaood6sok:

5'1

V;illalkoz6vii|arja, hogy munkdjdt az Msz, 'ESZ,
ME, Tijzv6dermiEr6i,.dsok,
Agazati
szabv5nyokat
betartva,varaminta munkavedelemr6r
sz6ro1993.evi XCIILtorv6nybenfogrart
rendelkez6seket
betartva, a Magyar Szabvdnyszerinti I. osztdlyri
min6s6gbenvegzi.
villalkozti aktuatiztirt Minfisqbinosft1si
teruet k*szit kiitcin-kiliin az egyes
projekEkhez 6s ez kapezi a kivitelezes
atapjiit

5.2

A vallalkoziisiszerz5ddsben
fogrartmunkdratok
a kiviteritervbenmeghatarozottak
terjeskdrii
Stad6siira,komplettkiviterez6sre
vonatkoznak.
Az engederyezesi
6s kiviteritervekben,iflewe
kcilts6gvetesben
nem szerepr6,de a k6sz 6fiapothozdrteremszeriien
hozzltartozo6s
szUkegesmunk5kis elvegzend6ek.
Amennyiben
a V5rrarkoz6
a jerenszez6desb.ir
ereddkdterezettsqleinek
terjesitese
sordnnem
ugy laft el, ahogyaz az adoft helyzetben
dltal5banelv5rhatd6s emiatta Megrendel6nek
harmadik szemelyekkel szemben kdtelezetts6ge
keletkezik, a v6llalkoz6 ezen
kotelezetts6geket
5w5|arja vagy megt6ritia Megrender6nek
mindenebb6rered6 kalr5t6s
kdltsegeit.
Mindentev6kenysdget,
merya munk6ratokkiviterezes6hez
sztiksciges,
varamintaz ideigrenes
munk5k elv6gz6sereszorg6rdepitmenyeket- a Viifiarkoziisi
szenodes koveterm6nyeinek
- rigy ke kiviterezni,hogy
megfelelcien
azok feresregesen,
vagy heryterenur
ne zavariik a
kozrendet,
vagya kozutak,j6rd6khaszndlatdt
vagyelfogtal6s6t.
Az epitesiengederyen
kiviirvaramennyi
szukseges
6s er6irtengederymegszezdsea Vilflarkozd
feladatdtkepezik,a Megrender6
ehhezaz adminisztrativ
segitsegetkoteresmegadni.
A V5llalkoz6kdteressegebiztositaniaz <lsszeseszkcize6s vagyontargya
meg6rz6s6t,az
azokbanbekovetkez6hi5ny, vagy kilr vesz6ry6ta V5lrarkoz6
viseri.A viflrarkoz6koteres
megteriteniazt a k6rt, amerya Megrender6t
amiatt 6rte, hogy a viiflarkoz6nem tett ereget
5rzesikotelezetts6g6nek,
illet5lega k5r megel6z6se
6rdek6bennem ugy j6rt el, ahogyaz az
adoft helyzetben
5lta16ban
elv6rhat6lett volna.
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A v6llalkoz6nak
a kiviterez6s
heryszin6n
foryamatosan
6pit6sinaprotke, vezetnie,az dpikripari
kivitelezdsi,varamint a ferercism[iszaki vezet6i
tev6kenys{1 gyakorr6s6nakreszretes
szab5lyair6l
6s az epit6sinaprdr6r
renderkez6
29012007.(x.31.)
es zgr/2007(X.31)
renderet
szerint,melyeta Megrendel6
mfiszakiellen6reig naponkentkotelesekigazolni.
vallalkoz6kctteressqre
a beszerzdseket
meger6zriena beepitesrekeri.t6 anyagok iretve
berendez6sek
6s kiironrrsen
a burkor6anyagokminta korekci6jat,a homrokzati
festekekszin
kollekci6jtitMegrender6
k6pviser<lj6ver
reegyedetnids csak az erfogadott6s enged6ryezett
anyagokat,berendez6seket
be6orteni.

5.9

Viillalkoz6a kivitelezdsfolyam5n csak az Eur6pai
Uni6ban honositott es min6sitett
technol6giiikatarkarmazhat6s anyagokat dpithet
be. Ezekrdra sziiks6gesmin6sit6si
- a be6pitesser
engedelyeket
egy id6ben- becsatorja.
Mindenoryanesetben,amikorvagy a
tervezdsb6l
vagya kiviterezesb6r
adod6ana V5flarkozd
az Eu-bannemhonositottes min5sibtt
technol6giritarkarmazvagy anyagokatepit be, ezt
a tervez6veres Megrender6ver
re kerl
egyeztessees kotelessegebe6piteselcitt a szLiks6ges
6s el6irt mincjsit6si6s alkalmassdoi
engedelyeket
beszereznie.

5'10

V6larkozdkdteresa Megrender6
Srtarmegrendertp6tmunkakattdtereskdrts6gvetes
araplan_
It4egrendel6i
elfoqadiisiitkdvet6en- iital5ny6rk6nt6rvenyesitend6
v5llalkoz5si
dij elleneben
elv6gezni.

5'11

A vSllalkoziisi
munk6latokteljesit6s6vel
egy id6bena Vaillalkoz6nak
kdtetessege
megtisztitani
az 6pitesi teriiretet 6s 72 6riin beriir er ket sziilitanr
az ott revd feresreges
anyagokat,
hulladekokat.

5'L2

Megrendel6V6llalkoz6szez6d6sszeriiteljesitesenek
eseten koteles az igazolt teljesit6s
arapjanv6tarkoz6drtarkibocs5tottszdmraefienertekdt
v;iflarkoz6nak
meofizetni.

5'13

A szerz<id6ses
munk6kteljesftese
eset6n- VSllalkozd
kdszrejelentesenek
napj6ra- Megrendel6
kdtelesaz 6tad6s-dNdteli
eljiirdst6sszehfvni.

5'14

v5llalkoz6a Megrenderdt
a terjesrtes
idcipontj5r6r
regarabb
5 munkanappar
er6bbkdteres
ertesitenikeszrejelent6
lev6llel.

il

vattalroiOtretyimegoizotqa,

I cro.o|.r,Uo|.
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tjgyvezetri
1137Budapest,
Pozsonyi
utca26.Il.l2.
Telefon:

+36 20 4203000
csomor.tibor@gmail.com

A Megrendel6miiszakiellen6re :

Moln5rG6za
iigyvezet6

Cim:

2013Pomitz,
SzabadsSq
t6r 2.

Telefon:

+36 26 325 574
postmaster@kristofmolnar.t.online.hu

6.1

Megrendel5a kovetkez5kapcsolattart6kat
jeloli ki, akiknek Vdllalkoz6minden hivatalos
levelet,t6jekoztatast
megkuldenikoteles:
N6v

Telefonsz6m

E-mail

CzibereK5roly- irodavezet6
Csonka
Attila- mfiszaki
koordin5tor

+ZeZOA
+36 30 4206029

csonka.attila@reformatus.hu

FejesBrigitta- projektmenedzser

+36 30 7090880

fejes.brigitta@reformatus.
hu

czibere.
karoly@reformatus.
hu

6.2

A l4egrendel6
a munkateriiletet
a kivitelez6s
kezd6siiddpongiirabiztosiua.

5.3

A V6llalkoz6
felel5ss6get
v5llalarra, hogy a v5llalkozasi
munk6latokkivitelezdse
minden
r6szlet6ben
megfelelaz adott munkanemekre
vonatkoz66rv6nyesKdzdssegi
szabv5nyokban
6s az 6tadotttervekbenfoglalt I. oszbalyimin6segnek.
Amennyibenaz 6rv6nyesKozciss6gi
szabv5nyoka v6gzettmunkSr6lnem rendelkeznek,
rigy a technol6giaiutasit5sok,milszaki
felt6telek,
ir5nyelvek
es alkalmaz5stechnikai
rjtmutat6k
az ir5nvad6ak.

6,4

Az esetben,ha a V5llalkoz6nem a szerz5d6ses
min6segben,nem a kiviteleitervek szerint
teljesit a Megrendel6ir6sbanfelsz6lithaEaa Vallalkoz6ta hibas teljesit6skijavitiisriraaz
ijtemtervmegtaft;saval.Az esetben,ha a felsz6litiisellendrea V6llalkoz6
tov6bbrais hib6san
teljesit,vagy nemjavitja ki a hib5kat,vagyaz i.itemtervhez
k6pesta lemaraddst
nem hozzabe
jogdban6ll a szerzcid6st
a Megrendel6nek
azonnalihat5llyal,vagy meghatdrozott
id5re
felmondani6s az ebb5lszSrmaz6
kiir5t6rv6nvesiteni
a V5llalkoz6
fel6.
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6.5

Az esetben, ha a viiflalkoz6 hibaj5b6l a V5llalkozdsiSzerzcides
felmond6srakenil, a
Vallalkoz6nak
koteless6geaz 6prt6siteri]letet 4g 6rdn beliil elhagynia,az osszesgepeit,
felszerel6seit,
embereittis mindenfajta
tulajdon6ta helyszinrdl
elsz;illitani
6s az elkeszult
munkikatlesz5m15zni.
Ha a vdllalkoz6ennek a kdtelesseg6nek
nem tesz eleget a Megrendel6nek
jogdban5ll a
szi]ks6gesint6zked6seketmegtenni, az erv6.2zettmunk5kat refograrnia,a Vd arkoz6
mindenfajtafelszerel6set
elsz5llitanies az ebb6l szlrmazodsszeskolts6g6tes vesztes6get
a
Viillalkozd
fel6ervenyesiteni.

6.7

A viillalkoz5si
munkiikkivitelez6se
alatt Viillalkoz6nak
kotelessege
az epitkez6steri.iletettisztdn
tartani, a munk6kbotad6dd mindenfeleslegesanyagot 6s hullad6kotkijeldlt elktildnitett
helyenkont6nerekben
t6rolnies id6benelszSllitani.
VSllalkoz6
koteless6ge
a kornyezewedelmi
el6ir5sokbetartdsa.

5.8

A vallalkozasi
munk5latokteljesit6s6vel
egyid6bena VSllalkoz6nak
kotelessdge
megtisztitani
az
dpitkez6siteriiletet,el kell sz5llitaniaz ott lev5, a tevekenys6g6b5l
szdrmazd- illetveazzal
dsszefilgg6- feleslegesanyagokat,hullad6kokat,
mindenf6leideiglenes6pitm6nyt,az eg6sz
helyszintes az 6pitkezesttisztSn6s szakszerfi
6llapotbankell dtadnia.Az esetben,ha ez nem
tdrtenikmeg, a Megrendel5nek
jog6banall a helyszintmiis ceggelkitakarittatni6s enneka
koltseg6t,valamintaz ebbcitad6d6k6riita V;illalkozd
r6sz-vagyvegsziimldjtibot
levonni.

6.9

vis majortjelent a term6szetikatasztr6fa,
h5borris6llapotvagyegy 6ltaldnosorszdgossztrdjk
az esetben,ha ezeka kivitelezdsi
munkSkatbefoly5soljiik.
Ezekmegszfin6s6vel
a szerz6d6ses
kotelessegek
6rtelemszerijen
a munkdkbefejez6s6ig
tov5bbelnek.

6'10

A v.illalkoz6simunk5k5tad6siir6ljegyz5konyvetkell felvenni,s az atad6s-iipdtelie5iirdst
rogzitenikellaz 6pi6si napl6banis. Az eljiir5sr6szea megval6sul6si
dokumentiici6
6tad6sa.

6.11

A m6gdt nemadottmunk5kban
esetlegbekdvetkezett
k6rokata Vdllalkoz6
viseli.

6'12

A Vallalkoz6a helyszintmegtekintette,a szez6d6sbenfoglaltakataz adott k6rillmenyeK
pontosismereteben
v6llalia.

6.13

Megrendel5
csak hiba- 6s hi5nymentes
teljesit6stfogad el, ez6rt V5llatkoz6nak
l6tesitm6nyt
(annak az akad5lymentesit6ssel
6rintett reszeit a tervezett munkanemektekintetdben)
haszn6latbav6telre
alkalmasan,
teljeskor0enkellelk6szitenie.
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6'14

A szerz5deses
dokumentumokdltal nem szabdlyozottk6rdesekbena MagyarKtizt6Basag
jogszab5lyai
az ir5nyad6ak

7,

Jrit5ll5s,szavatossiiq:

7.L

Viillalkoz6
az 6ltalavegzettmunkSkra
j6tiilliistes szavatossdgot
vSllal.A v6llalkoz6
j6t5ll5si6s
szavatossagikotelezettsaJeiren6zve a szez6d6s aldir5sdnakiddpon!5ban
erv6nyes
jogszabalyok
az ir5nyad6k.

7.2

A v6llalkoz6az Stadiis-6tv6teri
elj5r5st6lsz5mitott3 6vig (garancidlisid6szak)teljeskorii
felel6sseget
v5llal mindenoryanhiba, hi5nyoss5gkuavitdsiirasajiit kcltseg6n,meryez id5
alatt merult fel es ami hibds anyagok,gyengemin6seg[ikivitelez6s
vagy a V5|arkoz6
gondatlansagiib6l
ad&ott. villlarkozdkrrtelesmegt6ritenimindenoryan kdrt, amely bdrkit
abbol kifoly6lag6rt, hogy a Vii arkoz6a jeren szez5d6sbnir
ered6 kiiterezetts6geit
nem tigy
teljesitette,ahogyaz az adoft helyzetbenitltaliibanelvdrhatd. Mindazon6ltal a vjllalkoz6
j6t5llilsi6s szavatoss5gi
kotelezetts6ge
osztaflan6s a jogszabiilyoknak
megfelel6en
tov6bb61.

7.3

A garanci6lisid6szaklej6rta el6tt a felek garancidlisbej6r6sttartanak,ahol a kivitelezesi
munk6katellen6zik 6s etkeszitika garanci6lisbej5riis hibajegyzdket,
amit a Viillalkoz6a
garanci5lis
6v lej5rtSigkotelessajdtkoltseg6nkijavitani.

8.

Biztosit5s:

8,1

A Villlalkoz6felel6ss6ggel
tartozik a viillalt munk56rta munka meqkezd6s6tcil
a mfiszaki
6tadas-6tv6tet
befejez6s6ig.

8.2

A v5llalkoz6kotelesbiztositania Megrendel6tmindenolyan veszteseggel
6s kovetel6ssel
szemben,
amelyharmadik
szem6lynek
okozottszemelyi
seriil6sek
es dologikdrok,valamintaz
ezekrevisszavezethet6
vagyonikSrokk6vetkezt6ben
ielentkeznek.

9.

JoovitSk:

9'1

B5rmelyvita elddntesere,amely az epitesiszerz6deskil,vagy azzal<isszefiigg6sben,
vagy
annak megszeg6s6vel,
megsz[in6s6vel,
drvenyess6g6vel,
vagy ertelmez6s6vel
kapcsolatban
keletkezik,szerz6d5felek t5rgyaliisoktitjSn rendezik.Amennyibennincs m6d a
meg;illapod5sra,
|jgy felekjogvitiiikeldrintds6re
a PestiKozpontiKerUletiBir6s5gillet6kess6get
kcttikki.
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9.2

Az elj5riissor5na magyarnyelvet kell alkalmazni.

9.3

A jelen szerz6d6sben
nem szabSryozott
k6rd6sekvonatkoz5s6ban,
a ftk. varaminta hataryos
jogszabalyok
ide vonatkoz6rendelkez6sei
az irAnyad6ak.

Felek a szez6d6st erorvastik. azt meg6rtett6k,6s mint akaratukkar
mindenbenmegegyez6t
j6vdhagy6lag
irj5k at6.
Kesziilt
magyarnyelven
3 p6lddnyoan.
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