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Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

Eloterjesztes 
a Gazdasagi Bizottsag reszere 

:~. szamu elOterjesztes 

a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,Ujhegyi Uszoda es Strandfiirdo 
energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsolodoan 

napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnologiai 
atalakitasok, tetoszigeteles" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli 

felhivas es a szerzodestervezet elfogadasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest F6varos X. keriiiet K6banyai Onkormanyzat altai benyujtott ,KMOP-3.3.3-11-
2011-0090 azonosit6 szamu, ,Ujhegyi Uszoda es strandfiird6 energetikai korszeriisitese" 
cimii palyazatot 2013 juiiusaban a Regionalis Operativ Programok Iranyit6 Hat6saga 
71 631 209Ft osszegii tamogatasra erdemesnek iteite. 

A projekt kereteben az Ujhegyi Uszoda es Strandfiird6 energetikai korszeriisitese kereteben 
56 db napkollektor kiheiyezesere keriil sor. 

A Tamogatasi Szerz6des megkotese megtortent, a projekt megkezdes datuma a kiviteiezesi 
szerz6des hatalyba Iepesevei egyezik meg. 

A varhat6 koltsegek figyeiembeveteievel a projekt kereteben a kiviteiezes 50 520 952Ft 
osszegii ei6zetesen becsuit nett6 ertekkei keriii meghatarozasra, ameiy aiapjan kozbeszerzesi 
eijaras Iefoiytatasa koteiez6. 

A Budapest F6varos X. keriiiet K6banyai Onkormanyzat altai a kozbeszerzesi tanacsadassai 
megbizott Dr. Printz es Tarsa Nemzetkozi Konyvvizsgai6 Kft. - a vezet6i egyeztetest 
kovet6en - a Jegyz6i Iroda kozremiikodesevei eikeszitette a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 
azonosit6 szamu, ,Ujhegyi Uszoda es strandfiird6 energetikai korszeriisitese" cimii palyazat 
megvai6sitasahoz kiviteiez6 beszerzese" targyu kozbeszerzesi eljarashoz az ajaniatteteli 
feihivas es a szerz6des tervezetet. A fentiekben megjelOlt feiadat eivegzesere az ajaniatteteii 
feihivas szerint javasoiunk vallaikozasi szerz6dest kotni. 

A kozbeszerzesi eijaras becsiilt ertekere es a kozbeszerzesekr6I sz6I6 2011. evi CVIII. 
torvenyben (a tovabbiakban: Kbt.) meghatarozott szamitasi szabalyokra figyelemmei a 
kozbeszerzesi eijaras ajaniatteteii feihivasa a Kbt. Harmadik Resze szerinti nemzeti 
eijarasrendben Iefoiytatott hirdetmeny neikiili targyaiasos eljarasra iranyad6 eijarasi 
szabalyok szerint keriilt osszeallitasra. 

Kerem a Tiszteit Bizottsagot, hogy az ajaniatteteii feihivast es szerz6destervezetet eifogadni 
sziveskedjek. 

II. Dontesi javaslat: 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisei6-testiiletenek Gazdasagi 
Bizottsaga meghozza az ei6terjesztes 1. mellekieteben fogiait hatarozatot. 

.. ~'J /" :j/ i.:"vl ,/z 7 ., 
.// J / 

Dr. Pap1Sandor 
I 

Budapest, 2014.jlinius ,t" 

/ 



1. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Gazdasagi Bizottsaga 

... /2014. ( ...... ) hatarozata 
a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,Ujhegyi Uszoda es Strandfiirdo 

energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsolodoan 
napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnologiai 

atalakitasok, tetoszigeteles" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli 
felhivas es a szerzodestervezet elfogadasarol 

1. A Gazdasagi Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu, ,Ujhegyi Uszoda 
es Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsol6d6an 
napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnol6giai atalakitasok, 
tetoszigeteles" targyli kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat az 1. melleklet szerint 
j6vahagyja. 

2. A Gazdasagi Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu, ,Ujhegyi Uszoda 
es Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsol6d6an 
napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnol6giai atalakitasok, 
tetoszigeteles" targyli kozbeszerzesi eljaras szerzodestervezetet a 2. melleklet szerint 
j6vahagyja. 

3. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu, ,Ujhegyi Uszoda es 
Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsol6d6an 
napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnol6giai atalakitasok, 
tetoszigeteles" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
az aljegyzo 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
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A ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,Ujhegyi Uszoda es 
Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese- ehhez 
kapcsolodoan napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, 

uszodatechnologiai atalakitasok, tetoszigeteles." 
t<irgyu kozbeszerzes eljanis 

AJANLATTETELIFELHiVASA 

1. Ajanlatkero neve, cime telefon-es telefaxszama: 

Hivatalos nev: Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkorrnanyzat 
Postai cim: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kapcsolattartasi pont: 
Cimzett: dr. Aziz-Malak Nora 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-82~0 
Ajanlatkero altahinos intemetcime: www.kobanya.hu 

2. Kozbeszerzesi eljaras fajtaja, a targyalasos eljaras indokolasa: 
Jelen kozbeszerzesi eljaras nemzeti eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny nelkiili targyalasos 
eljaras a kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 121. § (1) 
bekezdes b) pont alapjan, figyelemmel a 122. § (7) bekezdes a) pontjara. 

3. Dokumentacio 
Aianlatkero a dokumentaciot teritesmentesen, a jelen Ajanlatteteli felhivassal egyidejiileg 
megki.ildi Ajanlattevok reszere. 

4. Kozbeszerzes targya, mennyisege 

Epitesi beruhazas: KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,,Ujhegyi Uszoda es 
Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese- ehhez kapcsolodoan 56 
darab napkollektor beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnologiai 
atalakitasok, tetoszigeteles a dokumentaci6ban reszletesen meghatarozottak szerint. 

Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV): 

F o targy: 45 .oooooo-7D 

5. A szerzodes meghatarozasa 

V allalkozasi szerzodes kereteben a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu, ,Ujhegyi 
Uszoda es Strandfurdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez 
kapcsolodoan napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnologiai 
atalakitasok, tetoszigeteles. 
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6. Resza.ianlat, tobbvaltozatu (alternativ) ajanlat 
A jelen kozbeszerzesi eljanisban nines lehet6seg sem reszajanlat, sem Wbbvaltozatu ajanlat 
benyiijtasara. 

7. A szerzodes idotartama, a tel.iesites hatarideje 
A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekeppen megkotesre keriil6 szerz6des teljesitesenek 
hatarideje: a szerz6des megkoteset61 szamitott 3 h6nap, a szerz6des-tervezetben reszletesen 
meghatarozottak szerint. 

8. A tel.iesites helye 
A teljesites helye: Ujhegyi Uszoda es StrandfUrd6, cim: 1108 Budapest, Ujhegyi lit 13-17. 
HRSZ.: 42444/22. 

NUTS-k6d: HU 0101 

9. Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei 

Szerz6des szerinti es igazolt teljesites ellenertekenek kifizetesere szabalyszeriien kiboesatott 
szamla alapjan, a Kbt. 130. §-ban foglaltakra figyelemmel a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 
2013. evi V. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)- (2) bekezdese, tovabba az epitesi 

beruhazasok kozbeszerzesenek reszletes szabalyair61 sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 14. §-a alapjan keriilhet sor, a szerz6des

tervezetben reszletesen meghatarozottak szerint. 

A kifizetesre megfelel6en iranyad6ak az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. Wrveny 36/A. 
§-ban foglaltak. 

Ennek megfelel6en: 

I./ Amennyiben a nyertes ajanlattev6kent szerz6d6 fel a teljesiteshez alvallalkoz6t nem vesz 
igenybe, az ellenszolgaltatas megfizetesere a fentieknek megfelel6 szamla ajanlatker6 altali 

kezhezvetelet61 szamitott harmine napon beltil keriil sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) 
bekezdeseben foglaltakra. 

11./ Amennyiben a nyertes ajanlattev6kent szerz6d6 fel a teljesiteshez alvallalkoz6t vesz 

igenybe, az ellenszolgaltatas megfizetesenek hatarideje tizenot nap a Korm. rendelet 14. §-ban 
meghatarozott szabalyoknak megfelel6en. 

Reszszamla benylijtasara a szerz6des-tervezetben foglaltak szerint van lehet6seg. 

Nyertes ajanlattev6kent szerz6d6 fel jogosult el6leg kifizeteset kemi a Kbt. 131. §-a alapjan, a 
szerz6des-tervezetben reszletesen meghatarozottak szerint. 

10. Kizaro okok 
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Kizar6 okok: 
Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag 
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) 
pontjaban meghatarozott kizar6 okok valamelyike fennall. 

Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben 
meghatarozott kizar6 ok fennall. 

Megkovetelt igazolasi m6d: 
Az ajanlatban ajanlattev6nek a Kbt. 122. § (1) bekezdese es a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 12. §-a alapjan nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizar6 okok hatalya ala, 
valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja es a 4. §f) pontfc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. 

Ajanlattev6nek a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben el6irtak szerint kell nyilatkoznia arr61, hogy a 
szerz6des teljesitese soran nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti 
kizar6 okok hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t, valamint az altala alkalmassaganak igazolasara 
igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti kizar6 
okok hatalya ala. 

11.Alkalmassagi kovetelmenyek 
11.1. Gazdasagi es penzi.igyi alkalmassag igazolasa 

Az alkalmassag megitelesehez szi.ikseges adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Ajanlattev6 koteles csatolni 

A Kbt. 55. § (1) bekezdese, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) 
pontja alapjan valamennyi szamlavezet6 penzi.igyi intezmenyet61 az eljarast megindit6 
felhivas megki.ildesenek id6pontjanal nem regebbi keltezesu nyilatkozatot- att61 fi.igg6en, 
hogy az ajanlattev6 mikor jott letre, illetve mikor kezdte meg tevekenyseget, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezesre allnak - az alabbi tartalommal: 
• mi6ta vezeti a szamlat; 
• az eljarast megindit6 felhivas megki.ildeset61 visszafele szamitott 2 even beli.il volt-e a 
szamlan 30 napon tUli sorbanallas. 

Amennyiben barmely penzi.igyi intezmenynel az eljarast megindit6 felhivas megki.ildeset61 
visszafele szamitott 2 evnel rovidebb ideje vezeti foly6szamlajat, ugy csatolni kell a korabbi 
szamlavezet6 penzi.igyi intezmeny( ek) nyilatkozatat is a meghatarozott id6tartamra 
vonatkoz6an. 

11.2. Muszaki, illetve szakmai alkalmassag igazolasa 
Az alkalmassag megitelesehez szi.ikseges adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Ajanlattev6 koteles csatolni 

A Kbt. 55.§ (1) bekezdes valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdes 
a) pontja alapjan az eljarast megindit6 felhivas megki.ildeset61 visszafele szamitott megel6z6 
ot ev legjelent6sebb epitesi beruhazasainak ismerteteset. 
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A referencia igazol<:isnak legalabb a kovetkezo adatokat kell tartalmaznia: 
szerzodest koto masik fel neve; 
szerzodest teljesito gazdasagi szereplo neve; 
teljesites ideje; 
teljesites helye; 
a teljesites targya, ennek koreben megadva az uszoda es/vagy strandflirdo celu 

letesitmenynek uszodagepeszeti- es uszodatechnol6giai kivitelezesre is kiterjedo epitesi
szerelesi munkait magaban foglal6 teljesitesre vonatkoz6, tovabba a napkollektor es/vagy 
napelemek beepiteset es az ehhez kapcsol6d6 teljeskorii epitesi-szerelesi munkak 
kivitelezeset magaban foglal6 teljesitesre vonatkoz6 adatokat; 

ellenszolgaltatas osszege (nett6 osszegben); 
nyilatkozat arr61, hogy a teljesites az eloirasoknak es a szerzodesnek megfeleloen tOrtent. 

Az igazolas m6dja: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdeseben eloirtak 
szerint. 

Ajanlatkero olyan referencia igazolasok benyujtasat keri ajanlattevoktol, amelyek alapjan 
ajanlatkero szamara az alkalmassagi minimumkovetelmenyeknek val6 megfeleles 
egyertelmiien eldontheto. 

12. Alkalmassagi minimumkovetelmenyek 
12.l.Gazdasagi es penziigyi minimumkovetelmenyek 

Alkalmatlan ajanlattevo, amennyiben barmely szamlavezeto penziigyi intezmeny nyilatkozata 
alapjan az eljarast megindit6 felhivas megkiildesetol visszafele szamitott 2 even beliil 
bankszamlajan 30 napon tuli sorbanallas volt. 

12.2.Miiszaki, illetve szakmai minimumkovetelmenyek 

Alkalmatlan ajanlattevo, amennyiben nem rendelkezik az eljarast megindit6 felhivas 
megkiildesetol visszafele szamitott megelozo ot evben osszesen 

• legalabb egy darab, minimum nett6 30.000.000 HUF erteket elero, uszoda es/vagy 
strandflirdo celu letesitmenynek uszodagepeszeti- es uszodatechnol6giai kivitelezesre 
is kiterjedo epitesi-szerelesi munkait magaban foglal6, szerzodesszeriien teljesitett 
referenciaval 

es 

• legalabb egy darab, mm1mum nett6 10.000.000 HUF erteket elero, napkollektor 
es/vagy napelemek beepiteset es az ehhez kapcsol6d6 teljeskorii epitesi-szerelesi 
munkak kivitelezeset magaban foglal6, szerzodesszeriien teljesitett referenciaval. 

A referencia a szerzodes teljesitesenek egeszere vonatkoz6 alkalmassagot igazol. 

13. Szerzodesben megkovetelt biztositekok 
Kesedelmi kotber, meghiusulasi kotber es j6tallasi biztositek az alabbiak szerint. 
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Ajanlatker6 kesedelrnes teljesites esetere kesedelrni kotbert kot ki, rnelynek osszege 150.000 
Ft/nap. Kesedelernnek rnin6stil, ha V allalkoz6 a szerz6desben rneghatarozott teljesitesi 
hatarid6t, vagy barmilyen, teljesites kijavitasara kitiizott hatarid6t neki felr6hat6 okb61 
elrnulasztja, es a rnegadott id6pontra nern teljesit. Az els6 kotber altal terhelt nap a rnegadott 
teljesitesi id6pontot kovet6 els6 rnunkanap. 

A szerz6desben vallalt feladatok teljesitese V allalkoz6nak felr6hat6 okb61 t5rten6 

rneghiusulasa esetere Ajanlatker6 rneghiusulasi kotbert kot ki. A kotber osszege a teljes nett6 

vallalkoz6i dij 30 %-a. A rneghiusulasi kotber osszege a kesedelrni kotber osszegen feliil 

ertend6. A feladat teljesitesenek rneghiusulasat jelentheti ktilonosen, ha a kesedelern okan 

Ajanlatker6 a szerz6dest azonnali hatallyal felrnondja, illetve, ha a teljesites Vallalkoz6nak 

felr6hat6 okb61 egyebkent ellehetetlentil. 

Ajanlatker6 a szerz6des hibas teljesitesevel kapcsolatos j6tallasi igenyek biztositekakent a 
szerz6des szerinti, tartalekkeret es AF A nelktil szarnitott ellenszolgaltatas 5 %-nak rnegfelel6 
osszegti biztositekot kot ki aj6tallas id6tartarnara (36 h6nap). 

A j6tallasi biztositek az ajanlattev6kent szerz6d6 fel valasztasa szerint nylijthat6 6vadekkent 
az el6irt penzosszegnek az ajanlatker6kent szerz6d6 fel fizetesi szarnlajara t5rten6 
befizetesevel (atutalasaval), bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia vagy banki keszfizet6 
kezesseg biztositasaval, vagy biztositasi szerz6des alapjan kiallitott - keszfizet6 
kezessegvallalast tartalrnaz6 - kotelezvennyel. A j6tallasi biztositeknak a szerz6des 
teljesitesenek id6pontjat61 kell rendelkezesre allnia. 

14. Az ajanlattetel nyelve: 
Az ajanlattetel nyelve a magyar, mas nyelven nern nyujthat6 be ajanlat. 

15. Hianypotlas: 
A Kbt. 67. §-aban, valarnint 98. § (2) bekezdeseben foglaltak szerint van lehet6seg 
hianyp6tlasra. 

16. Az ajanlatok biralati szempontja: 
A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas. Az eljarasban a biralat targyat a nett6 ajanlati 
arra (nett6 vallalkoz6i dij) vonatkoz6 rnegajanlas kepezi. 

17. Az ajanlatteteli hatarido: 2014 ................. 10 6ra 00 perc (CET). 

Az a.ianlat benyujhisanak cime: 
Szernelyes benyujtas eseten: Ajanlatker6 1. pontban rneghatarozott postai cirnen, az I. ern. 
131. szobaban munkanapokon 8-14.30 6raig; az ajanlatteteli hatarid6 utols6 napjan 8- .... 
6raig az I. emelet 133. szarnu targyal6ban. 

Postai feladas eseten: Ajanlatker6 1. pontban rneghatarozott postai cirnere ketjuk az ajanlatok 
ktildeset. 
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18. Az ajanlat(ok) felbontasanak ideje, helye: 2014 . ............. , 10 ora 00 perc (CET). 
Helye: ajanlatker6 1. pontban meghatarozott cimen az I. emelet 133. szamu targyal6ban. 

Az ajanlatok felbontasan a Kbt. 62. § (2) bekezdeseben megjelolt szemelyek lehetnek jelen. 

19. Targyalas 

A targyalas id6pontja: 2014 . ............. , 14 ora 00 perc. Helyszine: ajanlatker6 1. pontban 
meghatarozott dmen az I. emelet 133. szamu targyal6ban. A targyalas id6kerete 120 perc. 

A targyalas celja, hogy az ajanlatker6 a szamara a biralati szempont szerinti legkedvezobb 
ajanlatot tev6vel a szerz6dest megkosse. 

A targyalason az ajanlattev6t a cegjegyzesre jogosult szemely, vagy az altala adott, a jelen 
kozbeszerzesi eljarasban ajanlattetelre jogosit6 irasbeli meghatalmazassal rendelkez6 szemely 
kepviselheti. A targyalason az ajanlattev6t csak olyan szemely kepviselheti, aki a jelen 
beszerzes targyat kepez6 kotelezettseg vallalasara jogosult. 

Ajanlatker6 ket targyalasi fordul6t tart, azonos napon. 

Az els6 targyalasi fordul6ban ajanlatker6 az ajanlattev6kkel kozosen targyal, melynek soran a 
szerz6deses es miiszaki(szakmai) feltetelek egyeztetese es veglegesitese t6rtenik. A 
targyalason kialakitott feltetelek szerint kerlil megkotesre a nyertes ajanlattev6vel a 
kozbeszerzes targyat kepez6 vallalkozasi szerzodes. 

Az ajanlattev6nek a vegleges miiszaki(szakmai) ajanlatat ebben a targyalasi fordul6ban kell 
megtennie. 

A masodik fordul6ban ajanlatker6 az ajanlattev6kkel kozosen targyal az altaluk benyujtott 
kereskedelmi ajanlatr61 (biralati szempont alapjan ertekelesre keri.il6 megajanlasok). Ebben a 
targyalasi fordul6ban az ajanlattev6knek egy alkalommal van lehet6segi.ik az irasban 
benylijtott ajanlatukat az ajanlatker6 altai a targyalason nyomtatott formaban rendelkezesre 
bocsatott Felolvas6 lap megfelel6 kitoltesevel m6dositani. Az ajanlati ar m6dositasa eseten az 
ajanlatban benylijtott arazott koltsegvetest is megfelel6en m6dositani szi.ikseges. 

Amennyiben az ajanlati arra vonatkoz6an az ajanlatteteli hatarid6ben benylijtott ajanlat 
Felolvas6 lapjan tett (eredeti) megajanlast nem m6dositja ajanlattev6, azaz a targyalason 
rendelkezesre bocsatott Felolvas6 lapon ugyanazon megajanlast teszi, az ajanlatban benyujtott 
arazott koltsegvetest ismetelten kitOlteni nem sziikseges. 

A Felolvas6 lapon az ajanlati arra vonatkoz6an az ( eredeti) megajanlas m6dositasa eseten 
ajanlatker6 javasolja ajanlattev6knek, hogy a m6dositasnak az ajanlatban benyujtott (eredeti) 
arazott koltsegvetesen torten6 mihamarabbi atvezetese erdekeben hozzanak magukkal 
szamit6gepet, amire el6z6leg feltoltottek az ajanlatban benylijtott ( eredeti) arazott 
koltsegvetest. A megfelel6 m6dositasok atvezeteset kovet6en ennek kinyomtatasat ajanlatker6 
biztositani tudja. 

Ajanlatker6 a targyalason rendelkezesre bocsatott Felolvas6 lapok ajanlattev6k altali 
kit6ltesevel tett vegleges ajanlatokat azok felbontasat kovetoen ismerteti. 
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A targyahisos eljarasban az eljaras lefolytatasa soran nem all fenn ajanlattev6k ajanlati 
kotottsege, de a targyalas befejezesevel ajanlati kotottseg jon letre, mely a targyalas lezarasat 
k6vet6 60. napig tart. 

Amennyiben ajanlattev6 a targyalason nem jelenik meg, ugy eredeti ajanlata vonatkozasaban 
all be az ajanlati k6t6ttseg. Ebben az esetben, ha a szerz6deses es miiszaki feltetelek a 
targyalas soran az eredetileg kiirtakhoz kepest valtoznak, ugy az ajanlattev6 targyalasr61 val6 
tavolmaradasa az ajanlat ervenytelensegehez vezethet. 

A targyalasr61 (mindket targyalasi fordul6r61) ajanlatker6 jegyz6k6nyvet keszit, melyet 
minden jelenlev6 koteles alaimi. 

20. Helyszini bejaras 
Ajanlatker6 a megfelel6 ajanlattetel el6segitese erdekeben helyszini bejarast tart, amelynek 
id6pontja: 2014. 00 0 00 0 0 0 •••• , 10.00 6ra, talalkoz6 helyszine: Ujhegyi Uszoda es Strandflird6, 
cim: 1108 Budapest, Ujhegyi lit 13-17., f6bejarat. 

21. A szerzodes a kovetkezo EU Alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programma} kapcsolatos 

KMOP-3.3.3-11-2011-0090 

22. Az eredmenyhirdetes tervezett idopont.ia 
Ajanlatker6 eredmenyhirdetest nem tart, az eljaras eredmenyer61 az arr61 keszitett irasbeli 
osszegezes megkiildesevel ertesiti ajanlattev6ket. 

23. A szerzodeskotes tervezett idopont.ia 
Az irasbeli osszegezes megklildese napjat k6vet6 11. napon, amennyiben ez a nap nem 
munkanap, ugy az ezt kovet6 els6 munkanapon. 

24. Kiegeszito informaciok 

1) Ajanlatker6 a Kbt. 67. §-a szerint te1jes korben biztositja a hianyp6tlast. 
A hianyp6tlaskent benylijtand6 iratokra az ajan1atra el6irt formai kovetelmenyeket 
megfelel6en kell alkalmazni. 

2) Az ajan1attev6nek az eljarast megindit6 felhivasban es a dokurnentaci6ban rneghatarozott 
tartalrni es forrnai k6vete1rnenyek alapjan kell ajanlatat elkeszitenie es benyujtania. 

A Kbt. 61. § (1) bekezdese alapjan az ajanlatot irasban es zartan, egy papir alapu peldanyban, 
a jelen eljarast rnegindit6 felhivasban rnegadott cirnre (lasd 17. pont) kell benyujtani. 
Ajanlatker6 el6irja a papir alapu peldannyal rnindenben megegyez6, egy elektronikus 
rnasolati peldany benyujtasat CD-n. Az elektronikus rnasolati peldanynak jelsz6 nelkiil 
olvashat6, de nern m6dosithat6 .pdf, vagy azzal egyenertekii kiterjesztesii file-nak kelllennie. 

3) A Kbt. 36. § (3) bekezdese szerint az eljarast rnegindit6 felhivasban el6irt dokumentumok 
egyszenl masolatban is benyujthat6k. 
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4) Az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell fiizni, a csom6t 
matricaval az ajanlat els6 vagy hats6 lapjahoz kell rogzfteni, a matricat le kell belyegezni, 
vagy az ajanlattev6 reszer61 erre jogosultnak ala kell irni, ugy, hogy a belyegz6, illet6leg az 
alairas legalabb egy resze a matrican legyen. 

Az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezd6djon es oldalankent novekedjen. Elegend6 a szoveget 
vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az tires oldalakat nem kell, de 
lehet. A borit6lapot es az esetleges hatlapot nem kell, de lehet szamozni; 
Az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell elhelyezni, mely alapjan az ajanlatban szerepl6 
dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak. 

Az ajanlatot zart csomagolasban, magyar nyelven kell benyujtani. A csomagolason/boritekon 
fel kell tiintetni az eljaras targyat es a kovetkez6 szoveget: ,Kozbeszerzesi ajanlat, kizarolag 
az ajanlatteteli hatarido lejartakor bonthato fel.". A benyujtott ajanlat peldanyahoz 
borit6lapot kell kesziteni. A benyujtott ajanlat peldanyanak borit6lapjan tiintessek fel a 
beszerzes targyat, az ,ajanlat" kifejezest, az ajanlattev6 nevet, cimet. A papir alapu es az 
elektronikus masolati peldany kozotti elteres eseten a papir alapu peldany tartalma az 
iranyad6. 

Az ajanlatban lev6 minden- az ajanlattev6 vagy alvallalkoz6, vagy alkalmassag igazolasaban 
reszt vev6 szervezet altai keszitett - dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell irnia az 
adott gazdasagi szerepl6nel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy szemelyeknek 
aki(k) erre a jogosult szemely( ek)t61 irasos felhatalmazast kaptak. 

Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - m6dositast hajtottak 
vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a m6dosftasnal is 
kezjeggyel kell ellatni. 

Az ajanlattetel es az esetleges hianyp6tlas, indokolas, felvilagositas teljes anyagat 
elektronikus adathordoz6n (CD) is be kell nyujtani, amit az ajanlat, illetve az esetleges 
hianyp6tlas, indokolas, felvilagositas zart csomagolasaban keriink elhelyezni. Az elektronikus 
adathordoz6n benyujtott dokumentumoknak jelsz6 nelkiil olvashat6, de nem m6dosfthat6 
.pdf, vagy azzal egyenerteku kiterjesztesu file-nak kelllenniiik. Az elektronikus adathordoz6n 
(CD) a kitoltott arazatlan koltsegvetest kerjlik szerkeszthet6 es nem szerkeszthet6 formaban 
egyarant benyujtani. 

5) Az ajanlattev6nek az ajanlatahoz csatolni kell: 

a) a Kbt. 60. § (3) bekezdes szerinti cegszeruen alairt nyilatkozatot, 

b) a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pont szerinti cegszeruen alairt nyilatkozatot (nemleges 
tartalom eseten is), 

c) a Kbt. 60. § (5) bekezdese szerinti nyilatkozatot ajanlattev6nek a - 2004. evi XXXIV. 
torveny 3. §-a szerinti- kis- es kozepvallalkozas szerinti min6sitesere vonatkoz6an, 

d) a Kbt. 55. § (5) bekezdese nyoman az el6irt alkalmassagi kovetelmenyeknek az 
ajanlattev6k barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is 
megfelelhetnek, a kozottiik fennall6 kapcsolat jogi jelleget61 fliggetlenlil. Ebben az esetben 
meg kell jelolni az ajanlatban ezt a szervezetet es az eljarast megindit6 felhivas vonatkoz6 
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pontjanak megjelolesevel azon alkalmassagi kovetelmenyt (kovetelmenyeket), melynek 
igazohisa erdekeben az ajanlattevo ezen szervezet er6fornisara (is) tamaszkodik. 

Amennyiben ajaniattevo a Kbt. 55. § (5) bekezdese aiapjan az eioirt aikalmassagi 
koveteimenyeknek az ajaniattevok barmeiy mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara 
tamaszkodva kivan megfeleini, koteies ajanlatahoz csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdes szerinti 
nyilatkozatokat. 

e) Az ajanlatnak - az aiairasra jogosult szemeiyek ellenorzese ceijab6I - tartalmaznia kell az 
ajaniattevo (kozos ajaniattetei eseten vaiamennyi ajaniattevonek), az ajaniatban megjel6lt 
aivaiiaikoz6(k), vaiamint az aikaimassag igazoiasaban reszt vevo gazdasagi szerepio(k) aiabbi 
iratait: 

• amennyiben a cegkivonat szerint ei nem biralt m6dositas van foiyamatban, az 
ajanlathoz csatolni kell a cegb1r6saghoz benyujtott valtozasbejegyzesi kerelmet es az 
annak erkezeseroi a cegbir6sag altai megkUldott igazoiast egyszeru masoiatban. 

• a cegjegyzesre jogosult szemeiy( ek) alairasi dmpeidanya(i)nak vagy iigyved altai 
ellenjegyzett allilras-mintajanak egyszeru masoiatat. 

• egyeni vallaikoz6k egyeni vallalkoz6i igazolvanyanak sorszamat, tovabba az egyeni 
vallalkoz6 alairasi dmpeldanyat vagy alairas-mintajat. 

f) a kepviseletre nem jogosult szemely altai tett nyilatkozat eseten a meghataimaz6(k) es a 
meghataimazott aiairasat is tartaimaz6 szabalyszeru meghataimazast; 

g) a dokumentaci6ban taialhat6 Adatiapot az Ajaniattevore/1 0% feietti aivallaikoz6ra/az 
aikaimassag igazoiasaban reszt vevo szervezetre vonatkoz6 altaianos informaci6kr6I; 

h) a dokumentaci6ban rendelkezesre bocsatott Felolvas6lapot es arazatlan koltsegvetest 
kit6ltve; 

i) ajaniattevonek a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ban meghatarozottak aiapjan az 
Ajaniatteteii dokumentaci6ban reszietezett feieiossegbiztositashoz kapcsol6d6 nyilatkozatat; 

j) ajaniattevonek az 1997. evi LXXVIII. torveny 39/A. § (5) bekezdeseben fogialtak szerinti 
fedezet rendeikezesre allasar6I sz616 nyilatkozatat. 

k) ajaniattevo azon nyiiatkozatat, ameiy szerint az ajaniathoz vaiamennyi szamiavezeto 
penziigyi intezmenye nyilatkozatat csatolta. 

i) a j6tallasi biztositek hataridore torteno nylijtasar6I sz6I6 ajaniattevoi nyiiatkozatot. 

6) Az ajanlati arnak tartaimaznia kell minden koltseget. Az ajanlatok osszeallitasavai es 
benyujtasaval kapcsolatban felmeriiio osszes koltseg ajaniattevot terheii. 

7) A Kbt. 54. § (1) bekezdese aiapjan ajaniatkero eioirja, hogy ajaniattevo tajekoz6djon a 
munkavallai6k vedeimere es a munkafelteteiekre vonatkoz6 oiyan koteiezettsegekroi, 
amelyeknek a teljesites helyen es a szerzodes teljesitese soran meg kell feleini. Azoknak a 
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szervezeteknek (hat6sagoknak) a nevet es cimet (elerhetoseget), amelyektol az ajanlattevo 
megfelelo tajekoztatast kaphat, az Ajanlatteteli dokumentaci6 tartalmazza. 

8) Ajanlatkero a Kbt. 125. § (1) bekezdes alapjan a szerzodes teljesitesehez kapcsol6d6an 
sajatos komyezetvedelmi felteteleket hataroz meg, amelyekrol reszletesen az Ajanlatteteli 
dokumenHici6ban rendelkezik. 

9) A 11. es 12. pont szerinti feltetelek es ezek eloirt igazolasi m6dja a minositett ajanlattevok 
hivatalos jegyzekebe tOrteno felvetel feltetelet kepezo minositesi szempontokhoz kepest 
szigon!bbak (igen/nem): Igen. Igen valasz eseten azon alkalmassagi kovetelmenyek (11. es 
12. pont) megjelOlese, amelyek a minositett ajanlattevok hivatalos jegyzekebe tOrteno felvetel 
feltetelet kepezo minositesi szempontokhoz kepest szigorubbak: 11.1. es 11.2. pont, tovabba 
12.1. es 12.2. pont. 

1 0) A kozos ajanlatot tevo nyertesek altai letrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi 
szemely (adott esetben): Ajanlatkero nem koveteli meg es nem teszi lehetove gazdasagi 
tarsasag (projekttarsasag) letrehozasat. 

11) Jelen eljarast megindit6 felhivasban nem szabalyozott kerdesek vonatkozasaban a Kbt. 
eloirasai szerint kell eljami. 

Az ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja: 2014. junius ...... . 
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4. SZERZODES-TERVEZET 

VALLALKOZASISZERZODES-TERVEZET 

Amely lt~trejott egyreszr61 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhelye: 1102 Budapest, Szent 

Laszlo ter 29., PIR-szam: 735737, Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

11030001, Adoszam: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert polgarmester megbizasabol 

dr. Pap Sandor alpolgarmester), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendelo), 

masreszr61 

a(z) ··················································· (szekhelye: 
................................................. , cegjegyzekszama: ....................................... , 
, adoszama: ........................... , .............................................................. . 
szamlaszam kepviseli: ........................................ ) mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: 
v allalkozo) .............................. .. 

kozott az alabbi feltetelekkel: 

Elozmenyek 
A Megrendel6 mint ajanlatker6 a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny 
el6irasaira figyelemmel kozbeszerzesi eljarast folytatott le, amelynek targya: 
a ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,Ujhegyi Uszoda es Strandfiirdo 
energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez kapcsolodoan 
napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnologiai 
atalakitasok, tetoszigeteles." (a tovabbiakban: projekt). Ezen kozbeszerzesi eljaras nyertes 
ajanlattev6je v allalkoz6. 

A fentiek alapjan a felek az alabbi szerz6dest kotik: 

I.SZERZODESTARGYA 
1.1. Megrende16 megrendeli, V allalkoz6 pedig a Megrendel6 mint ajanlatker6 altal 
lefolytatott, ,KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosito szamu, ,Ujhegyi Uszoda es 
Strandfiirdo energetikai korszeriisitese" cimii palyazat kivitelezese - ehhez 
kapcsolodoan napkollektorok beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, 
uszodatechnologiai atalakitasok, tetoszigeteles." targyli kozbeszerzesi eljarasban tett 
ajanlata alapjan, mint a kozbeszerzesi eljarasban nyertes ajanlattev6 elvallalja az Ujhegyi 
Uszoda es Strandfiird6 (cim: 1108 Budapest, Ujhegyi lit 13-17. HRSZ.: 42444/22) epiilete 
energetikai korszerusitesenek kivitelezeset - ehhez kapcsolodoan napkollektorok beepiteset, 
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villanyszerelest, uszodagepeszeti-, uszodatechnol6giai atalakitasok, tet6szigeteles elvegzeset a 
kozbeszerzesi eljanis ajanlatteteli felhivasa es dokumentaci6ja targyalas befejezesekori 
tartalmanak, tovabba Vallalkoz6 aji:'mlati kotottseggel terhelt ajanlat:inak megfelel6en. 

1.2 A Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezeshez es a szallitas teljesitesehez sztikseges 
valamennyi dokumentumot atadta Vallalkoz6nak, amelyet Vallalkoz6 jelen vallalkozasi 

szerz6des alairasaval elismer. 

1.3 A Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen kozbeszerzes alapjaul szolgal6 KMOP-3.3.3-11-
2011-0090 azonosit6 szamu palyazat felhivasat es utmutat6jat atadta Vallalkoz6nak, amelyet 

V allalkoz6 j elen vallalkozasi szerz6des alairasaval elismer. 

1.4. A vallalkozasi szerz6des elvalaszthatatlan mellekletet kepez6 dokumentumok: 
1. sz. melleklet: Felel6ssegbiztositas igazolasara vonatkoz6 dokumentum 
2. sz. melleklet: V allalkoz6 ajanlata a jelen szerz6des alapjaul szolgal6 

kozbeszerzesi eljarasban 
3. sz. melleklet: A pr6batizemmel kapcsolatos szabalyok. 
4. sz. melleklet: a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu palyazat 

felhivasa es utmutat6ja 
5. sz melleklet: Miiszaki titemterv es szamlazasi titemezes 

II. V ALLALKOZO FELADATAI, KOTELEZETTSEGEI 
11.5. A Vallalkoz6 feladata az Ajanlatteteli dokumentaci6 szerint, az Ujhegyi Uszoda es 
Strandfurd6 eptilete energetikai korszeriisitese - ehhez kapcsol6d6an napkollektorok 
beepitese, villanyszereles, uszodagepeszeti-, uszodatechnol6giai atalakitasok, tet6szigeteles 
kivitelezesenek megval6sitasa a vonatkoz6 el6irasoknak es a kozbeszerzesi eljaras 
Ajanlatteteli dokumentaci6janak megfelel6en. A sztikseges munkafolyamatokat es a 
Megrendel6 altal becstilt mennyisegeket a dokumentaci6 tartalmazza. 
11.6. V allalkoz6 a teljesites so ran koteles alkalmazni az ajanlataban bemutatott, vagy 
tanusitvannyal igazolt, a kornyezetvedelem biztositasa erdekeben tett intezkedeseket, ill. 
teljesiteni a fenntarthat6sagi kovetelmenyeket. 
11.7. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerz6des szerinti teljesites 
megszervezeser61 maga koteles gondoskodni. E korben ktilOnosen koteles biztositani a 
vallalkozas elvegzesehez sztikseges eszk6z6ket es anyagokat, megszervezni a gepek 
tizemelteteset, biztositani azok folyamatos tizembiztonsagat, valamint a munkatertiletre 

t5rten6 eljuttatasat. 

11.8. A dokumentaci6ban felttintetett sztikseges anyagokat (termekeket, berendezeseket) a 
Vallalkoz6 szerzi be. Ha azok a kivitelezes id6pontjaban- id6ben t5rtent megrendeles ellenere 
- nem szerezhet6k be, a V allalkoz6 koteles arr61 a Megrendel6t - legalabb az epitesi napl6 
utjan - haladektalanul ertesiteni. A V allalkoz6 el6zetes miiszaki ellen6ri es tervez6i 
j6vahagyassal jogosult azonos hasznalati ertekii es azonos aru - egyenertekiinek tekinthet6 -
mas anyagok (termekek, berendezesek) beszerzesere is ilyen esetben. 
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11.9. V allalkoz6 koteles az er6gepeit, szallit6eszkozeit, egyeb gepeit a komyezetet nem 

szennyez6 allapotban kiallitani, tartani. v allalkoz6 a gepek tizemeleseb61 ered6 
komyezetszennyezest (pl.: olaj elfolyasok) koteles megakadalyozni, megsztintetni. 
Amennyiben a teljesites soran a Vallalkoz6 munkateriiletekre bevitt gepeiben, 
berendezeseiben kar keletkezik, az teljes egeszeben a V allalkoz6 felel6ssege, Megrendel6t 
erre hivatkozva fizetesi kotelezettseg nem terhelheti, kiveve a Megrendel6 altai szandekosan 
okozott kar esetet. 

11.10. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezes teljes id6tartama alatt a 191/2009. (IX.l5.) Korm. 
rendelet 2. sz. melleklete szerinti tartalommal es formaban, elektronikus epitesi napl6t ( e

epitesi napl6) vezetni, a hivatkozott Korm. rendelet 24 - 27. §-aiban rogzitetteknek 
megfelel6en. Az epitesi napl6t a Megrendel6 miiszaki ellen6re ellen6rizni es ellenjegyezni 
jogosult, ill. koteles. Az epitesi beruhazas teljesitesevel kapcsolatos kozlesek f6 szabalykent 
az epitesi napl6ba val6 bejegyzessel tortennek. 
11.11. A Megrendel6 kepvisel6je, ill. miiszaki ellen6re utjan jogosult a kivitelezes rendszeres 
ellen6rzesere. A munkavegzessel kapcsolatos eszreveteleit a miiszaki ellen6r az epitesi 
napl6ba jegyzi be. A miiszaki ellen6r munkajat a Vallalkoz6 koteles el6segiteni, pl. oly 

m6don, hogy el6re ertesiti 6t az ut6lag kibontas nelktil mar nem ellen6rizhet6 (ktil6n6sen: 
elszallitast, visszat6ltest, tereprendezest stb. megel6z6, szennyezes megallapitasat celz6 

mintavetelek) munkak varhat6 id6pontjar61. 

Vallalkoz6 a kivitelezes soran a vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval az Ajanlatteteli 

dokumentaci6ban meghatarozott munkakat tartozik elvegezni ugy, hogy a beepitett 

berendezesek rendeltetesszerii es biztonsagos hasznalatra alkalmasak legyenek. 

III. Teliesitesi hatarido 
111.12.1. A kivitelezes megkezdesenek id6pontja: a munkatertilet Megrendel6 altali 

atadasanak- a szerz6desben meghatarozott- napja. 
111.12.2. A jelen szerz6des szerinti kivitelezesi munkalatok teljesitesenek hatarideje a jelen 
vallalkozasi szerz6des megkoteset61 szamitott harom h6nap. 
111.12.3. Felek az atadas-atveteli eljarasra pr6batizemet kotnek ki, amelynek id6tartama 

harmine nap. A pr6batizemmel kapcsolatos el6irasokat jelen szerz6des 3. szamu melleklete 
tartalmazza. Az atadas-atveteli eljaras a pr6batizem lezarasakor fejez6dik be. Sikeres 

pr6batizem eseten annak befejezesekor Megrendel6 koteles a teljesitest elismemi es a 
teljesitesigazolast kiadni azzal, hogy a j6tallasi biztositek nyujtasa (atadasa) a teljesitesi 

igazolas kiadasanak es a vegszamla kiegyenlitesenek tovabbi feltetele. Amennyiben a 
teljesitesigazolas kiadasanak feltetelei nem allnak fenn Megrendel6 a pr6batizem 
befejezesekor az atvetelt megtagadja. 
111.12.4. Vallalkoz6 a jelen szerz6des targyat kepez6 munkat az 5. szamu melleklet szerinti 
titemezesnek megfelel6en, az alabbiakra figyelemmel hajtja vegre. 
Elso iitem: Megval6sult teljesites: tet6javitas. A teljesites hatarideje ( els6 kotberterhes 
reszhatarid6): a szerz6des megkoteset61 szamitott 3. het vege. 
Masodik iitem: Megval6sult teljesites: napkollektorok elhelyezese. A teljesites hatarideje 
(masodik kotberterhes reszhatarid6): a szerz6des megk6teset61 szamitott 9. het vege. 
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Harmadik iitem: Megval6sult teljesites: gepeszeti szereles az uszodaterben. A teljesites 
hatarideje (harmadik kotberterhes reszhatarid6): a szerz6des megkoteset61 szamitott 3. h6nap 
vege. 
V egteljesites: Megval6sult teljesites: pr6baiizem befejezese, oktatasi jegyz6konyv es a teljes 
atadasi dokumentaci6 bemutatasa, a teljesites Megrendel6 altali igazolasa. A teljesites 
hatarideje (kotberterhes veghatarid6): a szerz6des megkoteset61 szamitott 4. h6nap vege. 
111.12.5. A V allalkoz6 jogosult a szerz6desben kikotOtt teljesitesi hatarid6 el6tt is teljesiteni, 

azonban errol 10 nappal korabban koteles a Megrendel6t ertesiteni. 
Felek a munkateri.ilet atadasakor, az ehhez esetlegesen sziikseges egyeztetesek lefolytatasa 

soran egyiittmukodni kotelesek. 

111.13. Amennyiben a vallalkoz6 a IV. 26. pont szerint, neki fel nem r6hat6 okb61 nem tud 
munkat vegezni, ugy ezen leallas id6tartamaval a teljesitesi hatarid6 meghosszabbodik. A 
meghosszabbodas tenyet, az uj hatarid6kkel a Felek jegyz6konyvben rogzitik, es a 

szerz6deses feltetelekhez csatoljak. 
111.14. A munkateriilet Megrendel6 altali kesedelmes atadasa eseten a kivitelezes 

befejezesenek hatarideje a kesedelem idejevel automatikusan meghosszabbodik. 

IV. A V ALLALKOZO FELELOSSEGE ES GARANCIA V ALLALASA 
IV.15. Vallalkoz6 vallalja, hogy a II. pontban meghatarozott feladatokat, a III. pontban 

meghatarozott hatarid6re elvegzi. 
IV.16.1. Vallalkoz6 koteles a vallalkozasi szerz6desben reszletezett feladatokat kiemelked6 
szakertelemmel rendelkez6 szervezett61 elvarhat6 kiilonleges gondossaggal vegrehajtani. A 
teljesites soran Vallalkoz6 koteles a hatalyos, vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezeseit 
figyelembe venni, kiilonos tekintettel 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irasaira. A 
V allalkoz6 teljesitese akkor hibatlan, ha a jelen szerz6deses feltetelekben foglalt munkakat a 
szerz6desben rogzitett feltetelekkel es hatarid6re a jogszabalyi, hat6sagi, es megrendel6i 

el6irasoknak is mindenben megfelel6en elvegezte es a megfelel6 munkavegzest az 

ut6gondozasi tevekenyseg tapasztalatai is igazoljak. 

IV.16.2. Vallalkoz6 a kivitelezes soran koteles figyelembe venni a kivitelezessel erintett 
ingatlanban mukod6 intezmeny tevekenysegenek es mukodesenek sajatossagait. v allalkoz6 a 
munkavegzes ideje alatt koteles tOrekedni arra, hogy ezen intezmeny mukodeset csak a 
kivitelezes szerz6desszeru teljesitesehez feltetleniil sziikseges mertekben zavarja. Ennek 
teljesitese erdekeben Felek a sziikseghez kepest egyeztetni es egyiittmukodni kotelesek. 

IV.16.3. A kivitelezes soran a kivitelezessel erintett intezmenyben a folyamatos iizemet es az 
intezmeny rendeltetesszeru mukodeset biztositani kell. Minden leallas csak iizemid6n kivul 
lehet. Az ANTSZ altai kiadott mukodesi es iizemeltetesi engedelyben rogzitetteket a 
kivitelezes soran is folyamatosan be kell tartania a Vallalkoz6nak. A pr6baiizem soran 
v allalkoz6 az iizemeltet6k reszere oktatast kOteles tartani, ami alapjan 4 f6vel vegig kell 
csinalni egy oblitesi ciklust. Az oktatas teljesitesenek tenyet az atadas-atveteli 
jegyz6konyvben felek rogzitik. A 30 napos pr6baiizem soran a V allalkoz6nak a mUkodesr61 
napl6t kell vezetnie. A pr6baiizem soran mert ertekeket dokumentalni kell. 

IV.17. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az Ajanlatteteli dokumentaci6t el6zetesen az ajanlattetel 
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kereteben megvizsgalta es azt kivitelezesre alkalmasnak talalta. v allalkoz6 kotelezi magat 
arra, hogy a letesitmeny kivitelezeset es a pr6bai.izem elvegzeset e dokumentaci6nak 
megfelelo muszaki tartalommal, a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok es hat6sagi (pl. 
komyezetvedelmi, munkavedelmi, stb.) eloirasok betartasaval vegzi el. A V allalkoz6 a 

dokumentaci6 szerinti kivitelezesert es a pr6bai.izemert tartozik felelosseggel. Ha a muszaki 

tervnek megfelel6en elkeszitett letesitmeny ut6bb felmeriil6 tervezesi hiba kovetkezteben 
valik hibassa, ezert a V allalkoz6 csak abban az esetben lesz felel6s, ha a terv hibajat gondos 
megvizsgalassal felismerhette volna. 
IV.18. A Vallalkoz6 a kozbeszerzesi ajanlataban tett nyilatkozatanak megfelel6en 
kotelezettseget vallal arra, hogy a Megrendel6vel t6rten6 egylittmukodest-kapcsolattartast ugy 
alakitja ki, hogy annak m6dja kiemelten komyezettudatos legyen, azaz minimalizalja a 
komyezeti terhelessel jar6 mindennemu tevekenyseget es amennyiben lehetseges, abban az 
esetben elektronikus uton tartja a kapcsolatot a Megrendelovel, ezzel is megteremtve a Zold 
iroda elvenek biztositasat. 

IV.19. Amennyiben a munkavegzes soran felvonulasi teri.i1etkent k6zteri.i1et igenybevete1e is 
szi.iksegesse valik, a k6zteri.i1et-fog1a1asi engede1y beszerzese, a dij vonzat megfizeteseve1 a 
v allalkoz6 kotelezettsege. 

IV.20. A Valla1koz6 az elvegzett munkakka1 kapcso1atban a hibatlan te1jesitesert a hata1yos 
jogszabalyokban es egyeb szabalyozasokban e16irt teljes koru j6tallasi es szavatossagi 
k6telezettsegge1 tartozik. 

IV.21. A j6tallas idotartama a jelen szerzodes szerinti kivite1ezes sikeres atadas-atvete1enek 
(pr6bai.izem) 1ezarasat61 szamitott 36 h6nap. A j6tallasi hatarido lejarta utan a szavatossagi 

kotelezettseg ervenyes. A szavatossag idotartama a teljesites id6pontjat61 szamitott 36 h6nap. 
A j6tallasi es szavatossagi id6 - a javitott resz vonatkozasaban - a kijavitas id6pontjat61 ujra 
kezdodik. Az egyes epiiletszerkezetek vonatkozasaban alkalmazand6 szavatossag az egyes 
epi.iletszerkezetek es azok letrehozasanal felhasznalasra keri.il6 termekek k6telez6 
alkalmassagi idejer61 sz616, 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyi.ittes rendelet 
szerinti kotelezo alkalmassagi ida erejeig ervenyes. A V allalkoz6 kijelenti, hogy tudomassal 
bir arr61, hogy az altala beszerelesre keriilo tart6s fogyasztasi cikkek i.izemkepes allapotanak 
vonatkozasaban a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet eloirasai szerint j6tallasi kotelezettseg 
terheli. 

J6tallasi (szavatossagi) hibabeje1entes a1apjan a Valla1koz6 k6te1es: 

• i.izeme1est gatl6 hiba eseten a bejelentest koveto 24 6ran beliil a hiba helyszini 
feli.ilvizsgalatat megtartani, allasfoglalasat irasban k6z6lni es a j avitast 48 6ran 
beli.il elvegezni; 

• i.izemelest nem gatl6 hiba eseten, 3 napon beliil kituzott helyszini bejarason -
nyi1atkozattetelre jogosult kepviselovel- megjelenni, vallalasat hatarid6 
megjelOlesevel megtenni es a javitast a vallalt hataridore elvegezni es a hiba 
kijavitasat a bejelentestol szamitott 10 napon beli.il megkezdeni; 

• az elvegzett javitasr61 kiadott i.izemeltet6i igazolast a Megrendel6nek atadni. 

Amennyiben a V allalkoz6 a bejelentett hi bat jogszeru kotelezettsege ellenere - Megrendel6 

kepviseletet ellat6 memokfeli.igyeleti szervezet, vagy a muszaki ellen6r igenye szerint - nem 
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sziinteti meg, megfelel6 id6ben nem javitja ki, a Megrendel6 jogosult azt Vallalkoz6 

koltsegere mas kivitelez6vel elvegeztetni. Ezen javitasi, p6tlasi koltseget V allalkoz6 ut6lag 

nem vitathatja. 

IV.22. Vallalkoz6 a jelen szerz6deses feltetelekben foglalt, vagy jogszabalyi el6irasb61 

kovetkez6 kotelessegeinek megszegesevel Megrendel6nek, illetve harmadik szemelynek 
okozott karokat koteles megteriteni. Vallalkoz6 e korben koteles az Ajanlatteteli 
dokumentaci6ban meghatarozott mertekii felel6ssegbiztositasat a kivitelezes teljes id6tartama 

alatt fenntartani. Amennyiben a felel6ssegbiztositasa barmilyen okb61 megsziinne, koteles 
errol haladektalanul irasban tajekoztatni Megrendel6t. A biztositasi kotveny( ek) masolata 

jelen szerz6des 1. sz. mellekletet kepezi(k). 
IV.23. Felek megallapodnak abban, hogy Valla1koz6 a jelen va11a1kozasi szerz6desben foglalt 

feladat teljesitesehez a hatalyos kozbeszerzesi t6rveny, a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi 
CVIII. t6rveny (a tovabbiakban: Kbt.) el6irasainak megfelel6en vonhat be alvallalkoz6t. Az 

alvallalkoz6 munkajaert Vallalkoz6 iigy felel, mintha azt maga vegezte volna el. Az 
alvallalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriil6 koltsegek teljes mertekben v allalkoz6t 

terhelik. A Megrendel6kent szerz6d6 fel vagy a neveben eljar6 szemely (szervezet) a 
szerz6des teljesitese soran az epitesi napl6 adatai alapjan koteles ellen6rizni, hogy a 
teljesitesben a Kbt. 128. § (2) - (3) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6 vesz 

reszt. 

IV.24. A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfelel6en a szolgaltatas azon resze(i), 

amelynek teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meg nem halad6 mertekben 

alvallalkoz6t vesz igenybe Vallalkoz6: ................................. . 

A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfelel6en V allalkoz6 a szerz6des teljesitesehez 

a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6kat veszi 

igenybe es a kozbeszerzesnek azon resze(i) es szazalekos aranya, amelynek teljesiteseben a 

megjelOlt alvallalkoz6(k) kozremiikodnek: ................................. . 

IV.25. Vallalkoz6 karteritesi es kartalanitasi felel6ssege tudataban kijelenti, hogy szigoriian 
titokban tart minden olyan iizleti jellegii informaci6t, amelyet Megrendel6 a vallalkozasi 
szerz6deshez kapcsol6d6an V allalkoz6 tudomasara hozott, illetve atadott, tovabba am ely 
informaci6k a targyi vallalkozasi szerz6des kapcsan jutnak V allalkoz6 birtokaba. Kijelenti 
tovabba, hogy ezen informaci6kat nem hozza nyilvanossagra, harmadik szemelynek nem 
szolgaltatja ki, ezen informaci6kat csupan a feladat elvegzesehez, teljesitesehez hasznalja fel. 
Vallalkoz6 felel6s azert is, hogy a szerz6deses feltetelek teljesitese soran alkalmazottai, illetve 

esetleges kozremiikod6i, szakert6i, alvallalkoz6i a jelen titokvedelmi kotelezettseg tartalmat 
megismertek es ennek betartasaert teljes korii karteritesi es kartalanitasi felel6sseget vallal. 
IV.26. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koriilmenyr61 haladektalanul 
ertesiteni, amely a vallalkozas eredmenyesseget vagy hatarid6re val6 elvegzeset veszelyezteti, 
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vagy gatolja. Ilyennek minasUl kiilonosen, ha a V allalkoz6 neki nem felr6hat6 okb61 - peldaul 
a teljesitest ellehetetlenita idajarasi koriilmenyek, vagy harmadik szemely, ill. hat6sag altai 
okozott kesedelem okan - munkat nem tud vegezni. Az ertesitest a teny epitesi napl6ban 
tOrtena dokumentalasa mellett a Megrendela fele kUlon levelben (fax vagy postai lit) is meg 
kell tenni. 
IV.27. Vallalkoz6 koteles Megrendelat haladektalanul ertesiteni, amennyiben a munkavegzes 
folyaman olyan feladat sziiksegessege meriil fel, amely a II. pontban, illetve a kozbeszerzesi 
Ajanlatteteli dokumentaci6ban nem szerepel, es a feladat jelentkezesere a szerzadeskoteskor 
rendelkezesre all6 valamennyi informaci6 alapjan, megfelela szakmai felkeszUltseggel, es 
koriiltekintessel val6 eljaras eseten sem lehetett szamitani, vagyis a feladat nem volt elare 
lathat6, azonban Vallalkoz6 allaspontja szerint a munka eredmenyes elvegzesehez sziikseges, 
illetve celszerii. A feladatot Vallalkoz6 azonban csak akkor vegezheti el, ha a Felek ebben a 
megfelela eljaras alapjan, a Kbt. es egyeb vonatkoz6 jogszabalyok elairasainak megfelelaen, 
irasban megallapodtak (ha erre jogszabaly szerint van lehetaseg, illetve, amennyiben erre 
Megrendela penzugyi fedezettel rendelkezik). 
IV .28. V allalkoz6 tudomasul veszi es vallalj a, hogy a szerzades ben vallaltak hi bas 
teljesitesevel kapcsolatos j6tallasi igenyek biztositekakent j6tallasi biztosftekot, tovabba a 
szerzadesben vallaltak kesedelmes teljesitese vagy meghiusulasa eseten kotbert koteles fizetni 
a Megrendela reszere, a kovetkezak szerint. 
IV.29.1. Kesedelem eseten a kesedelmi kotber merteke naponta 150.000,- Ft. Kesedelemnek 
minasUl, ha V allalkoz6 a III. pontban meghatarozott teljesitesi hataridat, vagy barmilyen, 
teljesftes kijavitasara kituzott hataridat neki felr6hat6 okb61 elmulasz~a, es a megadott 
idapontra nem teljesit. Az elsa kotber altai terhelt nap a megadott teljesitesi idapontot koveta 
elsa munkanap. Erre, illetve ezt kovetaen a kesedelem valamennyi naptari napjara kotber 
ervenyesitenda, a szerzadesnek, illetve a megrendelai kovetelmenyeknek megfelela teljesites 
idapontjaig. 30 napot elera kesedelem a szerzades azonnali hatalyu felmondasara adhat 
alapot, a VIII. pontban foglaltak szerint. 
IV.29.2. Megrendela a szerzades hibas teljesitesevel kapcsolatos j6tallasi igenyek 
biztositekakent a szerzades szerinti, tartalekkeret es AF A nelkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 
%-nak megfelela osszegu biztositekot kot ki a j6tallas idatartamara. 
A V allalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a j6tallasi idaszakra j6tallasi biztositekot nylijt. 
A Vallalkoz6 nem szolgaltathat olyan biztositekot, amely a Megrendela feltetel nelkiili 
igenyervenyesiteset korlatozna. 
IV.29.2.1. Felek rogzitik, hogy a j6tallasi biztositek a Vallalkoz6 va.Iasztasa szerint nyujthat6 
6vadekkent az el6irt penzosszegnek az ajanlatker6kent szerz6d6 fel fizetesi szamlajara t6rten6 
befizetesevel (atutalasaval), bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia vagy banki keszfizet6 
kezesseg biztositasaval, vagy biztositasi szerzades alapjan kiallitott - keszfizeta 
kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvennyel. A j6tallasi biztositeknak a szerzades 
teljesitesenek id6pontjat61 kell rendelkezesre allnia. 
IV.29.2.2. A j6tallasi biztositek teljesitesenek igazolasa bankszamlara t6rten6 befizetes eseten 
a terhelesi ertesita bank altai hitelesitett peldanya, bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia 
vagy banki keszfizeta kezesseg biztositasa eseten az ezt tartalmaz6 dokumentum Megrendela 
reszere tortena atadasaval tortenik, biztositasi szerz6des alapjan kiallitott - keszfizet6 
kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezveny eseteben pedig a biztositasi kotveny hiteles 
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masolati peldanya es a kotelezveny Megrendelo reszere torteno atadasaval t6rtenik. A "Bank" 
kifejezes alatt adott esetben a "Biztosit6" megfeleloen ertendo. 
IV.29.2.3. A j6tallasi idoszakra vonatkoz6 j6tallasi biztositek nyujtasa (atadasa) a teljesitesi 
igazolas kiadasanak es a vegszamla kiegyenlftesenek feltetele. 

Amennyiben a Vallalkoz6 a j6tallasi biztositek nyujtasi kotelezettsegenek nem vagy nem 

megfelelo tartalmu bankgaranciaval I kotelezvennyel I 6vadekkal, egyeb dokumentummal, 

illetve kesedelmesen tesz eleget, ugy ez olyan mulasztasnak minos iii a v allalkoz6 reszerol, 

amely megalapozza a Megrendelo jogosultsagat arra vonatkoz6an, hogy a Megrendelo 

egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatallyal, minden karteritesi kotelezettseg nelkiil elalljon a 

Szerzodestol. 

IV.29.2.4. A j6tallasi biztositek a j6talhisi idoszakban esetlegesen felmeriilo, a j6tallasi 

kotelezettseg korebe tartoz6 hibak kijavitasanak fedezete. A j6tallasi biztositek ervenyesitese 

nem mentesiti a Vallalkoz6t a j6tallasi biztositek merteket meghalad6 j6tallasi kotelezettseg 

teljesitese al61. 

IV.29.2.5. A V allalkoz6 a j6tallasi biztositekot teljesitheti az eloirt penzosszegnek a 

Megrendelo bankszamlajara torteno befizetessel ( 6vadek nyujtasaval). Amennyiben a 

Vallalkoz6 a j6tallasi biztositekot 6vadek formajaban nyujtja, koteles a j6tallasi biztositek 

mertekenek megfelelo osszeget a Megrendelo altai megjelolt bankszamlara atutalni. Az 

6vadekot hataridoben nylijtottnak kell tekinteni akkor, ha a j6tallasi biztositek szolgaltatasara 

eloirt hataridoben az 6vadek teljes osszege a Megrendelo bankszamlajan j6vairasra keriil. A 

Megrendelo az 6vadek osszeget elkiilonitetten kezeli, abb61 a V allalkoz6 nem szerzodesszerii 

teljesitese eseten igenyet kozvetleniil kielegitheti. 

A j6tallasi biztositek ervenyessegi idejenek lejartakor a Megrendelo az 6vadek osszeget 

haladektalanul visszautalja a Vallalkoz6 bankszamlajara. 

IV.29.2.6. A Megrendelo lehetove teszi, hogy a j6tallasi biztositek teljes osszege a 

Vallalkoz6nak a teljesitesert jar6 ellenertekbol visszatartas utjan keriiljon biztositasra ugy, 

hogy az a vegszamla alapjan jar6 ellenszolgaltatasb61 keriil visszatartasra. Erre az 6vadek 

szabalyait kell megfeleloen alkalmazni 

IV.29.2.7. A j6tallasi biztosftek osszege reszletekben is igenybe veheto. A j6tallasi biztositek 

a j6tallasi igazolas kiadasat koveto 30. napon jar le. 

IV.29.3. A II. pontban foglalt feladatok teljesitesenek Vallalkoz6nak felr6hat6 okb61 torteno 
meghiusulasa eseten a kotber osszege a teljes nett6 vallalkoz6i dij 30 %-a. A megfelelo 
teljesitest a Megrendelo altali elfogadas igazolja. A meghiusulasi kotber osszege a kesedelmi 
kotber osszegen feliil ertendo. A feladat teljesitesenek meghiusulasat jelentheti kiilonosen, ha 
a kesedelem okan a Megrendelo a szerzodest azonnali hatallyal felmondja, illetve, ha a 
teljesites Vallalkoz6nak felr6hat6 okb61 egyebkent ellehetetlentil. 

IV.29.4. A Megrendelo a kotber igenyet a V allalkoz6 fele irasban jelzi, amely levelre 

valaszolva a v allalkoz6 - egyet nem ertese eseten - 3 napon beliil egyezteto targyalas tartasat 

kerheti, amelyen igeny eseten a miiszaki ellenor, a Tamogat6, vagy a Kozremiikodo Szervezet 
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is jogosult nSszt venni. Ennek eredmenyekent Megrendel6 a kotber igenyt61 el<illhat, 

ellenkez6 esetben azt az eredeti hatarid6t61 kovetelheti. 

Megrendel6 a felmeriil6 kotbert minden esetben kiszamlazza, es azt V allalkoz6 koteles nyolc 

napon beliil Megrendel6 reszere egy osszegben, teljes egeszeben megfizetni. Vallalkoz6 

tudomasul veszi es kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a szerz6desben meghatarozott 

ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetele a kotber megfizetese. 

V. MEGRENDELO FELADATAI 
V.30. A Megrendel6 koteles a munkateriiletet legkes6bb a szerz6des mindket fel altali 
alairasat kovet6 nyolcadik napig munkavegzesre alkalmas allapotban a Vallalkoz6 reszere 
atadni. A munkateriilet atadasa a Felek altai felvett jegyz6konyvvel tortenik, amelyben a 

Felek rogzitik a munkateriilet atadaskori allapotat, amely iranyad6 lesz annak visszaadasa 
soran is. A munkateriilet atadas-atveteli eljarason a Megrendel6 altai megbizott Miiszaki 

Ellen6r koteles reszt venni, es elerhet6segi adatait V allalkoz6val kozolni. 
V.31. A munkateriilet atadasat61 kezdve annak 6rzese, a teriileten a vagyonvedelmi, 

munkavedelmi, tiizvedelmi, stb. el6irasok betartasa a v allalkoz6 kotelessege es felel6ssege. 
V.32. Megrendel6, ill. a kijelOlt Miiszaki Ellen6r jogosult a teljesitest folyamatosan 
ellen6rizni, es eszreveteleit az epitesi napl6ban rogziteni. 
V.33. A Megrendel6 - illetve kepviseleteben a megbizott Miiszaki Ellen6r - csak a 

felhasznalasra keriil6 anyagok min6sege kerdeseben, a jogszabalyi es mas hat6sagi el6irasok 

betartasa, a hibas teljesites megakadalyozasa, kornyezetvedelmi (fenntarthat6sagi) 
kovetelmenyek ervenyesitese eleresehez elengedhetetleniil sziikseges munka elvegzese 

erdekeben adhat utasitast a V allalkoz6nak. Az utasitas nem terjedhet ki a munka 
megszervezesere, es nem teheti terhesebbe a vallalkoz6 teljesiteset. Az utasitas csak az epftesi 
napl6ba bejegyzetten ervenyes. 

V.34. Amennyiben Megrende16 kepvisel6jenek, vagy a kijelOlt miiszaki ellen6r megitelese 
szerint valamely munkafolyamat kivitelezese nem V allalkoz6 altai vallalt, ill. szerz6desben 
rogzitett formaban, vagy min6segben tortenik, jogosult az adott munkafolyamat leallitasat 

kezdemenyezni, a munkafolyamat maximum 3 napra t6rten6 felfiiggesztesevel, Megrendel6, 

es Vallalkoz6 kepvisel6jenek (lasd IX.59. pont) haladektalan, egyidejii ertesitesevel. 
Amennyiben Megrendel6 kijelOlt kepvisel6je egyetert a miiszaki ellen6r kezdemenyezesevel, 
az adott munkafolyamat tovabbi folytatasat a kifogasolt resztevekenyseg/reszeredmeny 
kij avitasaig/kiigazitasaig leallithatj a. 

V.35. Amennyiben a nem megfelel6, ill. nem szerz6desszerii teljesites okan tOrtent leallitasb61 
kesedelem ad6dik, az v allalkoz6nak felr6hat6 kesedelemnek min6siil, es kesedelmi kotber 
fizetesi kotelezettseget von maga utan. 

VI. ATADAS-ATVETEL 
VI.36. A V allalkoz6 a kivitelezest legkes6bb a III. pontban megjelOlt teljesitesi id6ben atadas
atveteli eljaras (pr6baiizem) kereteben adja at a Megrendel6nek. Az atadas- atveteli eljaras 
megkezdesenek id6pontjar61 a Vallalkoz6 legalabb 8 nappal el6bb koteles a Megrendel6t 
ertesiteni, es az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjelOlt szerveket. 
VI.37. A Megrendel6 kOteles a munkat a vallalkoz6 ertesiteseben megjelolt id6pontra kitiizott 
iitadas-atveteli eljaras soran megvizsgiilni. Az atadas- atveteli eljarasr61 a Felek 
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jegyz6konyvet vesznek fei, ameiyben rogzitik a teriiiet atveteiet vagy annak megtagadasat, az 
eszielt mennyisegi hianyokat es min6segi hibakat, a hibas munkareszekre es6 koltsegvetesi 
osszegeket, vaiamint a Megrendei6 altai ervenyesiteni kivant garancialis igenyeket. 
Vl.38. A megallapitott hibakat, hianyokat a V allaikoz6nak a jegyz6konyvben rogzitett 
hatarid6n beiiil ki kell kliszoboinie, tovabba el kell vegeznie az atadas-atveteli eljaras soran 
vaiameiy hat6sag altai ei6irt munkakat is. Az atadas-atveteli eljaras (pr6bai.izem) tovabbi 
szabalyaitjeien szerz6des 3. szamu mellekiete tartaimazza. 
Vl.39. A Megrendei6 nem tagadhatja meg az atvetelt a kivitelezes celjat nem befolyasol6 
kisebb jeient6segu hibak, hianyossagok miatt. Ha az atvetel megtortent, az eszlelt kisebb 
hibakat, hianyossagokat azonban a V allalkoz6 a jegyz6konyvben megjel6lt hatarid6re 
megsem kiiszoboii ki, akkor a Megrendei6 jogosult ajavitast (a hianyz6 munkat) a Vallalkoz6 
koltsegere massal elvegeztetni, es a koltseget a szamlab6l/ vegszamlab61 visszatartani. 
VI.40. Amennyiben a Megrendei6 az atvetelt a rendeltetesszeru hasznalatot akadalyoz6 
nagyobb jelent6segu hibak, hianyossagok miatt jogszeruen megtagadta, akkor a 
jegyz6konyvben a Feiek az ujabb atadas- atveteire oiyan hatarid6t tuznek ki, ameiy eiegend6 
a hibak (hianyok) kikiiszoboiesere. Ha ez a p6thatarid6 is eredmenyteieniii teiik el, akkor a 
Megrendel6 gyakoroihatja a hibas teijesitesb6I ered6 jogait. Kesedelmi kotber az atvetel 
jogszeru megtagadasat61 kezd6d6enjar Megrendel6 reszere. 

VII. V ALLALKOZ(>I DIJ ES FIZETESI FEL TETELEK 
Vll.41. A szerz6des II. pontjaban meghatarozott valamennyi feladat teljesitesenek vallalasi 
dija Vallalkoz6nak mint ajanlattev6nek a jeien szerz6des alapjaui szoigal6 kozbeszerzesi 
eljarasban tett ajaniata es az annak reszet kepez6, Valiaikoz6 mint ajaniattev6 altai bearazott 
arazatlan koltsegvetesi kiiras alapjan .............. Ft + Afa, azaz .................•......... forint 
es huszonMt szazalek altalanos forgalmi ad6 osszeg, brutt6 . . . . . . • . . • . . .. Ft, azaz brutt6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forint, am ely tartalmazza valamennyi 
teljesiteshez szi.ikseges reszfeladat ellenerteket, beleertve adott esetben az egyes 
munkareszekhez kapcsol6d6an esetlegesen a szolgaltat6k fele keletkez6 engedelyezesi es 
egyeb koltseget is (pl.: szakvelemenyek koltsege, stb.). 
VII.42.1. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy az VII.41. pont szerinti dij a teljes II. pont, es a 
kozbeszerzesi dokumentaci6 szerinti feladatra vonatkoz6 egyosszegu atalanyar, amely a 
megadott, es azok alapjan megfelel6 szakmai felkesziiltseggel varhat6 reszfeladatok alapjan 
keri.ilt meghatarozasra. 
VII.42.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a t6bbletmunka kockazatat magara vallalja. Vallalkoz6 
kijelenti tovabba, hogy tudomasul veszi, a szerz6des teljesitese soran felmeriil6 
t6bbletmunkakat a v allalkoz6 koteles ki.ilon terites nelki.il elvegezni, annak ellenerteket nem 
ervenyesitheti, mivel a vallalkoz6i dij atalanyaron keri.ilt meghatarozasra. 
VII.43. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 131. § aiapjan el6leg igenylesenek 
lehet6seget biztositja V allalkoz6 reszere, amelynek osszege a szerz6desben fogialt -
tartalekkeret es ata nelki.il szamitott- teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 osszeg, azaz 
.......................... HUF + AFA. 
Az igenyelt el6leg osszege az els6 reszszamla osszegeb61 levonasra keriil. Az igenyelt 
el6leget Megrendel6 legkes6bb az epitesi munkateriilet atadasat kovet6 15 napon beliil koteles 
kifizetni. 
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VII.44. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 harom reszszamla es egy 

vegszamla benyujtasara jogosult, a jelen szerzodes 5. sz. mellekleteben meghatarozottak 
szerint. 

VII.45. A reszszamla akkor nyujthat6 be, ha a jelen szerzodes 5. sz. mellekleteben a 

reszszamlazas feltetelekent meghatarozott kivitelezesi munkakat szerzodesszeriien teljesitette 
a V allalkoz6. A vegszamla akkor nyujthat6 be, ha valamennyi szerzodeses feladat 
szerzodesszen1en teljesult es Megrendelonek nines kiegyenlitetlen kotberkovetelese 

Vallalkoz6val szemben. A j6tallasi biztositek nyujtasa (atadasa) a vegszamla kiegyenlitesenek 
tovabbi feltetele. 

VII.46. Reszszamla vagy vegszamla csak teljesites-igazolas (vagy teljesitest igazol6 

jegyzokonyv) alapjan allithat6 ki, amelyet a Muszaki ellenor ir ala. 

VII.47.1. A szerzodes es a kifizetesek penzneme: HUF. 
Szerzodes szerinti es igazolt teljesites ellenertekenek kifizetesere szabalyszeriien kiboesatott 
szamla alapjan, a Kbt. 130. §-ban foglaltakra figyelemmel a Polgari Torvenykonyvrol sz616 
2013. evi V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdese, tovabba az epitesi 
beruhazasok kozbeszerzesenek reszletes szabalyair61 sz616 306/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 14. §-a alapjan keriilhet sor, a szerzodes
tervezetben reszletesen meghatarozottak szerint. 

VII.47.2. A kifizetesre megfeleloen iranyad6ak az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. 
torveny 36/ A. §-ban foglaltak. 

VII.47.3. Vallalkoz6nak a jelen szerzodes alapjaul szolgal6 kozbeszerzesi eljarasban tett 
ajanlatanak megfeleloen: 

VII.47.3.1. Amennyiben a nyertes ajanlattevokent szerzodo fel a teljesiteshez alvallalkoz6t 
nem vesz igenybe, az ellenszolgaltatas megfizetesere a fentieknek megfelelo szamla 

ajanlatkero altali kezhezveteletol szamitott harmine napon beliil keriil sor, figyelemmel a Ptk. 

6:130. § (1) bekezdeseben foglaltakra. 
VII.47.3.2. Amennyiben a nyertes ajanlattevokent szerzodo fel a teljesiteshez alvallalkoz6t 
vesz igenybe, az ellenszolgaltatas megfizetesenek hatarideje tizenot nap a Korm. rendelet 14. 
§-ban meghatarozott szabalyoknak megfeleloen. 
VII.47.3.4. Megrendelo a jelen szerzodesben meghatarozott epitesi beruhazas teljesitese 
ellenertekenek penzugyi fedezetevel rendelkezik. 

VII.4 7 .4. V allalkoz6 j elen szerzodes alairasaval kifej ezetten nyilatkozik, hogy a j elen 
szerzodes alapjan teljesitendo kivitelezeshez kapesol6d6, az epitett kornyezet alakftasar61 es 

vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tOrveny 39/A. § (5) bekezdese szerinti fedezettel 
rendelkezik. 

VII.47.5. A kivitelezesi tevekenyseg vegzese soran esetlegesen felmeriilo p6tmunkar61, annak 
dfja elszamolasanak m6djar61 a Felek kiilon, frasban allapodnak meg a vonatkoz6 jogszabalyi 
rendelkezesekre - ideertve a Kbt. eloirasait is - figyelemmel. 

VII.47.6. Felek megallapodnak abban, hogy jelen epitesi beruhazas megval6sitasara 
tartalekkeretet kotnek ki. A tartalekkeret osszege a nett6 szerzodeses ellenszolgaltatas 5%-a, 
azaz . . . . . . . . . . . . . . HUF ( azaz . . . . . . . . . . . . . . forint) + AF A, azaz brutt6 . . . . . . . . . .. HUF ( azaz 
. . . . . . . . . . . . .. forint). A tartalekkeret kizar6lag az epitesi beruhazas teljesiteshez, a 
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rendeltetesszerii es biztonsagos hasznalathoz szukseges es a Megrendei6 altai irasban 
elrendelt p6tmunkak ellenertekenek eiszamoiasara nyujt fedezetet es kizar6Iag erre 
haszmilhat6 fel. 
A Megrendei6t a tartalekkeret feiett kizar6Iagos rendeikezesi jog illeti meg. A jeien pont 
szerint eirendelt p6tmunkak eiszamoiasa teteiesen tOrtenik, a muszaki ellen6r altai feimeresi 
napi6ban igazolt mennyisegekkei, a Megrendei6 altai ei6zetesen eifogadott egysegarakon. 
Amennyiben a Vallaikoz6 altai benyujtott ajaniataban szerepi6 arazott koltsegvetes tartaimaz 
egysegarat az elrendelt p6tmunkara, ugy az eiszamoias Feiek kozott ezen az egysegaron 
tOrtenik. Amennyiben az arazott koltsegvetes az elrendelt p6tmunkara nem tartaimaz 
egysegarat, ugy Vallaikoz6 egysegareiemzest koteies kesziteni es Megrendei6vei 
j6vahagyatni. Vallaikoz6 a megrendelt es eivegzett, jeien pont szerinti p6tmunka osszeget a 
vegszamiaban jogosult felttintetni. Tobbietmunka nem szamoihat6 ei a tartaiekkeret terhere. 

VIII. SZERZODES MEGSZUNTETESE 
VIII.48. Megrendel6 a vallalkozasi szerz6desest 30 napos felmondasi id6vel jogosult rendes 
feimondassai feimondani. Vallaikoz6 ez esetben a megkezdett munkareszeket Iezarja, es az 
addig tenylegesen elvegzett munka alapjan (teljesitmenyaranyosan) 6t megillet6 vallalkoz6i 
dij leszamlazasara jogosult. 
VIII.49. Megrendel6 azonnali hatallyal ehillhat a szerz6dest61, ha V allalkoz6 nem veszi at a 
meghatarozott id6n beltil a munkatertiletet. 
VIII.SO. Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dest, ha a jelen szerz6deses 
feltetelekben rogzitett reszteljesitesi, ill. vegteljesitesi hatarid6k el6tt nyilvanval6va valik, 
hogy V allalkoz6 a munkat csak olyan szamottev6 kesessel tudja elvegezni, hogy az 
Megrendel6nek mar nem all erdekeben, vagy V allalkoz6 olyan sulyos szerz6desellenes 
magatartast tanusit, amellyel a szerz6des, illetve a palyazat celjat (tamogatast) veszelyezteti. 
Azonnaii hatalyu feimondasnak van heiye tovabba, ha egy reszfeiadat teijesitesehez 
kapcsoi6d6 kesedelem, vagy az ajaniatban Vallaikoz6 altai vallalt, vagy a vegteijesitesre 
Megrendel6 altai megadott kesedelem eleri a 15 napot. 
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja tovabba a szerz6dest, ha a teljesites soran olyan 
el6re nem lathat6, de a teljesiteshez megvai6sitani sztikseges feladat mertil fel, amely 
megval6sitasaval a szerz6des ellenerteke meghaladna a VII. pont szerinti vallalkoz6i dij 
osszeget, es a Megrendel6nek nem all m6djaban, vagy szandekaban a szerz6des m6dositasa. 
VIII.Sl. Megrendel6i azonnali hatalyli felmondasnal a V allalkoz6 a megkezdett 
munkareszeket Iegkes6bb 5 munkanapon beltil lezarja, es vallalkoz6i dijra kizar6lag a mar 
teljesen kesz, lezart munkareszek utan jogosult. Ezzel szemben azonban Megrendel6 a 
felmondasb61 ered6 kotber igenyet es teljes karigenyet ervenyesiti. 

VIII.52. Megrendel6 jogosult es koteles a szerz6dest felmondani - ha sztikseges oiyan 

hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessei erintett feladata ellatasar6I 

gondoskodni tudjon - ha a v allaikoz6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25 %-ot meghaiad6 

tulajdoni reszesedest szerez vaiameiy oiyan jogi szemely vagy szemeiyes joga szerint 

jogkepes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 

meghatarozott felteteieknek, illetve ha a v allalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot 

meghaiad6 tuiajdoni reszesedest szerez oiyan jogi szemeiyben vagy szemeiyes joga szerint 
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jogkepes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 

meghatarozott felteteleknek. Ebben az esetben V allalkoz6 a szerzodes megsziinese elott mar 

teljesitett szolgaltatas szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult. 

VIII.53. V allalkoz6 a vallalkozasi szerzodest 60 napos felmondasi hataridovel jogosult 
felmondani abban az esetben, ha valamely, a szerzodeskoteskor elore nem l:ithat6, neki fel 

nem r6hat6 ok miatt a vallalt feladatot nem tudja a tole elvarhat6 magas szinvonalon 

elvegezni, es ezaltal a szerzodes celja veszelybe keriil. v allalkoz6 ez esetben a megkezdett 
munkareszeket lezarja, es az addig tenylegesen elvegzett munka alapjan ot megilleto 
vallalkoz6i dij leszamhizasara jogosult. 

IX. EGYEB MEGALLAPODASOK, NYILATKOZATOK 
IX.54. A szerzodo felek a szerzodes teljesitese soran kolcsonosen egyuttmiikodve kotelesek 
eljarni. Mindket felet tajekoztatasi es figyelmeztetesi kotelezettseg terheli a szerzodes 

teljesiteset befolyasol6 barmely koriilmenyt illetoen. Mindket fel koteles a karok megelozese 
es az esetleg mar bekovetkezett karok enyhitese erdekeben minden tole elvarhat6 intezkedest 
megtenni. 

IX.55.Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy 
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefliggesben olyan 

koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem 
megfelelo tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkoz6 ad6k6teles 
jovedelmenek csokkentesere alkalmasak; 

b) a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo 
szamara megismerhetove teszi es a Kbt. 125. § (5) bekezdes szerinti ugyletekrol 
Megrendelot haladektalanul ertesiti. 

IX.56. Felek megallapodnak abban, hogy ha a szerzodeses feltetelek barmely resze, vagy 
barmely rendelkezese ervenytelen, vagy ut6bb ervenytelenne v:ilik, akkor a szerzodeses 
feltetelek t6bbi resze es rendelkezese valtozatlanul ervenyben marad. Ebben az esetben az 

ervenytelenne valt reszt, vagy rendelkezest olyan m6don kell megvaltoztatni, hogy az 
ervenytelen resz, vagy rendelkezes m6dositasaval az eredetileg elerni kivant eel 
megval6suljon. E pont alkalmazasanak feltetele, hogy a szerzodes lenyeges resze es 
rendelkezesei - az ervenytelenseg miatt vegrehajtott valtozasokat kovetoen - ervenyesekke 
valnak, illetve ervenyesek maradnak. 

IX.57. A Vallalkoz6 a szerzodessel kapcsolatosan magara kotelezokent vallalja a Kbt. 128-
131. §§-ban rogzitett iranyad6 eloirasok ervenyesiteset. 
IX.58. A szerzodesessel kapcsolatos barmilyen ertesites, kozles, kozlemeny megtetele, 
tovabba a szerzodes m6dositasa kizar6lag irasban ervenyes. A fax irasos kozlesnek szamit. A 
teljesites soran az egyeztetesek, folyamatos kapcsolattartas fo szab:ilykent az epitesi napl6ba 

torteno bejegyzessel, illetve faxon tortenik, amelyek adott esetben bizonyit6 erot kepviselnek. 
IX.59. Felek rogzitik, hogy szerzodesessel kapcsolatos, uj kotelezettsegvallalast eredmenyezo 
nyilatkozattetelre a bevezeto reszben rogzitett kepviseloikjogosultak. 

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen pontban megjelOlt kepviseloik jogosultak a kivitelezessel 
kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtetelere, ami nem igenyli a szerzodes 
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m6dositasat, es nem jar uj kotelezettseg vallalasaval. 

A Megrendelo eljar6, szerzodes keretein beliil nyilatkozattetelre jogosult kepviseloje 
(miiszaki ellenor): 

Nev: 

Ertesitesi cim: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

A Vallalkoz6 kepviseleteben eljar6 Felelos Miiszaki Vezeto: 

Nev: 

Ertesitesi cim: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

Vallalkozo neveben tovabbi, a szerzodes keretein beliil nyilatkozattetelre jogosult szemelyek: 

Nev: 

Ertesitesi cim: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

A kijelOlt kepviselok adatainak valtozasar61 a felek jegyzokonyvet vesznek fel es azt a 
szerzodeshez csatoljak. 
IX.60. 

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesessel kapcsolatos, egymasnak cimzett 
valamennyi ertesitest, kozlest, kozlemenyt, vagy nyilatkozatot a kovetkezo cimre, es fax 
szamra kiildik: 
Megrendelo reszerol: 
Cim: ............................... Nev: .............................. . 
Fax szam: ............................... Telefon: .............................. . 
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v allalkoz6 reszerol: 
Cim: .............................. . Nev: ............................. .. 
Tel.: .............................. . Fax: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. E-mail: 

IX.61. Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dessel kapcsolatos esetleges vitaikat 
els6sorban targyalas utjan rendezik. 
Az jelen szerz6deses feltetelekben nem szabalyozott kerdesek megiteleseben els6dlegesen a 
kovetkez6 iratokat kell figyelembe venni: ajanlatteteli felhivas, ajanlateteli dokument<ici6, 
Vallalkoz6 ajanlata. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy ezen dokumentumok tartalmat 
maradektalanul ismerik, es a teljesites soran ezeknek mindenben megfelel6en jamak el. 
A felek a targyalasok eredmenytelensege eseten - min. 30 napos egyeztetesi id6szakot 
kovet6en - alavetik magukat - hataskort61 ftigg6en - a Megrendel6 szekhelye szerinti 
illetekes Bir6sag kizar6lagos illetekessegenek. Mediatort, valasztottbir6sagot a Felek nem 
vesznek igenybe. 
IX.62. Felek egybehangz6an megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6deses feltetelekben 
nem szabalyozott kerdesek vonatkozasaban a IX. ponton tul a Kbt., a Ptk., es a 
komyezetvedelmi, ill. az epftesi jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k. 
Felek jelen szerz6dest irasban, a Kbt. vonatkoz6 rendelkezeseinek figyelembe vetelevel 
m6dosfthatj ak. 
IX.63. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerz6deses feltetelek 
teljesitesenek es ervenyessegenek id6tartama alatt Megrendel6 megsziinik, akkor a Vallalkoz6 
a Megrendel6 jogut6dja fele az altala jelen szerz6deses feltetelekben vallalt kotelezettsegeket 
magara nezve teljes felel6sseggel kotelez6 erejiinek ismeri el, kiveve, ha Felek 
szerz6desm6dositas kereteben ett61 elter6en rendelkeznek. Felek megallapodnak tovabba 
abban, hogy jelen szerz6deses felteteleket a jogszabalyok keretei kozott Vallalkoz6 jogut6dja 
is koteles teljesfteni, kiveve, ha felek egybehangz6an maskent nem rendelkeznek. 
IX.64. V allalkoz6 a szerz6des al:iirasaval elfogadja az Allami Szamvev6szek ellen6rzesi 
jogosultsagat, illetve - a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagar61 sz616 rendelkezesek 
ertelmeben - a megkotend6 szerz6des lenyeges tartalmara vonatkoz6an a tajekoztatast uzleti 
titokra hivatkozassal nem tagadja meg es e kovetelmenyeket a szerz6des teljesitesebe bevonni 
kivant valamennyi alvallalkoz6val szemben is ervenyesfti. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy 
az Allami Szamvev6szekr61 sz616 2011. evi LXVI. tOrveny 5. §-anak (5) bekezdeseben 
foglaltak alapjan az Asz vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereib61 finanszirozott 
beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erint6 szerz6deseket a 
megrendel6nel, a megrendel6 neveben vagy kepviseleteben eljar6 termeszetes szemelynel es 
jogi szemelynel, valamint azoknal a szerz6d6 feleknel, akik, illetve amelyek a szerz6des 
teljesiteseert felel6sek, tovabba a szerz6des teljesiteseben kozremiikod6 valamennyi 
gazdalkod6 szervezetnel. 

Jelen szerz6des es mellekletei 4, azaz negy eredeti peldanyban keszultek, melyb61 3 eredeti 

peldany Megrendel6t, 1 eredeti peldany V allalkoz6t illeti meg. 
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Felek e megallapodast egyiittes elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 

megegyez6t j6vahagy6lag alciirjak. 

Kelt, ...................................... . 

Megrendel6 
Nev 

Kelt: ....................... . 

Vallalkoz6 
Nev 

1. sz. melleklet: Felel6ssegbiztositas igazolasara vonatkoz6 dokumentum 
2. sz. melleklet: Vallalkoz6 kozbeszerzesi eljarasban tett ajanlata 
3. sz. melleklet: A pr6baiizemmel kapcsolatos szabalyok 
4. sz. melleklet: a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosit6 szamu palyazat felhivasa es 

utmutat6ja 
5. sz melleklet: Miiszaki iitemterv es szamlazasi iitemezes 
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3. szamu melleklet 

A probaiizem szabalyai 

A kivitelezes soran az uszoda folyamatos iizemet biztositani kell. 
Minden miiszakilag indokolt leallas csak iizemidon kiviil lehet. Az ANTSZ altal kiadott 
miikodesi es iizemeltetesi engedelyben foglaltakat a kivitelezes soran is folyamatosan be kell 
tartani a v allalkoz6nak. 
A kivitelezesi munkak befejezeset kovetoen Kivitelezonek oktatast kell tartani a visszaoblites 
uj m6djar61 az uszodagepeszeknek. 
Az oktatas soran egy visszaoblitesi ciklust meg kell csinalnia kozosen az uszodagepeszekkel. 
Az oktatast kovetoen kivitelezo 30 napos pr6baiizemet koteles vegigcsinalni a szolgalatban 
levo uszodagepeszekkel. 
Ez magaba foglalja naponta a zarast kovetoen a hovisszanyeressel t6rten6 visszaoblitest. 
Ez naponta 2-3 6ras miivelet, amely soran a mellekelt adatrogzito tablazatot is ki kell t6lteni. 
Az adatok alapjan a pr6baiizem alatt el kell vegezni a rendszer beallitasat. ( szivattyu 
fordulatszam, vizsebessegek , homersekletek, oblitesi idociklus beallitasa, optimalizalasa) 
Errol a pr6baiizem leteltevel egy jelentest kell kesziteni, ahol a folyamatokat es az 
eredmenyeket be kell mutatni. 
Ez az osszegzo jelentes, ami az utols6 teljesites alapjaul szolgal. 
Ettol a datumt61 szamit a 36 h6nap j6tallas. 
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Visszamosast vegz6: 

Datum: 

Tavh6mer6 allasa: 

Vfzora allasa 

Tanmedence 

Visszamosas elotti homersekletek: 

Visszamosas utani homersekletek: 

Usz6medence 

Szur6 szama: 

Visszamosas elotti homersekletek: 

Visszamosas utani homersekletek: 

--------

,- ---- J 20:00 -kor a mer6 allasa 

Visszamosasok 
elott 

Medence 

Tartaly 

Medence 

Tartaly 

I ~ 

Medence 

Tartaly 

Medence 

Tartaly 

,- -, 
Kezi H6mer6 

Kezi Homero 

Kezi H6mer6 

Kezi Homero 

Meglevo 
digitalis mero 

----------
Meglevo 
digitalis mer6 

----
Meglevo 
digitalis mer6 

~ 

Meglevo 
digitalis mer6 

----~ -------

Visszamosasok utan 

Szabalyozasrol 
leolvashato ertek 

Szabalyozasrol 
leolvashato ertek 

-

Sza ba lyozasrol 
leolvashato ertek 

----- ---

Szabalyozasrol 
leolvashato ertek 

Tavh6 fogyasztas el6z6 napi ~----- l 
allashoz kepest I 

ezt az erteket a szivattyuk elindftasa utan 2-3 perccel kell 
leolvasni 

ezt az erteket a szivattyuk elindftasa utan 2-3 percel kell 
leolvasni 
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5. szamu melleklet 

Miiszaki iitemterv es szamlazasi iitemezes 

Vallalkoz6 a kivitelezest az alabbi iitemterv szerint teljesiti es reszszamla, tovabba vegszamla 

benyujtasara az alabbi iitemezes szerint jogosult: 

1./ Elso iitem es elso reszszamla benyujtasa: 

Megval6sult teljesites: tetojavitas. A teljesites hatarideje: a szerzodes megkotesetol szamitott 
3. het vege. Az elso litem megval6sitasahoz kapcsol6d6 reszszamla kibocsatasara Vallalkoz6 
az afa nelkilli szerzodeses ertek 10 szazalekanak megfelelo mertekben jogosult. 

2./ Masodik iitem es masodik reszszamla benyujtasa: 

Megval6sult teljesites: napkollektorok elhelyezese. A teljesites hatarideje: a szerzodes 
megkotesetol szamitott 9. het vege. A masodik litem megval6sitasahoz kapcsol6d6 reszszamla 
kibocsatasara v allalkoz6 az afa nelkilli szerzodeses ertek 40 szazalekanak megfelelo 
mertekben jogosult. 

3./ Harmadik iitem es harmadik reszszamla benyujtasa: 

Megval6sult teljesites: gepeszeti szereles az uszodaterben. A teljesites hatarideje: a szerzodes 
megkotesetol szamitott 3. h6nap vege. A harmadik litem megval6sitasahoz kapcsol6d6 
reszszamla kibocsatasara Vallalkoz6 az afa nelkilli szerzodeses ertek 35 szazalekanak 
megfelelo mertekben jogosult. 

4./ v egszamla benyujtasa: 

Megval6sult teljesites: pr6baiizem befejezese, oktatasi jegyzokonyv es a teljes atadasi 
dokumentaci6 bemutatasa, a teljesites Megrendelo altali igazolasa. A teljesites hatarideje: a 
szerzodes megkotesetol szamitott 4. h6nap vege. A vegszamla kibocsatasara V allalkoz6 az afa 
nelkilli szerzodeses ertek 15 szazalekanak megfelel6 mertekbenjogosult. 


