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A V6llalkoz6 a r6,szsz6ml6kat a szerzodes szerinti munk6k megval6sitiisa sor6n legal6bb 30 7o-os, 6s

60%-os m6rt6kri k6sziilts6gi fok eler6se eset6n jogosult ki6llitani, a viilalkoz6i dijnak a kdsztilts6gi

fok mertek6nek megfelelo r6sz<isszeg6nek erej6ig. Ig6nylese eseten az eloleg <isszege a v6gsziimla

6sszeg6be belesz6mit.

A V6llalkozo a vegszimlilt a szerzodes szerinti munk6k megval6sitas|t, szerzodesszeni teljesit6s6t,

azaz a mtiszaki 6tad6s-6tv6teli elj6r6s eredm6nyes lez6r6s6t kcivetoen jogosult ki6llitani.

A Megrendelok 6s aYiilalkoz6 egytittesen meg6llapitj6k, hogy jelen szerzod6sben felsorolt munk6k

r6szben az iitalfinos forgalmi ad6r6l szolo 2007. evi CXXVIL torveny 142. $ (1) bekezdes b)

pontjdnak hatiiya al6 l. rrtoznak, azaz olyan munk6k, amelyek ingatlan l6trehoz6s6ra, iltalakitisilra
vagy egy6b megv6ltoztatdsira - ide6rtve az ingatlan bont6ssal tort6no megszi.intet6s6t is - ir6nyul, 6s

az ingatlan lftrehozatala, bovit6se, dtalakitiisa, egy6b megv6ltoztat6sa 6pit6sihat6s6gi enged6ly-

koteles, vagy 6pit6si hat6silgi tudom6sulvdteli elj6r6shoz kotott. Erre tekintettel a Megrendelok

nyilatkoznak a Villalk oz6nak, hogy 6pit6si enged6llyel rendelkezik.





reszletezve az alvdllalkoz6i teljesites, valamint a Vdllalkozoi teljesit6s mertek6t;

d) a c) pont szerint a szimlilban felti.intetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t a kifizetdsre k<iteles

szenrezet - a 30612011. (XII.23.) Korm6nyrendelet 14.$ (l) bekezd6s i) pontja szerint - harminc

napon beltil 6tutalja a V6llalkoz6nak;

e) a V6llalkoz6k6nt szerzodo f6l halad6ktalanul kiegyenliti az alviilalkozok szitml6it vagy az adozirs

rendjerol sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 36/4. $ (3) bekezddse szerint azt vagy

annak egy rdszet visszatartja, illetve az alviilalkoz6val kotott szerzod6sben foglaltak szeint az

alvillalkoz6i dij egy reszet visszatartja;

f) a V6llalkoz6k6nt szerzodo f6l 6tadja az e) pont szerinti ritutal6sok igazol6sainak m6solatait, vagy az

alv6llalkoz6 k<iztartoz6st mutat6 egytittes ad6igazolits6nak m6solat6t a Megrendelok6nt szerzodo

f6lnek (annak 6rdek6ben, hogy a Megrendelok6nt szerzodo fel meg6llapithassa, hogy a V6llalkoz6k6nt

szerzodo f6l jogszeruen nem frzette ki a teljes osszeget az alviilalkoz6nak);
g) a V6llalkoz6k€nt szerzodo fel 6ltal benyfjtott sz6ml6ban megjeltilt, fov6llalkoz6i teljesit6s

ellen6rt6k6t a kifizet6sre ktiteles szervezet - tizenrit napon beltil dtutalja a V6llalkoz6k6nt szerzodo

feleknek, ha 6k az alviilalkoz6kkal szembeni fizet6si k<itelezettsdgiiket az Art. 361A. $-iira is

tekintettel telj esitett6k;

h) ha a Vrillalkoz6kdnt szerzodo f€l az e) vagy az f) pont szerinti kotelezetts6g6t nem teljesiti, az

ellenszolg6ltat6s fennmarad6 rlszet a kifizet6sre k<iteles szervezet orzi 6s az akkor illeti meg az

V6llalkoz6t, ha a Megrendelok resz6re igazolja, hogy az e) vagy az t) pont szerinti k<itelezetts6g6t

teljesitette, vagy hitelt 6rdemlo irattal igazolja, hogy az alv6llalkoz6 vagy szakember nem jogosult a

V6llalkoz6 iital a b) pont szerint bejelentett <isszegre vagy annak egy resz6re;

A MegrendelSk lehetos6get adnak tartal6kkeret k6pz6s6re a teljes nett6 ellenszolgiitattts 5Yo-6nak

megfelelo m6rt6keig az epit6si beruh6z6sok k<izbeszerzes6nek r6szletes szabiiyairol sz6l6 30612011.

(XII.23.) Korm6nyrendelet 7. $-a alapj6n.

A tartal6kkeret felhas znfllfusinak szab{lyai :

A tartal6kkeret a szerzod6s thrgyitt klpezo 6pit6si beruhiiz6s teljesit6shez, a szerzod6s megkdt6sekor

el5re nem liithat6, nem tervezheto munk5k ellen6rt6k6nek elsz6molSsilra haszn6lhat6 fel.

A tartal6kkeret terh6re kifizet6sek kizirolag a Viillalkozo ir6sban benyrijtott k6relme, 6s a

Megrendelok ir6sbeli, elozetes j6v6hagy6s6val teljesithetoek.

Amennyiben az lpitesi beruh6z6s mriszaki tartalm6nak viitozitsa vagy egyeb okok miatt vSlik

sziiks6gess6 tcibbletkolts6g kifizet6se, 6s a tobbletkolts6g kifizet6s6t a Megrendelok mtiszakilszakmai

6s jogi szempontb6l j6v6hagyj a, ezen krilts6gelemek a tartal6kkeretebol kifizethetoek.

A tartal6kkeret terh6re tdrt6n5 elsziimol6s az alitbbi esetekben lehets6ges:

1. Mtiszaki sztiks6gess6g, ami miatt az aj6nlati dokument6ci6 mell6kletet k€pezo mtiszaki iratokban

foglaltakt6l el kell t6rni: A kivitelez6s alatt a szerzodo feleken kiv[lell6 okokb6l t<irt6nt, elore nem

l6thato villtozSsok a helyszini kortilm6nyekben.

2. Megrendel6k 6rdek6t szolg6l6 v6ltoz6s: Az eloirt mtiszaki minos6ghez k6pest jobb mtiszaki

megold6s, amely t<ibbletkolts6ggel j6r.

3. Vonatkozo jogszab1ly villtozirsa: A beruh6z6sra vonatkoz6 jogszabtrlyi viitozirs miatt felmeriilt

tribbletk<iltseg, amely a szerzod6skot6s idopontjdban m6g nem volt hatdlyban.

4. Un. 6sszeriisit6si javaslat, az alihbrak szerint: az eloirttal azonos, vagy azzal egyen6rt6kti mtiszaki

tartalom mellett roviaiti a kivitelez6s id6tartam6t; csokkenti a Megrendelok k<ilts6geit az eljiris

tirgyitt k1pezo beruh6z6s fenntart6sa 6s tizemeltet6se sor6n, vagy n<iveli annak 6rtek6t.

5. Fotmunka: Az1pitoipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009. (Ix. 15.) Korm. rendelet 2. $

t) pontja 6rtelm6ben a szerzodls alapj6t kepezo dokument6ci6ban nem szereplo ktilon megrendelt

munkat6tel (munkatobblet).





33. Atadrls - ritn6tet

A kivitelez6s befejezdsekor a V6llalkoz6 a munka k6szre jelent6s6vel 6tad6s-6tveteli elj6r6st

kezdem6nyez. A k6szre jelent6s kezhezv€tel6t koveto 8 napon beliil a Megrendelok mtiszaki ellenore

kitrizi a mriszaki 6tad6s-6tv6teli eljdr6st az 6rintett hat6s6gok, szakhat6s6gi, k<izmtikezelok

bevon6s6val.



A kesedelemre ir6nyado a szerzod6s 3.3.3. pontj6ban foglaltak.

4.4. Meghifisulisi kiitb6r: Amennyiben a szerzodes a V6llalkoz6nak felr6hat6 ok miatt meghirisul -
bele6rtve kiilonosen azt, hogy a szerzodes a Viillalkoz6 szerzod6sszegese miatt lehetetleni.il, a

Megrendelok a szerzodest a Vdllalkozonak felr6hat6 ok miatt egyoldahian megsztintetik - a

V6llalkoz6 a nett6 v6llalkoz6i dij 20o/o-6nak megt-elelo osszegti meghirisul6si kotber megfizetes6re

koteles.

4.5. Teljesit6si biztosit6k: A szerzodes teljesitesenek elmarad6s6val kapcsolatos ig6nyek

biztosit6kak6nt a Megrendelok a szerzodes szerinti, 6fa n6lkiil sz6mitott ellenszolg6ltat6s 5%-6nak

megfelelo osszegti teljesit6si biztosit6kot kotnek ki, melyet a V6llalkozo aszeruod6s hatdlybalep6sekor

koteles a Megrendelok rendelkez6s6re bocs6tani. A Megrendelok eloirj6k, hogy e biztosit6k a

szerzodes hat6lyba l6pes6nek idopontj6ig a V6llalkoz6k6nt szerzodo t-61viiasztitsa szerint teljesitheto a

Kbt. 126. g (6) bekezdes a) pontja alapj6n a V6llalkoz6kent szerzodo fel viiasztttsa szerint 6vad6kk6nt

az el6irt p6nz<isszegnek a Megrendelok szerzodo fel fizet6si szitml|jira tcirt6no befizet6s6vel

(6tutal6s6val), bank vagy biztosito iital v6llalt garancia vagy banki keszfrzeto kezess6g biztosit6s6val,

vagy biztosititsi szerzod6s alapj6n ki6llitott - keszfrzeto kezess6gv6llal6st tartalmazo - kotelezv6nnyel.

A teljesit6si biztositekot a szerzodesben meghatirozott feladatok szerzodesszeni teljesit6set k<ivetoen,

a teljesit6sigazol6s ki6llit6s6t krjveto 10 napon beliil visszautalj6k a Megrendelok a V6llalkoz6

sziml|jdra. illetve a bankgarancia, vagy a banki keszfrzeto kezess6gv6llal6s, vagy a kotelezv6ny ezen

idopontban hatiiyirt 6s 6rv6ny6t veszti.

4.6. J6t6lhlsi 6s szavatossigi biztosit6k: A szerzodes hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos j6t6ll6si 6s

szavatossiigi igenyek biztosit6kakent a Megrendelok a szerzod6s szerinti, tartal6kkeret es 6fa n6lktil
sz6mitott ellenszolg6ltatils 5oA-6nak megfelelo m6rt6kti biztositekot k<jtnek ki. A biztosit6kot a

teljesit6s idopontj6ban kell a Megrendelok rendelkez6s6re bocs6tani. A Megrendelok eloirj6k, hogy e

biztosit6k a fenti idopontban a Kbt. 126. $ (6) bekezdes a) pontja alapjin teljesitheto a V6llalkoz6k6nt

szerz6do fel v6laszt6sa szerint 6vad6kkent az eloirt p6nztisszegnek a Megrendelok6nt szerzodo fdl
fizet6si szitml|jira tort6no befizet6s6vel (6tutal6s5val), bank vagy biztosit6 eltal v6llalt garanciavagy

banki klszfrzeto kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerzodls alapjrln ki6llitott - keszfrzeto

kezess6gv6llal6st tafialmazo kotelezv6nnyel. A biztosit6knak a szerzodes V6llalkoz6 6ltali
teljesit6sekor - azaz a lezirt eredm6nyes mriszaki 6tad6s-6tv6tel idopontjdt6l kezdodoen az egy 6ves

ut6-feltilvizsg6lati elj6r6s eredmenyes lezirisdig kell, hogy a Megrendel6k rendelkez6s6re 6lljon. A
biztosit6k <isszege az egy 6ves ut6-feltilvizsg6lati elj6r6s eredm6nyes lezirilsifi kdvetoen l5 napon
beliil j6r vissza eg6szben, vagy - amennyiben hiba kijavit6silra az osszegr6szben felhaszn6l6sra kertil -
r6szben a Y iilalkozo reszer e.

4.7. Elillegvisszafizet6si biztosft6k: A 412011. (I.28.) Korm6nyrendelet 57lA $ (3) bekezd6s6re

tekintettel a Megrendel6k kikdtik a szerzod6s elsz6molhat6 rjsszeg6nek l}Yo-a es a V6llalkozo iital -
esetlegesen - ig6nyelt sziilit6i eloleg ktilonbozet6re jut6 t6mogat6s osszeg6nek megfelelo m6rt6kti, a

Kormiiny eur6pai uni6s forr6sok felhaszndl6s6val kapcsolatos tinyito hatos6gi feladatok ell6t6s6ra
kijel<ilt tagSa javiraszolo, a Kbt. 126. $ (6) bekezd6se szerinti biztosit6k-nyujt6s kritelezettseg6t.
A gazdas|gi t6rsas6g vagy nonprofrt szewezet sz6llit6 c6gjegyz6sre jogosult vezeto tiszts6gviseloj6nek
vagy legalitbb 50%-os k<izvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo tulajdonosiinak, vagy egyi.ittesen legal6bb
5O%-os k<izvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo term6szetes szem6ly tulajdonosainak kezessegv6llal6sa,
vagy garanciaszewezet 6ltal v6llalt kezess6g, valamint az Aht. 92. $ (1) bekezd6se szerinti dllami
kezess6g is elfogadhato a sziilit6i eloleg biztosit6kak6nt. Eloleg ig6nylese eset6n a V6llalkoz6 koteles
eloleg-visszafrzetesi biztosit6kot a Megrendelok rendelkez6s6re bocs6tania az elolegbek6ro
benyirjt6s6val egyidoben. Az elolegvisszafizetesi biztositek a V6llalkoz6k6nt szerzodo fel vrllasztiisa
szerint teijesithet6 a Kbt. 126. $ (6) bekezd6s b,) pontban foglaltak alapj6n a 4l20lt. (1.28.)
Korm6nyrendelet 57lA $ (3) bekezd6se szerint megjelolt biztosit6ki folmiban (azaz atulajdonos, vagy



a vezeto tiszts6gviselo, vagy garanciaszervezet kezess6gv6llal6s6val a fentiek szerint), vagy a
Vrillalkoz6kent szerzodo f6l v6laszt6sa szerint 6vad6kk6nt az eloirt penz<isszegnek a Megrendelokent

szerzodo f6l fizet6si szbmli$ilra t<irleno befizet6s6vel (6tutal6s:ival), bank vagy biztosit6 6ltal v6llalt
garancia vagy banki keszfizeti| kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerzodes alapj6n ki6llitott -

kdszftzeto k ez es s 6gv6l I al 6 st tartalmazo - k<i t el ez v 6nnye l.

4.8. A fenti rendelkezesek nem 6rintik a V6llalkoz6 k6rt6ritesi felelossdg6t.



5.8. A V6llalkoz6 felel a kivitelezes idoszaka alatt egeszen a mtiszaki 6tad6s-6tvetel befejez6s6nek

idopontj6ig a munkav6delmi, kcirnyezetvedelmi 6s orzesvedelmi szab6lyok betart6s66rt, gondoskodik

tov6bb6 a munkahely elkerit6serol 6s a sziiks6ges figyeimezteto jelz6sek elhelyezeserol. A
munkateriilet 6tv6tel6tol a muszaki 6tad6s-6tvetel befejez6s6nek idopontjAigaYAllalkoz6 feleloss6ggel
1artozik a munkateriileten vegzett tev6kenys6ge6rt, bele6rtve a munkag6pek, eszkozcik, berendez6sek

es anyagok t6rol6s6t 6s orz6s6t, az elet- 6s vagyonbiztons6got. A Vrillalkoz6 feleloss6ge kiterjed az

alv6llalkoz6ira is.

5.9. Az epitkezdssel kapcsolatosan esetlegesen felmeriilo kozijzemi koltsegek aYiilalkoz6t terhelik.

5.10. A munkatertilet 6tad6sakor nem jelzett, k<izmtit6rk6pen fel nem ti.intetett kozmtivek
megrong6l6d6s66rt V6llalkoz6 feleloss6get nem v6llal, de a kiiresetek megeloz6se 6rdek6ben -
sztiks6g szerint - koteles egyiittmriktidni a kozmtivek pontos hely6nek meghatiiroz6s6ban. A t6nyleges

munkav6gz6s elott a V6llalkoz6 6s a Megrendelok kotelesek egyeztetni az eintett k<jzmrikezelokkel.

5.1 I . A Megrendelok nev6ben a mriszaki ellenor ktiteles a munkatertiletet rendszeresen ellenoizni, az

eltakar6sra keriilo munkar6szeket szemrevetelezni 6s 6szrev6teleit az elektronikus 6pit6si napl6ban

rogziteni.

5.12. Az eltakar6sra keri.il6 munkar6szeket a V6llalkoz6 koteles a Megrendeloknek bemutatni es ot az

eltakar6sr6l azt megelozoen napl6bejegyzls utjhn (8 napt6ri nappal kor6bban), vagy ir6sban (3
munkanappal kor6bban) ertesiteni.

5.13. A V6llalkoz6 feladata a munkateriiletnek, valamint az illtala ig6nybevett k<izteri.iletnek (6rda,
irttest stb.) folyamatos tiszt6n tart6sa, az epitdsi teriiletrol k<iztertiletre kihordott s6r, sitt folyamatos

takaritiisa porszennyezds, a kriztertlet kiilso csatornarendszer eldugit6sa n6lki.il, a hullad6k, szem6t 6s

sitt munkateriiletrol tort6n6 folyamatos el szdllit6sa.

A kivitelez6s sor6n keletkezo hullad6kok - enged6llyel rendelkezo kezelohriz trirt6no - elszillititsira
(elsz6,llitatits6ra) a V6llalkoz6 k<iteles. A mriszaki 6tadris-6tv6teli dokument6ci6nak tartalmazniakell az

el sz6llitott hullad6k kezeloi, illetve befogad6i nyilatkozatait.

5.14. A V6llalkoz6 koteles az iillag-, vagyon- 6s kapcsol6d6 6letv6delem biztons6gilnak garantillsfura,
az esetlegesen okozott k6rok helyre6llit6s6ra. A V6llalkoz6 a nem szakszerii munkav6gz6sbol eredo
k6rok6rt telj es koni felel oss6ggel, krilts6g6tv6ll al6s mellett felel.

5.15. A V6llalkoz6 kciteles a dolgoz6i foglalkoztatisixal kapcsolatban a jogszab6lyok 6ltal
megk<ivetelt <isszes adminisztrativ (bejelentes, nyilviintart6s stb.) kotelezetts6get teljesiteni. Ezen
kotelezetts6ge esetleges elmulasztitsiert a Megrendeloket feleloss6g nem terheli.

5.16. Az eloirinyzott anyagok, szerkezetek teljesit6st akadiiyozo hiinyira a V6llalkoz6 nem
hivatkozhat, erre hivatkoz6ssal teljesit6si hat6rido trill6p6st nem kezdemenyezhet.

5.17. V6llalkoz6 koteles a gyirtis 6s be6pit6s folyaman eloirt vizsg6latokat elvdgezni, illetve
elv6geztetni. Tcibbletvizsg6latokat V6llalkoz6 csak a Megrendel6k iriisos utasitiis6ra es koltsegt6rit6se
mellett vegeztet, amennyiben a tobbletvizsgiiat Megrendelok 6rdek6ben v6lik sztiks6gess6.

5.18. Az 6pitoipari kivitelez6si tev6kenys6grol sz6l6 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.
6rtelm6ben a szerzodes alapj6t kepezo dokument6ci6ban nem szereplo ktilon megrendelt

$ f) ponda

munkat6tel

tdrgyifi a
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Lit6r Kiizsdg Onkormrnyzat,

l\{egrendel6



szerzod6snek, azaz a munkatdtelek nem keri.ilnek feltiintet6sre sem a szerzodes muszaki tartalm6t

meghattroz6 d.okument6ci6ban, sem az furazatlan koltsegvet6si kiiriisban. A p6tmunka, illetve az

elsziimol6si m6dja tekinteteben a tblek - mivel tartal6kkeret k6pzesere a megrendelo nem adott

lehetos6get - a p6tmunka felmeriil6sekor hat6lyos jogszab6lyok, igy kiilon<isen a Kbt. szerzod6s-

m6dosit6sra vonatkoz6 rendelkezdsei fi gyelembevdtel6vel rillapodnak meg.

5.19. A V6llalkoz6 a jelen szerzodes tirgyira - kiilontisen az 6pit6siberuhivirsok kozbeszerzesenek

r6szletes szabtiyairol sz6l6 3061201l. (XII.23.) Korm6nyrendelet 9. $-ban foglaltak alapj6n Generali-

Providencia Biztosit6 T6rsas6gn6l erv6nyes feleloss6gbiztositilsi szerzod6ssel rendelkezik, melynek

szitma: 955 9090 I I 0527 4100.



Az alv6llalkoz6 szemelye nem m6dosithat6 olyan esetben, amennyiben egy meghat6rozott
alv6llalkoz6 igenybev6tele az 6rintett szolgiitatits saj6tos. tulajdons6gait figyelembe veve a

kozbeszerzesi elj6r6sban az aj6nlatok 6rtekel6sekor [Kbt. ,63. $ (4) bekezd6se] megfiatirozo
kor{ilm6nynek minosiilt.

A Kbt. 128. $ (l) - (2) bekezd6sek szerinti teljesitesi kotelezetts6get teljesitheti a V6llalkoz6,vagy a
nem term6szetes szem6ly alv6llalkoz6 jogutodja, ha ezek valamelyike mint jogi szem6ly 6talakul,
sz6tv6lik, m6s jogi szem6llyel egyestil vagy a 16 vonatkoz6 szab6lyok szerint m6s m6don jogut6dl6ssal

megsztinik.

6.5. A V6llalkozo a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Megrendelokszirmira kciteles megismerhetove tenni 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6se szerinti tigyletekrol
a Megrendeloket halad6ktalanul ertesiteni. (Kbt. 125.$ (4) bekezd6s)






