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mint Megrendelő (a touábbiakban: MegrendelQ,
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a TERM Éprrn nuncÁRIA Koriátolt Felelósségú Társaság
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-cégjegyzékszáma: Cg,20-09-073026
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- adószáma:
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1"0863877-2-44
Virág László v ezérigazgatő

24I2o638-2-20
Veréb |t4áté ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételek szerint,

Előzménvek:

A MegrendelŐ, mint közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt,) Harmadik rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,
,,DMRV ZÉ. teljes működési területén hibaelhárítások, karbantartások és házi
bekötések helyén az úthelyreáIlítások elvégzése" tárgyban. Az eljárás EKR azonosító
száma : EKR0010 4207202I

A közbeszezési eljárásban a Vállalkozó került kihirdetésre nyeftes ajánlattevőként, amelyre
tekintettel a Felek jelen szerződést kötik (a továbbiakban: Szerződés vagy jelen szerződés).

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó e|vállalja a D|VRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. teljes
működési területén az építési beruházásokhoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó, az 1.
számú melléklet szerinti munkaterület helyreállítási feladatok elvégzését, a Műszaki Leírásban
(2. számú melléklet) rész|etezettek szerint a Megrendelő egyedi megrendelésének
(továbbiakban:,,Egyedi Megrendelés') megfelelően.
A Vá||alkozó egyúttal vállalja valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a
jelen szerződés 2, számú mel|ékletét képező Műszaki leírásban meghatározott feladat
ellátását.
A Fe|ek mindenekelőtt kijelentik, hogy a Szerződést az eljárást megindító felhívás, a végleges
közbeszerzési dokumentumok és a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.
A jelen szerződés elvá|aszthatatlan mellékletét képezik:
1. számú mellék|et: Nyertes Aján|attevő ajánlatát tartalmazó ártábla
2. számú melléklet: |Vűszaki leírás
3. számú mellék|et: Egyedi Megrendelés minta
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4. számú mellék|et: Fele|ősségbiztosítási kötvény
5. számú mel|éklet: Nyi|atkozat a teljesitésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

A fentieken tút a közbeszerzési e|járás te|jes iratanyaga (eljárást megindító felhívás,
közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatáso[ ajánlat, adotl esetben
hiánypótlási fe|hívás és hiánypótIások, adott esetben felvilágositás kérések és arra adott
válaszok, adott esetben indokoláskérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánIatok
elbírálásáról) - annak csato|ása nélkül is - a jelen szerződés elvá|aszthatatlan részét képezik,
Amennyiben a jelen szeződés törzsszövege és a 2. számú mellékletet képező MŰszaki leírás
között el|entmondás van, úgy a Műszaki leírás rendelkezései irányadóak.

A Vállalkozó kötelezetBéget vállal arra, hogy Megrendelő által az eljárást megindító
fe|hívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a Szerződés
tárgyát képező munkákat, az ajánlatában válla|t feltételekkel az Egyedi Megrende|ésekben
fogIaltak szerint szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan
kivitelben, a 2. számú melléklet szerinti Műszaki Leírásnak, vonatkozó előírásoknak, műszaki
szabványokna( va|amint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egy szakvállalat
gondosságával eIvé9zi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen
teljesíti, ideétve különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalan
teljesítését.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő
szakértelemmel rendelkezik és válla|ja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzését, a
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés
megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a feladato! és
meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők betartását befolyásoló
összes körü|ményről.

A Szerződés hatálybalépése, időtaÉama

Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától számított 18 hónapig vagy -amennyiben
az hamarabb bekövetkezik-, a 4. 1) pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, illetve legkésőbb a

Szerződés alapján kiadott Egyedi Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses
kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. Megrende|ő egyoldalú nyilatkozata a|apján
egy alkalommal maximum 6 hónapos határozott időtaftammal -de legfeljebb a keretösszeg
kimerüléséig- a Szerződés meghosszabbítható. Amennyiben a Felek általi a|áírás nem
ugyanazon a napon töfténik, úgy a Szerződés hatáIybalépésének napja, az utolsó aláíró
alákásának napja. A Felek rögzitik, hogy a Szerződés alapján leadott megrendelés tellesítésére
biztosított határidő nem haladhatja meg a Szerződés hatályának időtartamát. Ezért
Megrendelő a Szerződés terhére megrende|ést ú9y adhat meg, hogy a VállaIkozó á|tal vá||alt
teljesitési határidőt figyelembe véve a megrende|és teljesítésére a Szerződés hatálya alatt sor
kerülhessen,

A Szerződés teljesítése

3.1. A teljesítés műszaki tartalma

A teljesités részletes műszaki tartalmát a Megrendelő által kiadott Egyedi Megrendelések és a
Műszaki Leírás tartalmazza, VállaIkozó rende|kezésre állása a Szerződés hatálya alatt
folyamatos.

3.
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3,2, A teljesítés helye

Vállalkozó a Szerződés tárgya szerinti tevékenységet a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zft, te|jes működési területén te|jesíti, az Egyedi Megrende|ések a|apján.
Megrendelő köteIes a Vá|lalkozó szerződésszerű te|jesitésének eredményét a je|en

szerződésben fogIaltak szerlnt átven ni.

3.3. Vállalkozó értesítése, munkaterület átvétele, egyéb a munkakezdéssel
kapcsolatos előírások és kötelezettségek Vállalkozó számára

. |Yegrendelő munkavá||a|ója telefonon értesíti a Vá||a|kozót és a Vállalkozó által a je|en
Szerződés 13. pontjában megadott e-mail címre, a telefonon töftént éftesítéssel
egyidejűleg, e|ektronikus Ievélben is megrendelést kütd a 3. számú mellék|et szerinti
megrende|ő nyomtatvány kitöltéséve| (Egyedi |t4egrende|és).

. Az Egyedi |Vegrende|ésnek taftalmaznia ke|| a he|yszín pontos címét, az elszá||itandó,
bontott anyag mennyiségét, a te|jesítési határidőt, valamint az eset|egesen fennálló
rendkivüli körü|mények leírását.

. Az Egyedi N4egrendelések a feladatok ütemezését tekintve lehetnek előre tervezett
karbantartási munkák, előre nem tervezett he|yreál|itási munkák, és prioritással
kezelt előre nem tervezett he|yreá||itási munkák (pld. nagy forgalmú közút,
fokozott baIeseWeszélyt jeIentő munkagödrök).

. Az előre tervezett karbantartási munkákat Megrende|ő a várható munkakezdést
mege|őző hét utolsó munkanapján ütemezetten jelenti be Vá||a|kozónak. A munka
megrende|ése ilyen esetben is az általános szabályok szerinti Egyedi |vlegrendelésse|
történik.

. Az Egyedi |Yegrende|és kézhezvéteIe egyben a munkaterület átadás-átvéte|ének
időpon!át is jelenti. Az Egyedi Megrendelés kéZhezvételétől számitott 2 munkanapon
belü| a munkálatokat meg kell kezdeni, és a techno|ógiai időkre is tekintettel a Iehető
legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az Egyedi Megrende|ésben megjelölt határidőre e|

ke|| azokat végezni (a legszűkebb határidő az irányadó) Pé|da: pénteken 08:00 órakor
bejelentett munka esetében a munkavégzést legkésőbb a keddi munkanapon ke||

megkezdeni.
. Vál|a|kozó munkanapokon 19 óra és 07 óra között, valamint szombat, vasárnap és

ünnepnapokon a helyreállítást nem köteles megkezdeni. Ez alól kivételt képeznek a
prioritással kezelt előre nem tervezett helyreá||itási munkák

. prioritással keze|t esetben, nagy forgalmú, balesetveszé|yes, vagy frekventá|t területen,
kieme|t jelentőségű időpontokban (pld. tervezett rendezvény időpontja) a
munkavégzést az Egyedi Megrende|és kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 4
órán belül meg ke|l kezdeni.

o prioritással kezelt igényeket Megrendelő egyértelműen jeIzi az Egyedi Megrendelésben.
. A helyreá||itási munkák megkezdése e|őtt Vál|aIkozó köte|es az e|őírásoknak megfe|elő

forga lomterelést a munkaterület környezetében táblákkal ellátni és a munkaterület
e|korlátozását e|végezni. Amennyiben szükséges, a gyalogosforga Imat biztosítani ke||.

. Amennyiben a munkaterület elkorlátozását és a forga Iomtech nikai táblázást
Megrendelő már e|végeáe, abban az esetben Vállalkozó ezt a tételt nem számolhatja
el.

. Az Egyedi Megrendelések tekintetében a munka megkezdésének a határidejét a
kézhezvételt követő munkanaptó| kell számilani, kivéve a prioritással kezelt előre
nem tervezett he|yreállitási munkákat, melyek esetében a munka megkezdésének
határideje a kézhezvétel időpontjában kezdődik.
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3.4. A teljesítés határideje

. Megrendelő a je|en szerződés szerinti feladatok elvégzésének határidejét a 3.5, 1.

pontban rö9zített rendelkezések figyeIem bevételével az Egyedi Megrendelésben
állapí§a meg és Vállalkozó köteles a Megrendelő Egyedi Megrendelésében
meghatározott ezen határidőre az adott feladatot szerződésszerűen teljesíteni. A
teljesítési határidőket a megrende|és kéZhezvételét követő munkanaptól kell számítani,
kivéve a prioritással kezelt előre nem tervezett helyreállítási munkákat, me|yek
esetében a teljesítés határideje a kézhezvéte| időpontjában kezdődik.

3.5. Az adott munkanemekre vonatkozóan meghatározott teljesítési határidők és
akadályközlés

3,5.1. Az adott munkanemre vonatkozó teljesítési határidők:
a.) Abban az esetben, ha az adott munkavégzés a közút kezelőjének hozzájárulásához

kötött az Egyedi Megrendelésben megadott teljesítési határidő nem térhet el a
közútkeze|ői hozzájárulásban megadott határidőtő|,

b.) Abban az esetben, ha az adott munkavégzéshez nem szüksége a közút keze|őjének
hozzájárulása az Egyedi Megrendelés nem térhet el

. forgalomnak kitett közút, kerékpárút esetén szintre betonozással vagy aszfaltozással,
forga|omnak ideig|enesen vagy véglegesen átadva a megrendeléstől számított 15 nap.

. burkolt út szintre betonozással történő ideiglenes helyreállítása esetén a végleges
burkolat elhelyezésére további 15 nap áll rendelkezésre, így a forgalomnak átadva a
megrendeléstől számított 30 nap.

. belterületi 1árda, zöld terület esetén véglegesen átadva a megrendeléstől szám ított 15
nap.

. egyéb kisforga|mú út, vagy kü|területi zö|dterületen véglegesen átadva a
megrendeléstő számított 30 nap.

. prioritással keze|t esetben, nagy forgalmú, balesetveszélyes, vagy frekventált területen,
kiemelt jelentőségű időpontokban (pld. tervezett rendezvény időpontja) a
munkavégzést azonnal, de |egkésőbb 4 órán belül meg kell kezdeni, és folyamatos
munkavégzéssel a lehető |egrövidebb időn belül elkészíteni (ideiglenes helyreá||ítással,
szintre betonozással, forgalomnak átadható módon, a munkakezdéstől számítottan
legkésőbb 8 órán belü|).

c.) Egyéb esetekben, amennyiben a határidők tekintetében a közút keze|őjének
hozzájárulása és a lvlűszaki leírás eltérő rende|kezést nem tartalmaz a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló 512004. (L 28.) GKM rendelet rendelkezései az
irányadók.

3.5.2. Akadályközlés:

. vál|a|kozó akadályközléssel élhet, amennyiben az aszfaltozás a szerződéskötéskor még
nem ismeft, a Vállalkozó érdekkörén kívül fe|merült technológiai ok miatt éslvagy az
aszfalt ehhez kapcsolódó beszerzésének lehetetlenülése (hideg időjárás miatti leá||ás)
miatt nem elvégezhető. Ebben az esetben Megrendelő, az illetékes üzem teljesítési
igazolás kiadására jogosult munkavállalója által, az e|őbbi ok folytán előterjesztett
akadályközlés elfogadása esetén, az ideiglenes helyreállítás elvégzését követően a
teljesités határideje felfüggesztődik az akadály elháru|táig, melyet Vállalkozó köteles az
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elháru|ást követően ha|adéktalanul jelezni. Ebben az esetben a munka befejezésének
határideje az akadály megszűnésétől kezdődően maximum 25 naptári nap.

. vállalkozó az akadályközlést és annak elhárultát köteles a tudomására jutásától
számított egy munkanapon belül elektronikus levélben bejelenteni a Megrendelő
illetékes üzemének teljesítés igazolás kiadására jogosult képviselőjének, aki a
Vállalkozó bejelentett akadályközlését a bejelentéstől számított egy
munkanapon belül, elektronikus levélben elfogadja, vagy elutasítja.

. A vállalkozó által bejelentett akadályközlésnek minden esetben tartalmaznia kell
az akadály Vállalkozó tudomására jutásának idejét, az akadályozó körülmény
leírását, az akadály várható elhárulásának időpontját.

3.6, Egyéb a teljesítésre vonatkozó előírások

Különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás 5. ponüa szerint.
. vállalkozó csak a Megrende|ővel történt előzetes egyeztetést követően, a folyamatos

üzem fenntartása mellett végezhet munkát.
. Rendelkezésre állás a szerződés hatálya a|att folyamatos.

4, A vállalkozói díj

4,1. A Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg mindösszesen nettó

",". 
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Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt Egyedi Megrende|ésekre a jelen szerződés 1.

számú mellékletében rögzített egységárakon jogosult, amely tartalmazza a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi alapanyag és munkadíj
jellegű költségeit, valamint a megbízásából eljáró bármely harmadik személyek költségét,

4.2. A jelen szerződés 4.1. pon§ában meghatározott Keretösszegből Megrendelő a teljes
összegre |ehívási kötelezettséget vállal.

4.3. A Keretösszeg terhére Megrendelő Egyedi Megrendeléseinek teljesítése során az 1. számú
mellékletben feltüntetett díjak számolhatók el, a Műszaki leírásban meghatározott
előírások és képletek alapján. Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárak ÁrA-t
nem taltalmaznak.

4.4. 
^z 

1. számú melléklet szerinti vállalkozói díjak tartalmazzák a szintén az L számú
mellékletben nevezett munkák kifogástalan minőségben történő maradéktalan
megvalósításához szükséges minden anyagárat és munkadíjat.

4.5. A Keretösszeg lehívására a Szerződés időtaftama alatt több részletben, az Egyedi
Megrendelésekben meghatározott feladatok megrendelésével kerül sor.

4.6. A munká|atok ütemezése és mennyisége e|őre nem meghatározható, azok sorrendjét,
elvégzésük időpontjait, ütemezését a Műszaki Ieírásban foglaltak szerint adja meg
Megrendelő, Az Egyedi Megrende|ések leadására, a munka átvételére, valamint a
te|jesítésre irányadó valamennyi szabályt a Műszaki leírás és annak me|Iékletei
tartalmazzák.
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4,7, A vállalkozói dij tartaImaz minden, a feIadat teljesitésével összefüggő költséget: a

feIméréshez-, vaIamint a munkavégzéshez történő fe|-, és levonulást, a kiszá||ást,
munkad!at, anyagköltsé9et, munkaterület elkor|átozást, forga Iomtech nikai táblázását,
esetleges engedélyek beszerzését és minden egyéb fe|merü|ő költséget.

5, Fizetési feltételek

. Megrendelő e|ő|eget nem frzet
. Felek az á|talános forgalmi adóró| szó|ó 2007, évl CXXVII. törvény 58.§-a szerinti határozott

idejű havi utólagos e|számo|ásban állapodnak meg. Az elszámolási időszakok a hónap 1.

napjától a hónap utoIsó napjáig tartanak. Vá||alkozó az aktuá|is elszámo|ási időszakhoz
kapcsolódó teljesitett és Megrendelő áIta| teljesitési igazo|ássaI igazo|t szám|át á||it ki a

Vevő részére. A számla teljesitési időpontját a hatá|yos Afa törvény 58,§-ában fog|a|taknak
megfe|e|ően, a határozott idejű elszámolás szabályai szerint kelI meghatározni. A
Megrende|ő a Vá||aIkozó á|tal a teljesítés-igazo|ást követően kiállított szám|át, banki
átutalássaI flzeti meg.

. VálIalkozó tudomására szo|9ál, hogy a számlát a DN4RV Zft. nevére és címére kelI kiállítani,
de a Nemzeti Üz|eti Szo|gáltató Zrt,, 600I Kecskemét, Pf.7O1. címére ke|| megkü|deni.

. A számlán minden esetben fe| kel| tüntetni a szerződés 10 jegyű SAP megrende|és számát,
melynek hiányában lvlegrendelő jogosult a számlát visszakü|deni.

. A teljesités lgazolására a Vál|alkozó készre jelentő nyi|atkozatát követő sikeres műszaki
átadás-átvétel során fe|vett jegyzőkönyvnek a N4egrendelő képviseletében arra jogosult által
történő aláírásávaI kerü| sor. Az időszaki összesitő teljesítési igazolás a kézbesitendő számla
me||ékletét képezi.

. Ha az Egyedi Megrende|és értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást k e|ő

Megrendelő részszámlázási |ehetőséget biztosit. A részszámlák a hatályos Afa törvény 57.§
(1) bekezdésében fogIalt részteljesítésnek megfeIe|ően körü|határolt, igazoIt műszaki
tata|om alapján á||ithatók ki.

. |vlegrendelő biztositja a hat hónapot meghaladó te|jesitési időszakró| rendelkező és egyben
ötvenmiIIió forintot meghaladó összegű nettó eIlenszolgáltatást taftaImazó Egyedi
megrendelés esetén - a 32212015, (X. 30.) Korm. rende|et. 32.§ (2) bekezdés szerinti öt
részszám|a (ideértve a végszám|át is) benyújtásának lehetőségét.

. N4egrendeIő a Vá||a|kozó részére a Kbt. 135. § (7) bekezdésében fog|a|tak szerint elŐ|eg

igénybevételének lehetőségét biztositja. Amennyiben az adott Egyedi |\4egrende|és a Kbt,
135. § (7) bekezdés hatálya a|á esik, vagyis az Egyedi |t4egrendelés te|jesítésének
időtartama a két hónapot meghaladja, Megrende|ő a VállaIkozó kérésére a Kbt. 135. § (7)
bekezdése aIapján elő|eget biztosit. Az elő|eg összege az Egyedi |vlegrende|és általános
forgaImi adó nélkü| számitott, Egyedi megrende|ésben meghatározott, kalkulált e||enérték
5olo-ának megfeIe|ő összeg.

. Vá||a|kozó köte|es |egkésőbb a te|jesítés igazo|ás keltét követő 8 napon belü| szám|áját
kiá ||itani.

. Amennyiben Vá||aIkozó nem VesZ igénybe alvá||aIkozót, a Ptk, 6:130. § (t) és (2)
bekezdésében foglaltak szerint Megrende|ő a Vá||alkozó számláját a te|jesités igazolás
alapján kiá||itott számla kézhezvéte|ótő| számított 30 naptári napon be|ü|, bankl átuta|ássaI
egyen|íti ki, amennyiben a szabályosan kiálIitott vállalkozói számla kézhezvétele |egkésőbb
a fizetési határidő előtt 10 nappal megtörtént. Alvá||a|kozó igénybevétele esetén a kifizetés
a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében fogIa|tak alapján a 322l20t5 (X.30.) Korm. rendeIet 32lA.
§-á na k rende|kezései szerint történik.
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. A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részérő|:

Név, beosztás: Mészáros Judit, főmunkatárs
cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán utca 3.
telefonsZám : +36-27 -5It-506
e-ma i l : ju!!!bxn (fu]nrvzd.hu

. Amennyiben a fizetési feltétel alapján szám ított fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra,
illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár Ie,

. A számla kötelező tartalmi elemei és a számla határidőre történő kifizetésének feltétele:
- tartalmazza az SAP rendelési számot, vagy SAP szeződés számot;
- megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak;
- tartalmazza a Szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy WSZ számot;
- taftalmazza az SAP teljesítés igazolás számát;
- tartalmazza a Megrendelő képviselője által aláírt eredeti/ másolt, SAP-ból
kiállított, társaság által aláírt teljesítésigazolást (vagy a teljesítés igazolására szolgáló
más elfogadott dokumentumot számlamel |ékletként.

- Amennyiben a szállító a benyújtott szállítói számlán nem tüntet fel
bankszámlaszámot, úgy a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. minden esetben tájékoztató
levelet küld a szállítóna( hogy jelölje meg a kifizetésben érintett bankszámlaszámot.
- A szállítói bankszámlaszám módosítási igény kifizetésre váró számla esetében
csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a
hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy a szállitó banki igazolást küld az
érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban.
- Amennyiben a módosítási igény kapcsán a szállító nem küld banki igazolást és a
hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhető az érintett bankszám|aszám,
akkor az ellenérték megtérítése a számlán megadott bankszámlaszámra történik,
figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt
feltételeknek.

A nem szerződésszerűen benyújtott szám|a esetén a társaság, illetve a Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zt. jogosult - a késede|mes fizetés jogkövetkezményei né|kül - a számlát
teljesítés nélkül visszaküldeni.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó e|ektronikus úton bocsássa rendelkezésre a
számlájátlszámláit az általános forgalmi adóról szóló 2007, évi Crc{VII. törvény 175. §
rendelkezéseinek megfeleIően. Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a
Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver hasznáIatát nem igénylő, vizuális
megjelenítésre is alkalmas, az alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre aIkalmas
formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba me|lékletként beágyazott
XML számla leíró adatfáj|t, vagy
b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfe|ismerésre a|kalmas PDF
dokumentum.

A Vá|lalkozó kijelenti, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáró| és a kisvál|alati adóró|
szóló 2012, évi CXLVII. törvény (KATA/KIVA) a KATA hatálya alá nem tartozik,
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Vállalkozó vá||a|ja, hogy változás esetén a változást 5 munkanappal megelőzően, a változás
kezdő időpon§ának megjelö|ésével - a kisadózó vállalkozás jogá||ása megszűnéséről vagy
keletkezéséről a Nüsz zft-t a szallitotozsadat@nusz-zrt. hu e-mail címen értesíti.

Fizetési késede|em esetén a Vállalkozó az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi te|jesítés
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt összegének megfelelő métékű késede|mi kamat felszámítására jogosult
a Ptk, 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Vállalkozó a késede|mi kamat iránti igényét a
Ptk. elévü|ési szabályai szerint jogosult érvényesíteni. Megrendelő nem köteles kamatot fizetni
a vitatott vagy jóvá nem hagyott szám|ák összege után.

A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fe|, és amelyek a Válla|kozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére aI kalmasak.

A Vállalkozó válIalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama aIatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű nyeftes ajánlattevő köteles a Szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jo9segély igénybevétele nélkül.

6. Többletmunka,pótmunka

Az Egyedi Megrendelések teljesítése során esetlegesen felmerü|ő többletmunkák, me|yek a
teljes körű munkavégzéshez szükségesek, és nem Megrende|ői módosításból adódna( az
Egyedi MegrendeIésben megállapított drjazással kiegyenlítettnek tekintendők. Nem számolható
el többletköltségként olyan munka, mely az Egyedi l4egrendelésben meghatározott ár
meghatározásakor rendelkezésre álló dokumentációk bármelyikében szerepelt, vagy arra
utalás volt.
Jelen szerződés keretében többletmunkák elszámolására nincs mód.

A Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendelésben szereplő munkálatokon túl további munkák
e|rendelésére, amennyiben a kivite|ezés során történő feltárások aá műszakilag szükségessé
teszik (pótmunka). VálIatkozó az Egyedi Megrendelésben nem szereplő munkát csak
Megrendelő kifejezett írásbe|i igényére végezhet. Egyedi |t4egrendelésben nem szerep|Ő munka
felmerülése esetén Felek a je|en szerződésben és mellékleteiben szerep|ő egységárakat veszik
alapul. A Felek megállapodása szerint a Megrendelő által elrendelt munka teljesítése során
Vállalkozó köteles elvégezni minden, a tevékenység e|látása érdekében szükségessé váló
feladatot a 4.4. pont alapján meghatározott drjazás e||enében.
A Vá|la|kozó a műszaki szükségesség, vagy a rende|tetésszerű és biztonságos haszná|at miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke
számolható el.

Az építési naplóban, annak hiányában hivatalos értesítés formájában Felek kötelesek
haladéktalanul közö|ni a pótmunka igényüket a következők szerint

a) a Vállalkozó a Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét,
b) a Megrendelő pedig a VáIla|kozóval a pótmunka igényét Egyedi Megrendelés formájában.

r
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7, Jótállás

7.1.A Vállalkozó az á|ta|a e|végzetl munkára a sikeres műszaki átadás-átvéte|i eljárás lezárását
követő eIső naptári naptól számított 56 hónap jótállást vállal, ame|ybő| 36 hónap a
|Yegrendelő á|tal e|őíft köteIező időtartam, míg 20 hónap a Vá|laIkozó által a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban vállalt időtartam.1

7.2. A teljes jótá||ás időtartama alatt a Vá||aIkozó köte|es a he|yreá||itások kijavitását az é|et-, vagy
ba|esetveszélyt jelentő hibák esetén azok bejelentését követően azonnal, egyéb esetekben a
3. pontban megjelö|t határidőknek megfeIe|ően teIjesíteni.

7.3, A hibák beje|entésére a Megrende|ő egyoldaIú írásos nyiIatkozatta|, e-mail útján jogosu|t, a
hiba Vállalkozó a|ábbi e|érhetőségeinek bármelyikére történő bejelentéséve|
(szerződéskötéskor kitö|tendő): +36 30 1545-4026
A hibabeje|entés megtörténtéhez nem szükséges a VállaIkozó visszaje|zése.

7.4. A Kbt. 142. § (1) bekezdése éftelmében az ajánlatkérő köteles dokumentálni a Szerződés
teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köte|es ellenőrizni és dokumentálni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értéke|és
során figyelembe Vett, Valamint minden, a Szerződésben fogIa|taktól eltérő te|jesítést, annak
okait és - adott esetben - a szerződésszegésse| kapcsolatos igények érvényesítését.

7.5. A Fe|ek tudomássaI bírnak arról, hogy a Kbt. t42. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 2. § (1)-(4)
bekezdésében fogla|t alapelvek megsértését va|ósítja meg a Megrendelő részérő| a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a fe|mondás
vagy e|á||ás jogának gyakor|ását), ha a szerződésszegés olyan köteIezettség szerződésszerű
teljesitésének e|maradásáva| va|ósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési e|járásban
az aján|atok értékelése során figye|embe vett; vagy a szerződésszegés eredményeként a
teljesités a Szerződés tartalmátó| olyan mértékben tér el, amely - ha a felek Szerződésüket így
módositották volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint |ényeges
módositásnak minősü|ne.

8. Késedelmesteljesítés

. Vá||a|kozó határidőben teljesít, amennyiben a Szerződés tárgyára vonatkozó feladatokat a
jelen szerződésben meghatározott fe|tételek szerint teljeskörűen elvégzi, megfe|e|Őségét
bizonylato|ja és Megrende|ő a munkát áWeszi.

. Amennyiben a vál|alt határidőre a te|jesítós nem/ vagy nem te|jeskörűen történik meg,
VálIalkozó te|jesítési késedelembe esik, és kötbérfizetési kötelezettsége keIetkezik, o
késede|emme| érlntett időre érvényesítendő kötbér météke a kötbéra|ap 2 o/o -alnap, A
késede|mi kötbér maximuma az Egyedi Megrende|ésre vonatkozó nettó el|enszolgáltatás
20o/o -a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Egyedl Megrende|és nettó
ellenértéke.

. A késede|mi kötbér megfizetése a Vá||a|kozót nem mentesíti a szerződésszerű te|lesítés
köteIezettsége aló|.

. A Vál|a|kozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrende|Ő jogosu|t az Egyedi
|Yegrende|ést azonnaIi hatá||yal felmondani, a munkát más vállaIkozóná| megrendelni.
Vá||aIkozó ebben az esetben is köteles megfizetni a jelen szerződésben foglalt maximális
késedelmi kötbért, továbbá Megrende|ő érvényesitheti VállalkozóvaI szemben a maximális
kötbért me9haIadó kárát is, amennyiben a VállaIkozónak felróhatóan a kár mértéke azt
meghaladta.

l A nyertes ojónlotnok megfelelóen kitöllendó
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. Vállalkozó a kötbér mértékéve| csökkentett díjat szám|ázhatja Megrendelő felé, Megrendelő

képvise|őjének teljesítésigazolása alapján.
. Válla|kozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről ha|adékta|anul értesíteni,

amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre történő te|jesítését veszélyezteti
vagy gátolja, Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

. Vállalkozó késedelme a Megrendelő ebből fakadó, egyidejű késede|mét kizárja.

. Megrendelő késede|mes díjfizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesítheti Megrendelő fe|é,

9. Hibás teljesítés

. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem. fe|el meg a
Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Igy például a
Vá||alkozó hibásan teljesít, amennyiben az ajánlatban szereplő anyagok, műszaki
megoldások tekintetében az ajánlat műszaki tartalmától e|tér, vagy valamely felhasznált
anyag hibás.

. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban iIletve más jogszabályokban
megállapított szavatossági jogokat. Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását,
vagy kicseréIést érvényesít, a késedelmi kötbér elóírását kell alkalmazni a Vá|lalkozó
szerződésszerű teljesítésének időpon§ái9.

. Megrende|ő a szavatossági jogon túl a szerződésszegésse| okozott kárának megtérítését is
követelheti.

10. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben a Vá||aIkozó az Egyedi |t4egrende|és teljesítését megtagadja, vagy az Egyedi
Megrendelés te|jesítése o|yan okbóI, amelyért a Vá||alkozó feIe|ős, meghiúsul, úgy a
Vállalkozó köteIes meghiúsu|ási kötbéft fizetni Megrende|ő részére. A meghiúsu|ási kötbér
mértéke az Egyedi Megrendelésre vonatkozó, nettó e||enszo|gáltatás 20 o/o-a,

A Válla|kozó 2 vagy ezt meghaladó mennyiségű alka|ommal történő 10 napot meghaladó
késedelme esetén Megrendelő jogosult a te|jes Szerződést meghiúsu|tnak tekinteni és a
jelen Szerződést felmondani. Meghiúsu|ási kötbérre jogosu|t továbbá megrende|ő,
amennyiben a te|jes Szerződést - bármi|yen jeIen szerződésben rögzített okbó| - azonnaIi
hatállyaI felmondja. Meghiúsu|ási kötbér aIapja a te|jes Szerződés meghiúsulása esetén a
keretszerződésből, a meghiúsu|ás időpontjában mé9 fel nem haszná|t keret éÉéke. Mértéke
a kötbéralap 20 O/o-a.

A közösen szerződést kötő Vá||a|kozók a Szerződés teljesitéséért fenná||ó egyetem|eges
felelősségükre tekintettel tudomásu| veszik, hogy mint egyetemleges köte|ezettek egymás
szerződésszegéséért is fe|e|nek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, va|amint a
kötbért megha|adó kár megtérítését, és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is
bármelyik szerződő Féltő| követe|heti.
A kötbér érvényesítése e|sősorban az e||enértékbe történő beszámítással történik (a Kbt.
135. § (6) bekezdése szerinti feltéte|ek fenná||ása esetén). A |Yegrende|ő a

te|jesitésigazo|ásba n köte|es rögziteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a
kötbér az e||enértékbe történő beszámítással bármely okbó| nem érvényesíthető, a
Vállalkozó a kötbért a |Vegrende|ő kásbeIi feIszó|ítására 15 napon be|ü| a Megrende|ő jelen
szerződés szerinti bankszámlaszámá ra va|ó átuta|ással köteles rendezni,

. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésbő| eredő egyéb igények
érvényesíthetőségének jogát,
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11, A Szerződés módosítása

A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141, §-ában,
valamint a 307l2OI5. Korm. rendeletben meghatározott feltéte|ek fennál|ása esetén, az abban
foglaltakkal összhangban módosíthatják.

A Fe|ek rögzítik, hogy a Szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül - módosul az alábbi
esetekben:

a) Felek közhiteles nyilvántartásban fogIalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b) Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő
10 napon belü| köteles értesíteni.

L2, Azonnali hatiályú felmondás

t2.I. A |t4egrendelő a szerződést vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a VálIalkozó szeződéses kötelezettségeit súlyosan vagy
ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
a) Vállalkozó a Megrendelő - szerződésszerű tellesírésre irányuló - felszólításának az

abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
b) a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
c) az Egyedi Megrendelések teljesítése során legalább két alkalommal eléri a késedelmi

kötbérmaximumot
d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámo|ási eljárás indul, vagy felfüggeszti

gazdasá9i tevékenységét,
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
í) más közbeszezési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljárás

nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,
g) az adott kötelezettségre előílt határidő elótt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a

munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni

I2.2. A Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása
esetében - amennyiben az eredeti állapot helyreállítható - választása szerint jogosult
a SzerződéstőllEgyedi Megrendeléstől azonnali hatállyal eláIIni,

12.3. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen
Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a
teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a
Szerződéstől/Egyedi Megrendeléstől.
Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem
illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés/Egyedi Megrendelés a jelen
pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó
szerződésszegőllogszabálysértő magataftására visszavezethető okként kell tekinteni,
illetve köteles felmondani a szerződést a Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdése szerinti
esetben.

12.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződést fe|mondhatja,
vagy - a Ptk.-ban fogIaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:

", ,
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a) feltétlenü| szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt,

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vá|lalkozó nem biztosítja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartását, vagy a Válla|kozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valameIy
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogséttés miatt a szerződés nem semmis.

12.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése aIapján a Megrendelő köteles a jelen szerződést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vál|alkozó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.6. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köte|es a
Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata e||átásáróI gondoskodni tudjon - ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 o/o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
ame|y tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

12.7. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a
Szerződést, ha a Megrendelő

a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó - korábban
általa elfogadott teljesítés után járó vállalkozási díjat, annak esedékességétől számított
30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

12.B. Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű te|jesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések
során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják
kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti
könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jeIen szerződéssel összefü99ésben.

13. Kapcsolattartás

Együttműködési kötelezettségük teljesítése körében szerződő felek az alábbi személyek Útján
kötelesek a szükségszerű kapcsolattartásra:

Megrendelő részéről (Szentendrei üzem működési területét illetően):
Név, beosztás: Hajdu Lajos, üzemvezető-helyettes
cím: 2000 Szentendre, Kalászi utca 2.
telefonszám : +36 -20-47 4-0348
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e-mail: Hajdu. Laios@dmrvzft. hu

Megrendelő részéről (Váci üzem működési területét il|etően):
Név, beosztás: Horányi Alpár, üzemvezető-helyettes
cím; 2600 Vác, Derecske utca 4.
telefonszá m : + 3 6-27 -5II-492
e-mail: horanyia@dmrvzrt.hu

Megrendelő részéről (Gödöllői üzem működési területét illetően):
Név, beosztás: Palkovics Judit, üzemvezető-helyettes
cím: 2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
tel efonszá m : +3 6-28-520 -7 95
e-mail : palkovicsj@dm rvzft ,hu

Megrendelő részéről (Balassagyarmati üzem működési területét ilIetően):
Név, beosztás: Riczi Egon, üzemvezető-helyettes
cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi utca 134.
telefonszám : +36-35-300-588
e-mail : riczie@dmrrrzrt.hu

Megrendelő részéről (FenntaÉási üzemet ilIetően) :

Név, beosztás: Fekete Ferenc, üzemvezetŐ-helyettes
cím: 2600 Vác, Kőhíd utca 2,
telefonszám : +36-20-984-8793
e-mail : feketef@dmrvzÉ.hu

vállalkozó részéről:
Név, beosztás: Veréb Máté ügyvezető
cím: 8360 Keszthely, Pajta a|ja út 2.
telefonszám : +36 30 l 545-4026
e-mail : mfmoep(öhotmail.hu

Szerződő felek kötelesek egymást haladékta|anul értesíteni minden olyan körülményről, amely
a szerződésszerű tellesítést befolyáso|ha§a.

A közös ajánlattevők képviseletében a közös ajánlattevők által alkotott konzorciumvezető tagja
jogosult a jelen Szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők nevében töfténő eljárásra és
Valamennyi jognyilatkozat nevükben történő megtételére. A közös ajánlattevők a Szerződés
aláírásával elfogadják, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok,
tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a Megrendelő
utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag, mint képviselő útján töfténhet. A
kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a meghatalmazott képviselő tag ú§án, illetve a
Megrendelő által a képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi
igény tekintetében a közös ajánlattevőkkel szemben a Megrendelő a felelősségét kizárja, A
Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy indoko|t
esetben - különösen a Szeaődést érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele
során - jognyiIatkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi közös ajánlattevő részére
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egyaránt megküldje, va|amint a közös ajánlattevők részérő| a nem a meghata|mazott képviselő
útján tett jog nyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.

14. Vállalkozó egyéb kötelezettségei és jogai

. Vá||aIkozó a feIadatokat saját kö|tségén végzi el. Vállalkozó köteles a munkavégzést Úgy

megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
. A vá||alkozó köteIezettsége kiterjed a szakmai feIe|ősségre, a szerződésben meghatározott

cé|ra va|ó aIkaImasságra, a Műszaki leírásban meghatározott minősé9 szerinti teljesitésre,
iIlető|eg a te|jesítési határidők maradéktaIan betartására. A Vá||aIkozó a feIadatait a

Szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondossá9ávaI köte|es végezni,
fe|e|ős a vonatkozó jogszabá|yok rendelkezéseinek betaftásáért, Bárme|y, a terü|etre, vagy
a Szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésébŐ| eredően
Megrendelőt, harmadik személyt ét kárért, vagy bármely felmerülő flzetési köte|ezettségért
Vá||a|kozó vétkességére tekintet nélkü|i, objektív és te|jes fe|e|ősséggel tartozik.

. A Vá|laIkozó köteIes kizárólag hozzáértő és szakképzett szemé|yzetet alkalmazni a munka
végzésére. A Vá||aIkozó köteles a munkaterü|etrő| eltávolítani o|yan aIkaImazottját, akiről
megá|lapi§ák, hogy je|en szerződés bármely rende|kezése megszegésével jár el vagy
dolgozik.

. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles e|járni, amely utasitás azonban nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, iIletőleg nem teheti a te|jesitést terhesebbé.

. Ha a Megrende|ő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűt|en vagy szakszerűtlen utasitást
ad, erre a Vá||a|kozó köte|es őt figye|meztetni. A figyelmeztetés elmu|asztásából eredő
kárért a VálIaIkozó felelős. Ha azonban a Megrende|ő a figye|meztetés e||enére utasítását
fenntartja, vagy nem szo|gá|tat megfelelő anyagot, a Vá|lalkozó a szerződéstŐ| e|á||hat, Ha

nem á|| el, a kapott anyaggal, iIletőleg a |t4egrende|Ő utasitása szerint a Megrendelő
kockázatára köte|es a munkát elvégezni.

. Vállalkozó a |t4egrende|ő álta| adott anyagga|, illetve utasÍtás szerint nem végezheti e| a
munkát, ha ez jogszabá|y vagy hatósági rende|kezés megsértésére vagy az élet- és
vagyon biztonsá9 veszélyeztetésére Vezetne.

. Ha egyes munkarészeket a Vá||aIkozó beépít (e|takar) és ezután a Megrendelő e||enőrzése a

munka egy részének újbóli e|végzését tenné szükségessé, a Vá||aIkozó köteIes e|őzetesen
megfe|e|ő időben a |Vegrende|őt a beépitésről értesíteni. Ha a |Yegrende|ő az értesítés
e|lenére az e||enőrzést elmu|asztja, később a beépített munkarészt csak akkor el|enőrizheti,
ha az újbó| végzett munkával kapcsolatos kö|tségeket a Vá||a|kozónak megfizeti.

. Vá||aIkozó köte|es a lYegrendelőnek a szolgáltatott do|og fenntartásához szükséges
tájékoztatást megadni. lvlegrende|ő mindaddig nem köteIes a je|en szerződésben
meghatározott vállalkozási díjat megflzetni, amíg Vá||a|kozó tájékoztatási köte|ezettségének
eIeget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szo|9áltatott doIog rendeltetésszerű
használatba nem vehető.

. A Vá||aIkozó a teljesités folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles e|járni. A
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden oIyan körü|ményről haladéktalanul értesíteni,
ame|y a te|jesitések vonatkozásában a minőséget, a határidők betaftását gáto|ja, illetve
veszé|yezteti. Az értesitésnek tartaImaznia kell a késedelem okát és annak várható
időtartamát. Az értesitések eImuIasztása elegendő indok a te|jesitésre meghatározott idő
meghosszabbításának megtagadására. A Vállalkozó tudomásu| veszi, hogy a te|jesítés során
csak érvényes aIkaImassági bizonyitvánnyaI rendelkező anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket és csak a Megrendelő á|ta| jóváhagyott techno|ógiákat a|kaImazhat. |Yunkáját
mindig a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfe|elően végzi. A Vá||a|kozó válla|ja,
hogy a teljesítéskor a kivitelezési munkák, valamint a beépitett anyagok megfelelnek a je|en

Szerződésben és mellék|eteiben előírt feltételeknek, a jogszabá|yoknak és hatósági



A oMnv Dunl Menrr RreronÁlrs Vízuú ZÁnrxönúen Műxöoó RÉszvÉnrrÁnsnsÁc

Rr-
e|őírásoknak, valamínt megfe|e|nek mindazon céloknak, amelyekre gyáftották és e|adták, és
amelyekre a lvlegrende|ő haszná|ni fogja, ideérfue azon speciá|is cé|okat is, ame|yekrő| a
VálIaIkozó tudomással bír vagy tudnia kel|, mentesek harmadik szemé|y bármi|yen
természetű igényétő| vagy jogátó|, és törvényes jogcímmeI kerü|nek a Megrende|ő
tulajdonába.
A munkagépek üzeme|tetéséhez szükséges keze|őszemé|yzetet is Vá||aIkozó biztosítja. A
keze|őszemélyzet biztositása a munkagép megfe|e|ő szakértelemmel történő mozgatását,
továbbá a munkavédelmi e|őírások egyszerűbb teljesítését szo|9á|ja. A keze|őszemélyzet
számára utasítási joggal a Megrende|ő rende|kezik, i||etve a Megrendelő dönt a
keze|őszemé|yzet igénybevéte|érő|.
Vállalkozót teljes körű fele|ősség terheIi a je|en szerződés teljesítése során az áltaIa és
aIvállaIkozói által fogIalkoztatott munkavállalók tekintetében a vonatkozó munkaü9yi,
munkavédelmi és foglalkoztatás-egészségügyi e|őírások, továbbá a szerződés teljesítéséhez
szükséges munkavégzésekre vonatkozó jogszabá|yi és egyéb előírások betaftásáért.
VálIaIkozót te|jes körű felelősség terhe|i a jelen szerződés teljesitése során áltaIa vagy
alvá||aIkozói á|tal harmadik személynek okozott kárért.
VálIaIkozó teljes körű feIe|ősséggel tartozik a vonatkozó környezeWédelmi, munka- és
tűzvédelmi, valamint egyéb jogszabályi e|őírások betartásáért. Ez a felelősség különösen
terheli a Vá||a|kozót a Megrende|ő terü|etén végzett tevékenység során.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvéte||el egyidejűle9 a megvalósulási dokumentációt
papíra|apon és digitálisan átadla a Megrende|ő képviselőjének.
A kivite|ezés fo|yamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden

szükségte|en akadály.tól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, ame|y már nem
szükséges, továbbá minden törme|éket, hu||adék anyagot el ke|| távolítani a
m unkaterü |etről. A vá|la|kozó felelős a munkaterü|eti rendért alvállalkozóina k tekintetében
is. A Vá||aIkozó köte|es gondoskodni a munkaterü|eten keletkező törme|ék e|szállításáró|,
illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos bláositásáról. A munkák
átadás-átvéte|ének időpontjára a Vá||aIkozó köte|es a munkaterületet megtisztítani, és az
ott ta|á|ható hulIadékot, felesleges anyagot, gépeket és ideigIenes létesitményeket és
minden szennyeződést eltávo|ítani, és azt a vonatkozó e|őírások betartásával e|he|yezni.

A Vá||aIkozó felel azért, hogy munkavállalói a megbízás he|yén a munkába á|láskor az adott
munkavégzés helyére vonatkozóan, i||etőIeg technológla vá|táskor o|yan munkavédelmi,
tűzvédelmi, vagyonvéde|mi és környezetvéde|mi oktatásban részesüljenek, hogy
elsajátítsák az egészséget nem veszé|yeztető, biztonságos munkavégzés, és a környezet
szennyeződést megakadá|yozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a válIalkozói
tevékenység teljes időtartama alatt rende|kezzenek azokka|.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az á|tala válla|t fe|adatok teljesítéséhez szükséges valamennyi
hatósági- és egyéb engedé||ye| és felelősségbiztosítássaI rendelkezik, és azokkaI a
Szerződés és az Egyedi Megrende|ések hatálya aIatt folyamatosan rende|kezni fog,
ideértve a bérbeadott munkagépek és járművek tekintetében szükséges és szakmai
szabá|yok alapján indoko|t hatósági- és egyéb engedé|yeket és felelősségbiztositást. A
VállaIkozó köteles minden további engedé|yt és hozzájáru|ást megszerezni, ami a

tevékenysé9 megkezdéséhez, illetve eIvégzéséhez szükséges.
A Vá|lalkozó kijelenti, hogy a Szerződés fenná||ásának teljes időtartamára rendelkezik

minimum 60.000.000. - Ftlév és 10.000.000, - Ft/káresemény éftékű építés-szerelési
feIelőssé9biztosítással, amely fedezetet nyújt Megrendelő részére végzett tevékenységgel
kapcsolatban Megrende|őnek vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A
felelősségbiztosításna k az utolsó Egyedi Megrende|és sikeres műszaki átadás-átvéteIi
eljárás Iezárását követő 45. napig keIl fenná||nia és fedezetet nyújtani az eset|eges
káreseményekre. Vá||alkozó köteles a Biztositási kotvényt a Megrende|ő részére
bemutatni. A biztosítási kötvény máso|ata je|en szerződés mellék|etét képezi.
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Közös ajánIattéte| esetén a fe|e|ősségbiztosítássa I a közös ajánlattevőknek kü|ön-kü|ön
ke|| rendelkezniük.

. A Vá||aIkozó kijelenti, hogy a Szerződésben és az Egyedi Meg rende|ésekben vá||alt fe|adatok
ellátásához a szükséges szakérte|emmel, szakmai tapasztaIatta| és jártassá99al
rendelkezik, birtokában van a szerződéses fe|adathoz szükséges tudásnak, szakembernek
és eszköznek, valamint, hogy a Szerződés és az Egyedi Megrende|ések teljesítése során a

vonatkozó jogszabá|yok, hatósági és egyéb előírások maradéktalan betartása mel|ett jár
el.

. A Vá||a|kozó aIka|omszerű tűzveszé|yes, vagy egyéb lvlegrendelő kü|ön engedélyéhez kötődő
tevékenységet csak akkor vé9ezhet, ha a jogszabályokban előírt engedély írásban
rendeIkezésre á|| (a Megrende|ő i||etékes vezetője ellenjegyezte).

. A munkavégzéshez szükséges tűzo|tó-készü |éket, illetve egyéb (megfelelő mennyiségű és
e||enőrzött állapotú) védőeszközöket Vá||aIkozó köteles biztosítanl.

. Vállalkozó köte|es azonnal jelezni a lv'legrende|őnek - az e|háritásra tett azonnali intézkedés
me||ett - ha a munkaterületen o|yan veszélyforrást, rende|lenességet észlel, mely sÚ|yosan
veszé|yezteti saját, vagy más munkavá||alók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a
vagyoni javak, i||etve a környezet épségének megőrzését.

. A lVegrendelő jogosu|t a jelen részben fogIaltak te|jesítését folyamatosan ellenőrizni, a
fe|tárt hiányosságok elháritására Vál|alkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a
továbbl munkavégzést felfüggeszteni. Az ebbő| adódó következményekért Vá||aIkozót
terheIi a fele|ősség.
A Vá||aIkozó köteles jeIenteni a lulegrende|Őnek a m u n kavédelemmel, tűzvédelemmel,
vagyonvédeIem me| és környezetvédeIemmeI kapcsolatos mlnden rende||enességet,
rendkivü|i eseményt, balesetet, tűzesetet.
|Yinden saját munkavá||alót va9y a VálIaIkozó által megbízott további vá||aIkozó
munkavá||a|óját éít baleset, rendkívüli esemény beje|entése, kivizsgálása és nyilvántartása
Vá||a|kozó feladata, Ha a Vá|lalkozó munkavállalóját vagy megb2ottja munkavállalóját ért
ba|eset bekövetkezésében a Megrendelő vagy más gazdálkodó szervezet is közrehatott,
akkor a ba|eset kivizsgálásába a Megrende|őt és az érintett gazdá|kodó szervezetet is be
kell vonni. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőt a kivizsgá|ásba nem vonja be, akkor
utó|agosan N4egrendelőre sem anyagi, sem erkö|csi fe|elősséget nem háríthat át.
A Vá||aIkozó köteIes Megrende|ő e||enőrzésre és intézkedésre jogosuIt képviselőinek
munkavédelmi, tűzvédelmi. vagyonvédelmi és környezetvédeImi ellenőrzéseit segíteni,
intézkedéseiket magára nézve köteIezőnek tekinteni.
Amennyiben lVegrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja vé9re, úgy
Megrende|őnek joga van a hiá nyosságot/okokat Vá||aIkozó kö|tségére megszüntetni.
Fenti köte|ezettségek és feladatok betaftásáért, il|etve betartatásáért Vállalkozó az á|ta|a

bevont a|vá||alkozók vonatkozásában is egyetemIeges felelőssé99e| tartozik.
A Vá||aIkozó Megrende|ő részére végzett tevékenysége során köte|es a hatá|yos
környezetvédelmi jogszabá|yok e|őírásait teljeskörűen betartani. A tevékenység során
ke|etkező környezetkárosító anyagok gyűjtése, e|őzetes táro|ása, elvezetése, elszá||ítása,
ártaImatlanítása, valamint a keIetkező káros hatások eIiminá|ása a Vá||alkozó feladata. Az
eset|egesen okozott környezeti károkért teljes körű anyagi és erkö|csi felelősséggel
tatoznak.

. Álló, várakozó gépjárművek motorját le kell állítani.

. A kiporzásra. kiszóródásra hajlamos melléktermékek és hulladékok szá|litását végző
járművek megfelelő záftsá9ának biztositása szükséges (takarás és szigeteléssel való
ellátás).

. kommunális hulladékokat kizárólag az erre a célra kijelölt gyűjtő edényekben. kijelölt
terü|eten eIszóródás mentesen szabad elhelyezni.
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. Szállítás, rakodás közben kiszóródott, vagy kifolyt anyagot fel kell itatni, majd takarÍtani és

továbbiakban a hul|adék veszélyességétől fü99ően szükséges kezelni.

14.1, Alvállalkozók

A fe|adat megvalósitásába Vá||alkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt.
138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. VálIaIkozó az általa a teljesítésbe bevont
a|vá||aIkozókat megiIlető díjak alvá||aIkozók fe|é történő megfizetéséről köte|es
gondoskodni, és az a|vá||a|kozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy
egyéb követelésse| a Megrende|ővel szemben fellépni. Vállalkozó a Szerződés
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a

Szerződés teljesítésének időtartama a|att köteles előzetesen a |Yegrende|Őnek va|amennyi
o|yan a|vállalkozót beje|enteni (a megnevezésen túl az e|érhetőség, valamint a képviseletre
jogosu|t megjelö|ésével), amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó a

Szerződés teljesitésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az alvá||aIkozók
beje|entésben közölt adatainak változásáról (4. számú melléklet). Vállalkozó jelen szerződés
a|áírásával köte|ezettséget vá||al arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya a|att á||ó alvállalkozót,
Az alvá||a|kozók és egyéb közreműködők igénybevéte|ére a Kbt. 13B. § (1)-(4)
bekezdésében és a 322l20t5, (X. 30.) Korm. rende|et 27. §-ában fog|a|tak a|apján kerü|het
sor.
A Vál|alkozó a Szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő
személyekért ú9y fe|e|, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő
jogosulatlan igénybevéte|e esetén a Vállalkozó fe|e|ős minden olyan kárért is, amely ené|kü|
nem következett volna be.
Ha Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése érdekében alvá||alkozót vagy egyéb
közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az áItala igénybe vett harmadik szemé|y számára
fe|tét|enül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha
Vá||a|kozóval kötött megá|lapodásába n az a|vá||aIkozó kötelezettséget vá||al arra, hogy
Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos
feItételek szerint kezeli.
A Megrende|ő a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében fog|altak a|apján
a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az épitési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy
a teljesítésben csak a Kbt. 13B. § (2)-(3) bekezdéseiben fog|a|taknak megfelelő alvállalkozó
vesz részt.
A VállaIkozó köteles gondoskodni a Szerződéssel érintett tevékenység vonatkozásában a
jogszabá|yokban előírt értesítések, nyilatkozatok megfele|ő módon történő megadásáról a
jelen szerződés teljesítése során álta|a igénybe vett alvá|la|kozók fe|é. A jogszabá|yokban
e|őírt nyilatkozatok, éftesítések elmulasztásából adódó minden fele|ősség Vállalkozót
terhe|i, az ezen okból |vlegrende|őt ért kár te|jes méftékét Vá||aIkozó megfizeti.

15. Megrendelő egyéb kötelezettségei ésjogai

|Yegrende|ő jogosult ellenőrizni a vál|alkozói teljesitést és a felhasználásra kerülő anyagot, a
Szerződésben, illető|eg jogszabá|yban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles.
Nem mentesül a Vá||aIkozó a fe|e|ősség a|ói, ha a Megrendelő az elIenőrzést eImuIasztotta
vagy nem megfe|e|ően végezte e|,

Ha Megrende|ő a Vá|lalkozó teljesítése révén új elgondo|ásról, mego|dásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Vá|la|kozó hozzájárulása né|kü| mással nem közö|heti.
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. Ha a munka végzése során a körü|mények arra engednének következtetést, hogy a

teljesítés hibás lesz, Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbö|ésére tűzött megfelelő határidő
sikeÉelen eltelte után gyakorolhatja a hibás te|jesítésből eredő jogokat.

16, Lehetetlenülés

. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetet|enné, amelyért egyik fé| sem felelős, és
a. a iehetet|enné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fe|,

Vá||aIkozót az e|végzett munka és költségei fejében a drj arányos része illeti meg;
b. a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, Vállalkozó díjazásra

nem tarthat igényt;
c. a lehetetlenné vá|ás oka a Megrendelő érdekkörében merü|t fel, a Vá||a|kozót a díj

megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet VálIaIkozó a
lehetet|enné vá|ás folytán költségben megtakarított, továbbá ame|yet a felszabadu|t
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a
teljesítés lehetetlenné vá|ására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg Megrendelő és
Vá||alkozó között.

. Vá||alkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusáu|t mű újbóli előállítására,
Megrendelő pedig annak átvételére nem köteles.

. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokban és eszközökben esett kár viseIésére az
általános szabályokat kell alkalmazni,

17. Munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi rendelkezések

. Vállalkozó a jelen szeződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős
határkörében teljeskörűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavéde|em ről, a tűz
elleni védekezésről, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
jogszabályokban, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban meghatározott
munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi feladatokat.

. Több vállalkozó időben e| nem határolható tevékenysége esetén az előző bekezdésben
foglaltak betartása mellett Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelő megbízott illetékes
vezetőjéve|, a munkavégzés koordinálása, a veszélyes munkafolyamatok összehangolása, a
kockázatok megelőzése céljából.

. Vállalkozó felel azért, hogy do|gozói a megbízás helyén a munkába álláskor az adott
munkavégzés helyére vonatkozóan, illetőleg technológia váltáskor olyan munkavéde|mi,
tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés, és a környezet szennyeződést
megakadályozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vállaIkozói tevékenység teljes
időtartama alatt rendelkezzenek azokkal.

. Vál|a|kozó alka|omszerű tűzveszélyes, vagy egyéb Megrendelő külön engedélyéhez kötődő
tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabályokban előírt engedélyt írásban
rendelkezésre áll (a megrendelő illetékes vezetője e|Ienjegyezte).

. A munkavégzéshez szükséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb (megfelelő mennyiségű és
ellenőrzött állapotú) védőeszközöket VálIalkozó köteles biztosítani.

. válIaIkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az e|háritásra tett azonnaIi
íntézkedés mellett - ha a munkaterüIeten olyan veszélyforrást, rende||enességet észle|,
mely súlyosan veszé|yezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét,
testi épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését.

. Megrendelő jogosult a jelen részben foglaltak teljesítését folyamatosan el|enőrizni, a feltárt
hiányosságok elhárítására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszé|yhelyzet esetén a további
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munkavégzést felfüggeszteni. Az ebből adódó követelményeként Vá|lalkozót terheli a
felelőssé9.

. Vállalkozó köteles jelenteni a N4egrende|őnek a munkavédelemme|, tűzvéde|emmel,
vagyonvédelemmel és környezetvédelem mel kapcsolatos minden rendellenességet,
rendkívüli eseményt, balesetet, tűzesetet,
Minden saját dolgozót vagy a VálIaIkozó á|taI megbízott további váIIaIkozó doIgozóját ért

ba|eset, rendkivü|i esemény beje|entése, kivizsgálása és nyilvántartása Vá|lalkozó feladata.
Ha a VálIalkozó dolgozóját vagy megbízottja dolgozóját ért baIeset bekövetkezésében a
Megrende|Ő vagy más gazdálkodó szervezet is közrehatott, akkor a ba|eset kivizsgá|ásába a
lulegrende|őt és az érintett gazdá|kodó szervezetet is be ke|l vonni. Amennyiben vá|lalkozó a
Megrendelőt a kivizsgálásba nem vonja be, akkor utólagosan |Yegrendelőre sem anyagi,
sem erkö|csi fe|elősséget nem háríthat át.
Vállalkozó köteIes [Vegrende|ő ellenőrzésre és intézkedésre jogosu|t képvise|őinek
munkavédelmi, tűzvédeImi, vagyonvédelmi és környezetvédeImi ellenőrzéseit segiteni,
intézkedéseiket magára nézve köte|ezőnek tekinteni.
Amennyiben lvlegrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja vé9re, ú9y

Megrendelőnek joga van a hiányosságot/okokat Vá|lalkozó kö|tségére megszüntetni.
Fenti köte|ezettségek és fe|adatok betartásáért, illewe betartatásáért VálIaIkozó az á|taIa

bevont aIvállalkozók vonatkozásában is egyetemleges felelősséggel tartozik.
Vá|la|kozó a DMRV Zrt, részére végzett tevékenysége során köteles a hatá|yos

környezetvédeImi jogszabályok előírásait te|jeskörúen betartani. A tevékenység során
keIetkező környezetkárositó anyagok gyűjtése, előzetes tárolása, e|vezetése, elszá||itása,
árta Imatlanítása, vaIamint a keIetkező káros hatások eliminálása a Vá|laIkozó feladata. Az
esetlegesen okozott környezeti károkért teljes körű anyagi és erkö|csi fele|ősség9eI
tatoznak,
lllos a következőkben feIsoro|t hulladékfajtákat a D|4RV ZRT. telephe|yére beszá||itani,

amennyiben a végzett munka kapcsán ke|etkezik, a kommunális gyűjtőbe rakni, illeWe a
kivitelező-, alvá||aIkozói karbantartó-, szerviz- és kártevőiftási szolgáltatói tevékenységet
végző partner köte|es ezen hu||adékok előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről és
elszál|ításáró| saját hatáskörében gondoskodni:
o ásványi eredetű és szintetikus hűtő- kenő- és fékfo|yadékok, göngyö|egük, valamint

ezekkel szennyezett bármiIyen anyag, eszköz;
o elhasznált viaszok. zsírok, zsírtaIanítás hulladékai;
o ásványi eredetű és szintetikus motor-, hajómű-, hidrauIika- és kenőo|ajok, ezek

göngyölegei, vaIamint ezekkel szennyezett bármiIyen anyag, eszköz (fém, papír,
homok, fűrészpor, föld, üveg, olajszűrő stb.);

o festékek, lakkok, kittek, ragasztók, tömitő anyagok és oldószerük göngyö|ege és
ezekkeI szennyezett bármiIyen anyag, eszköz;

o azbeszt tartalmú hulladékok;
o bitumen tartalmú hulladék;
o előbbiekben feIsoro|t veszélyes anyag bárme|yikét tartalmazó épitési-, bontási-,

védőruha huIladék;
<l kiürült hajtógázos flakonok;
o fénycső;
o ó|om akkumulátor és nlkke|-kadmium e|emek;
o gépjármű 9umiköpeny;o irodai berendezésekfestékpatronjai;
o rágcsáló és rovarirtó szer, valamint növényvédő szer maradvány és csomago|ó anyaga;
o bármi|yen eredetű iszapszerű hu||adék.
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. IlIetékességi területünkön tevékenykedő válIaIkozók és jogi szemé|yek kizárÓ|ag a D|t4RV

ZRT. á|tal e|fogadott technológiákat alkalmazhatnak, az érvényben lévő környezetvéde|mi
jogszabá|yok maximá|is betartásáva|.

. Á||ó, várakozó gépjárművek motorját |e ke|| á||itani.

. A kiporzásra. kiszóródásra hajIamos melléktermékek és hu||adékok szá||itását végző
járművek megfeIe|ő zártságának biztosítása szükséges (takarás és szigete|éssel vató
el|átás).

. Veszé|yes készítményeket a vonatkozó rendeletben me9határozott tartalmú és á||apotú
fe|iratozássa| el|átott csomago|ó anyagban lehet a D|YRV ZRT. terü|etére beszállítani.

. Kommunális hulladékokat kizárólag az erre a célra kijelö|t gyűjtő edényekben, kijelö|t
terü|eten e|szóródás mentesen szabad elhelyezni.

. Szállítás, rakodás közben kiszóródotl, vagy kifo|yt anyagot feI keIl itatni, majd takarítani és
továbbiakban a hu||adék veszélyességétő| függően szükséges keze|ni,

18, Vegyes rendelkezések

. Szerződő fe|ek kölcsönösen rögzítik, hogy a feladatok te|jesitésével kapcso|atos valamennyi
további feIadat, szerződéskötés, megrendelés, te|jesítés a Vá||alkozót terheli, a jeIen

szerződés a |vlegrende|ő és harmadik személyek közötl semmifé|e szerződéses jogviszonyt
nem hoz létre, ennek megfelelően a N4egrendelőt nem terheli he|ytá||ási kötelezettség a

Vá||a|kozót terhelő egyet|en fizetési, megtérítési és egyéb igény teljesitésééft sem.
. FeIek harmadik személlyel szemben kötelesek megőrizni minden o|yan ismeretanyagot,

tény.l, adatot, körülményt, vagy bármi|yen egyéb rögzített vagy rögzÍtetlen információt,
ame|yek a jelen szerződés te|jesítése során akár a felekke|, akár a megrende|és tárgyávaI
kapcsolatban tudomásukra jutott, továbbá köte|esek e titoktatási köte|ezettséget az áltaIuk
alkaImazott, i||etve foglalkoztatott személyekkel is betartatnl.

. Felek kö|csönösen kije|entik, hogy nem ál|nak csőd-, fe|számo|ási-, vagy végelszámolási
e|járás alatt, va|amint adószámuk sincs fe|függeszWe. Továbbá kölcsönösen kötelezettséget
vá||a|nak arra, hogy haladéktalanul értesitik a másik felet, ha a szerződés hatá|ya a|att
pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen vá|tozás á||na be, Továbbá
megállapodnak abban, hogy bárme|yikük jogutódda| történő megszűnése esetén a jelen

szerződésbő| fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos fe|téte|ekke| továbbra is
megiIletik, il|ewe terhe|ik.

. A jelen szerződés és mellék|etei csak a szerződő felek közös megegyezéséve|, Írásos
formában módosíthatók.

. A je|en megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyi|atkozat kizáró|ag írásban érvényes és
joghatá|yos, amelyet felek egymás felé a megjelö|t kapcso|atta rtóik Útján e-maiIben, faxon,
vagy tértivevényes küldeményként postára adják, illetve szemé|yesen átadják. A
megál|apodás módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizáró|ag a felek fejlécben
meghatározott székhelyére címzett postai küldemény vagy személyes kézbesítés Útján
joghatályos. FeIek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a ,,nem
kereste", ,,elköltözött", ,,ismeretlen", stb. je|ö|ésekkel felbontat|anul visszaérkezőt a
visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A fe|ek közti levelezés nyelve a magyar.

. szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívü|i

egyeztetés útján köte|esek rendezni, amennyiben azonban az nem vezet eredményre, ú9y
jo9vitáik eIdöntésére kikötik a Váci Járásbíróság ilIetékessé9ét.

. Je|en Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, vaIamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIiI. törvény, és
végrehajtása tárgyában hatá|yba |épett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok előírásai irányadóak.
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A VálIaIkozó a |Yegrende|ő részére valamennyi a Szerződés hatálya alatt keletkezett vagy
átadott szel|emi aIkotáson fennál|ó, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rende|kezések
a|apján átruházható jogot - kizárólagos jogként átengedi, A je|en rende|kezés hatálya a|á
taftozónak tekintik FeIek kü|önösen, de nem kizárólagosan a sze||emi aIkotások vagyoni
éttékű jogait (az olta|ommal védhető szel|emi a|kotások esetén ide értve az oltaImi
jogosultságot), i||eWe - amennyiben az adott sze||emi alkotás vonatkozásában a vagyoni
jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használatára és
hasznosítására vonatkozó minden jogot. A szelIemi alkotások haszná|atára és
hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási
módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb
kor|átozástó| mentesen kerülnek átruházásra a Megrende|őre. Az átengedésre kerülő jogok
alapján a Megrendelő - amennyiben az adott sze||emi alkotásra értelmezhető - jogosu|ttá
vá|ik a szellemi alkotások átdo|gozására, harmadik személyekre töténő ákuházására
(szerzői jogi művek esetén a szerzői jogró| szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §-
ának megfelelően), valamint valamennyi sze||emi alkotás tekintetében az S4t.47. § (2)-(4)
bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben ezen jogok az adott sze||emi alkotás
tekintetében érte|mezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés
kifejezett kikötésként érte|mezendő. A jelen bekezdésben em|ített jogok a Megrende|őt
kor|átozás és több|etköte|ezettség nélkü| megi||etik. Az e|készült, illewe átadott szellemi
alkotások per, teher és igénymentességét a Vállalkozó szavato|ja. A Vállalkozó kijelenti,
hogy harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, jogosultsága, ame|y a szellemi a|kotás nem
személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrende|őt korlátozná vagy megakadá|yozná.
A Vá||a|kozó által a szerződéskötéssel egyidejű|eg, i||efue a Szerződésben megadott
szemé|yes adatokat a Megrende|ő a Szerződés teljesitése, a kapcsolattartás, i|letve a
jogviszonybó| származó igények érvényesitése érdekében keze|i. A Válla|kozó a Szerződés
aláírásávaI nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrende|ő á|tali
kezeléséhez és feldo|gozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e
hozzájá rulás(oka)t a Megrendelő felhívására a Szerződés időbeli hatá|ya alatt a Vá|Ia|kozó
bármely időpontban igazo|ni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: A |vlegrende|ő
egyes technikai műveIetek eIvégzésére adatfeIdolgozót vehet igénybe, melyekről az
érintett kérésére tájékoztatást ad. A N4egrende|ő az adatokat a jogviszony megszűnését
követően az igények elévüléséig - de iega|ább a Kbt. 46. §-ban e|őírt iratmegőrzési
kötelezettség ideje aIatt - kezeli, az iratokat ezen tú|menően a Ievéltári anyagokra
vonatkozó jogszabá|yok rendelkezéseinek megfele|ően őrzi. Amennyiben a Szerződés
te|jesitéséve| összefüggésben követeIésbehajtásra kerü| sor, ú9y a személyes adatok az
adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megb2ása
aIapján e|járó, a követe|ések kezelését végző természetes szemé|ynek és gazdálkodó
szervezetnek.
Fe|ek kije|entik és hozzájáruInak, hogy a közöttük |étrejött szerződéses jogviszony során az
egymás tudomására jutott és megismeft személyes adatokat, az információs
önrende|kezési jogról és az információszabadságról szó|ó 2011. évi CXII. törvény, az
Európai Par|ament és a Tanács (ÉU) 201616]9 RendeIete (GDPR), Valamint a vonatkozó
nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a

személyhez fűződő jogokat, kü|ónösen az információs önrendelkezési jog tisíe|etben
tartásával, ügyviteli céIbó|, a szükséges méftékben kezelik.
A Megrende|ő az államháztartásró| szóló 2011. évi CXCV. törvény ételmében o|yan jogi
személlye|, jogi szemé|yiséggel nem rendeIkező szervezetteI nem köthet érvényesen
visszterhes szerződést, i||etve ilyen szerződés alapján nem te|jesíthet kifizetést, ameIy
szervezet nem minősül a nemzeti vagyonró| szó|ó 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3,§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.



rA, OllnV Durun Mpnrr RrcrorÁlrs Vízuű ZÁnrxönúrr.r Múxöoő RÉszvÉnyrÁnsnsÁc!2"-
. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXVI. törvény szerinti

átlátható gazdá|kodó szervezetnek minősül, melynek tuIajdonosi szerkezete,
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Megrendelő az általa megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat
az 20II. évi CXII. törvény (InfoW.) szerint meghatározott közérdekből nyilvános adatként
kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szőlő 2017. évi LIII. törvényben meghatározott
tényleges tulajdonost tekintik. Abban az esetben, ha az átláthatóságot illetően változás
következik be. a Vállalkozó legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt.

A megáIlapodás az ügy körülményeit és a felek akaratát helyesen és részletesen taftalmazza, ezért
azt a felek képviselői átolvasás, valamint kölcsönösen egyező értelmezés után jóváhagyólag
aláírták és eredeti példányait átvették.

Kelt:2022, január 17.
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MUSZAK! LEIRAS

Tárqv: A DN4RV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. teljes működési terúletén az
építési beruházásokhoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkaterület
helyreállítási elvégzése

t. Előzménvek:

A DN4RV Duna |t4enti Regionális Yízmű Zrt. (továbbiakban: |Vegrendelő) a teljes
működésl területén az építési beruházások, közműfejlesztési munkák közterületi
bu rkolatbontását, a munkagödör, vagy munkaárok kialakítását, valamint a

szakipari szerelési munkát saját teljesítésben elvégzi. A szerelési munkákat követő,
munkagödör, vagy munkaárok feltöltést és a burkolat helyreállítást szeződött,
külső vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) igénybevételével kívánja
megvalósítani. Jelen műszaki leírás az úthelyreá llítások elvégzésére irányuló
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételhez szükséges megrendelői
követel ményeket taft almazza.

2. Műszaki tartalom:

Megrendelő teljes működési területén az épitési beruházások, közműfejlesztési
munkák után elvégzendő Útburkolat, zöldterület helyreállítási munkákra vonatkozó
munkatípusok a csatolt, 1. számú mellékletben kerültek meghatározásra. A
táblában a munkatípusok tételesen szerepelnek és tartalmazzák az ajánlattevők
által adott fajlagos egységárat, mely a szerződött Vállalkozóval az elszámolás
alapját fogja képezni. A fajlagos egységárnak tatalmaznia kell az adott tételben
rögzített munkatípus teljeskörű elvégzéséhez szükséges minden, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges (bér, anyag, szállítás-rakodás, gép, hu|ladék elhelyezés,
stb...) költségét.
A tárgyi munkavégzések előre tervezett karbantartási munkákhoz, előre nem
tervezett meg hibásodásokhoz és olyan előre nem tervezett meghibásodásokhoz
kapcsolódnak, melyek prioritást igényelnek a munka elvégzését tekintve.
Ajánlatkérő az előre tervezhető munkákat a várható munkakezdést mege|őző hét
utolsó munkanapján útemezetten bejelenti. A munka megrendelése ilyen esetben
is, egyedi megrendeléssel történik meg a tényleges munkakezdés időpontját
megelőzően két munkanappal a 3. pontban foglaltak szerint.
Az előre nem látható, nem ütemezett munkavégzéseket Ajánlatkérő a 3. pontban
foglaltak szerint jelenti be és rendeli meg.
Az egyidejű munkavégzések számát maximum 3 munkavégzésben határozza meg
Ajánlatkérő.

3. vállalkozó értesítése. munkaterület áwétele:

- Megrendelő munkavállalója telefonon értesíti a Vállalkozót és kötelezően a

Vállalkozó által megadott e-mail címre, elektronikus levélben is a teIefonon
történt értesítéssel egyidejűleg megrendelést küld a 2. számú melléklet szerinti
megrendelő nyomtatvány kitöltésével.



A megrendelésnek tartalmaznia kell a helyszín pontos címét, az elszállítandó,
bontott anyag mennyiségét, a teljesítési határidőt, valamint az esetlegesen
fennálló rendkívüli körülmények leírását.
Vállalkozó a munka elvégzéséhez a Megrendelő megrendelésének
kéZhezvételétől, amely egyben a munkaterület átadás-átvételének időpontját is
jelenti, 2 munkanapon belül, amely a megrendelést követő munkanapon
kezdődik, a helyreállításokat meg kell kezdeni és a technológiai időkre is
tekintettel a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a 4. pont szerinti
határidőre el kell végezni (a legszűkebb határidő az irányadó) A teljesítési
határidőt a megrendelés tartalmazza. Példa: pénteken 0B:00 órakor bejelentett
munka esetében a munkavégzést legkésőbb a keddi munkanapon kell
megkezdeni.
Vállalkozó munkanapokon 19 óra és 07 óra között, valamint szombat, vasárnap
és ünnepnapokon a helyreállítást nem köteles megkezdeni. Ez alól kivételt
képeznek a prioritással kezelt helyreállitási igények (pld. nagy forgalmú közút,
fokozott balesetveszélyt jelentő munkagödrök)
Prioritással kezelt esetben, nagy forgalmú, balesetveszélyes, vagy frekventált
területen, kiemelt jelentőségű időpontokban (pld. tervezett rendezvény
időpontja) a munkavégzést azonnal, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kezdeni
Prioritással kezelt igények esetét N4egrendelő egyértelműen jelzi ennek a
körülménynek a fen ná |lását.
A helyreállítási munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles az előírásoknak
megfelelő forgalomterelést a munkaterület környezetében táblákkal ellátni és a
munkaterület elkorlátozását elvégezni. Amennyiben szükséges, a
gyalogosforgalmat biztosítani kell.
Amennyiben a munkaterület elkorlátozását és a forga lomtechnikai táblázást
Megrendelő már elvégezte, abban az esetben Vállalkozó ezt a tételt nem
számolhatja el.

Teljesítési határidők:

Közút kezelőjének hozzájárulásában megadott határidőre,
Forgalomnak kitett közút, kerékpárút esetén szintre betonozással, vagy
aszfaltozással, forgalomnak ideiglenesen va9y vé9legesen átadva a
megrendeléstől számított 15 nap,
Burkolt út szintre betonozással történő ideiglenes helyreállítása esetén a
végleges burkoIat elhelyezésére további 15 nap áll rendelkezésre, így a
forgalomnak átadva a megrendeléstől számított 30 nap,
Belterületi járda, zöld terület esetén vé9legesen átadva a megrendeléstől
számított 15 nap,
Egyéb kisforgaImú út, vagy külterületi zöldterületen véglegesen átadva a

megrendeléstő szá mított 30 nap,
Prioritással kezelt esetben, nagy forgalmú, balesetveszélyes, vagy frekventált
területen, kiemelt jelentőségű időpontokban (pld. tervezett rendezvény
időpontja) a munkavégzést azonnal, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kezdeni,
és folyamatos munkavégzéssel a lehető legrövidebb időn belül elkészíteni
(ideiglenes helyreállítássa l, szintre betonozással, forgalomnak átadható módon,
a munkakezdéstő| számítottan legkésőbb B órán belül)
Rendelkezésre állás a vállalkozási szerződés hatálya alatt folyamatos.



- Vállalkozó a ka dályközléssel élhet, amennyiben az aszfaltozás elvégzése
technológiai ok miatt és/vagy az aszfalt ehhez kapcsolódó beszerzésének
lehetetlenülése (hideg időjárás miatti leál|ás) miatt nem elvégezhető ezen, a

Vállalkozó érdekkörén klvü|ál|ó ok miatt. Ebben az esetben Megrendelő, az
illetékes üzem teljesítési igazolás kiadására jogosult munkavállalója által, az
előbbi ok folytán előterjesztett akadályközlés elfogadása esetén, az ideig|enes
helyreállítás eIvé9zését követően a teljesítés határideje felfüggesztődik az
akadály elhárultáig, melyet VálIaIkozó köteles az elhárulást követően
haladéktalanul jelezni. Ebben az esetben a munka befejezésének határideje az
akadály megszűnésétől kezdődően maximum 25 naptári nap.
Vállalkozó az akadályközlést és annak elhárultát köteles a tudomására jutásától
számított egy munkanapon belül elektronikus levélben bejelenteni a lVegrendelő
illetékes üzemének teljesítés igazolás kiadására jogosult képviselőjének, aki a

Vállalkozó bejelentett akadályközlését a bejelentéstől számított egy
munkanapon belül, elektronikus levélben elfogadja, vagy elutasítja.
A Vállalkozó á|tal bejelentett akadá lyközlésnek minden esetben tartalmaznia kell
az akadály Vállalkozó tudomására jutásának idejét, az akadályozó körülmény
leírását, az akadály várható elhárulásának időpontját.

- Amennyiben a határidők tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulása és jelen
műszaki leírás eltérő rendelkezést nem tartalmaz a helyi közutak kezelésének
szakmai szabályairól szóló 512004. (L 28.) GKN4 rendelet rendelkezései az
irányadók.

5. Eovéb követelménvek, feltételek:

- A helyreállításokat a közútkezelő engedélyóben, előírásainak megfelelően, az
engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával kell végrehajtani, különösen
a talajtömörség re, rétegrendre, rétegvastagságra vonatkozólag. EngedéIyező
előírásának hiányában az eredeti rétegrend az irányadó,
Burkolt felület esetén a törött, szabálytalan széleknél a burkolatot le kell
szélezni, a helyreállítás szabályos, egyenesen vágott felületekkel csatlakozzon
eredeti burkolathoz, kerülni kell a kettőnél több él összefutását,
Aszfalt burkolatok helyreállításá nál 15 cm átlapolás szükséges a munkagödör
minden oldalán, a vágási éleket bitumennel ki ke|l önteni,

- A munkaterület átvételét követően a forgalom technikai biztosítás, kitáblázás,
körülkerítés Vállalkozó feladata. A munkaterületre a Megrendelő által kihelyezett
eszközök felhasználhatóak,
A munkaterüIet átvételekor a Vállalkozó köteles jól látható helyen táblát
elhelyezni és a munkavégzés befejezéséig a helyszínen taftani. Az információs
tábla tartaImazza a vállalkozó nevét, székhelyét, a várható befejezés időpontját.
A burkolat helyreállitási munkák során a munka-, tűz-, egészségvédelmi
jogszabályok előírásait Vállalkozó köteles betaÉani

- Burkolatépítési helyreállítási munkák befejezését követően a Megrendelő mozgó
forga lomtechnikai eszközeit a Megrendelő telephelyére kell beszállítani,

- A területileg megadott e-mail címre (teljesítést igazolásra jogosultak) a

helyreállítási címek szerint tételesen le kell jelenteni:
. a heti ütemezést a megelőző hét utolsó munkanapja 12:00-ig.
. heti szinten a he|yreállítások elvégzését. A lejelentéshez a helyszín

beazonosítására alkalmas, a kép készítésének dátumát taftalmazó, digitális
fotó és a munkavégzési helyről pallénajz mellékelendő.



. A digitálls fotóknak az a|ábbiakat kell tartalmaznia:
,/ helyreállítás előtti állapot
/ csőágyazal kialakítása
/ út, térburkolat pá|yaszerkezete rétegenként

" helyreállítottállapot
A helyszín elhagyásakor és a munkavégzés során Vállalkozó köteles rendezett
képű, tiszta munkaterületet tatani. A befejezési határidő eredménytelen eltelte
esetén Megrendelő jogosult a helyreállítást más Vállalkozóval elvégeztetni.

6. A teljesítés helvei:

Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti tevékenységet a Megrendelő működési
területén teljesíti, az egyedi megrendelés alapján.
Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének eredményét a
Vállalkozási Keretszerződésben foglaltak szerint átvenni.

. Szentendrei üzem működési területe: Szentendre, Budakalász (Lupa
sziget), Pomáz, Üröm, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Piliscsaba,
PilisjászfaIu, Tinnye, Pilisszentkereszt, Dobogókő, Csobánka, PilisszentlászlÓ,
Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Dömös, Pilismarót
Szigetmonostor, Kisoroszi, Surány, PÓcsmegyer, Pilisszentiván,
Pilisborosjenő, Nagykovácsi települések bel- és külterületei

. Váci üzem működési területe: Dunakeszi, Göd, Sződ, Sződliget, Vácrátót,
Vácduka, Püspökszilágy, Csörög, Kisnémedi, Vác, Rád, Penc, Kosd, Verőce,
Kismaros, Nagymaros, Szendehely, Katalinpuszta, Szokolya, KÓspallag, Szob,
Zebegény, Ipolydamásd, Márianosztra, Letkés, Vámosmikola, Ipolytölgyes,
Nagybözsöny, Tésa, Bernecebaráti, Kemence, Perőcsény, Váchaftyán
települések bel- és külterületei

. Gödöllői üzem működési területe: Gödöllő, FÓt, Csömör, Szada,
Veresegyház, Erdőkertes, Órbottyán, Acsa, Csővár, Galgagyörk, Acsaújlak,
Mogyoród. Püspökhatvan. Csomád, M ogyoród-Szentja ka b települések bel- és
külterületei

. Balassaovarmati üzem működési területe: Balassagyarmat, Nőtincs,
Keszeg, Alsópetény, Felsőpetény, Szügy, Romhány, Diósjenő, Nógrád,
Dejtár, Rétság. Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp,
Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Drégelypalánk, Érsekvadkert,
Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Hugyag, Iliny, Ipolyszög,
Ipolyvece, Kétbodony, Kisecset, Legénd, |Yagyarnándor, Mohora,
Nagyoroszi,. Nézsa, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nőtincs,
Orhalom, Osagárd, Patak, Patvarc, Pusztaberki, Parassapuszta, Szanda,
Szandaváralja, Szátok, Szente, Szécsénke, Terény, Tereske, Tolmács,
Vanyarc, Nógrádbodony, Nyíljes, Újkóvár települések bel- és külterületei

Mellékletek:
1. számú melléklet: Ártáb|ázat
2. számú mellék|et : |vleg rendelés nyomtatvá ny



/a\ DMRV Duna Menti Regionális Vízmű ZRt.

ffi MEGRENDELÉS

szállító neve:

Címe:

Tel:

megrendelés szám:

0

rendelésszám:

Tárqv: közterület helvreállítás meorendelése

Vevő neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű zRt.
címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.

ügyintéző:

Tel/ e-mail:

Adószám: t0863877-2-44
Cégjegyzékzám: Cg, 13 10 040189

Bankszámlaszám: 10103B9B-01000945-01000006

0

N4egrendelő szervezet:

lYegrendelés dátuma:
A megrendelés egyben a munkaterület átadás- áfuétel dátumának is mlnő,üL ezéft kérjúk a megrendelés azonnall Visszaigazolását!

1.4unkavégzés határideje:

Forgalomirányítás;

napon belül

nem szükséges:!
eszközö k azonn a li lea dásá t/

közterületI

kő, viakolor:f| föld;|-l

beton:! makadám:I eqyéb:fl

A negrende/t munkd e/végzése után kéiük a íargdlomirányitásná/
szük5é9es:tr

használt

Munkavégzés helye: Település:

Felbontott terület nagysága:

Felbontott bUrkolat fajtája I

fedlap szintbehelyezés: !
A megrendelés becsült összege: Ft + Áfa

EaVéb kikötések:

> Kérjü& amennyiben az adox munkaterület felmérésekor a Megrendelésben szereplő tételektől eltérést taPasztalnab úgy azt szőban és
írásban haladéktalanul Megrendelő illetékes kapcsolattaftójának jelezni szíVeskedjen, A munkavégzés megkezdése az eltérés MegrendelŐ általi
elfógadása és aruil szóló Visszaigazolása uhln lehetséges,

> Jelen MegrendetLls elv.rlaszthatatlan ré,zét képezi a nelékletként csatolt, a megrendelt feladatra Vonatkozó részletesen felsorolt - szerződéí
szerinti - tételeket és azok egységárait taftalmazó excel táblázat,

> Kéiú& írásban heti rcnds4eres1éggel ütemteruben a munkák helyét és idejét megkúldeni szíveskedjenel, valamint a tényleges munka
megkezdését aznap reggel telefonon a Megrendelő iletékes kapcsolattaftőjd számára jelezni,

> A szeEődésben rögzített haáridőkhöZ képest a Válalkoző előEaesítéséhez hozzájárulunk.

> Kéiü& amehhyiben é megrendelés teljesitéséhez Alvállalkozót Vesz igénybq úgy azt haladéktalanu| ílásban szíVeskedjen Megrendelő
kapcqolattdrtőja számára bejelenteni,

> számtázás feltétele: szerződés szeint a Megrendelő nevében eljáró, Vagy az általa meghatalmazoft szenély által aláíll, teljesítést igazoJÓ

Jégyzőkönw, amety a tételes felmérés alapján részletezett számla mellékletét képezi. A számlán hivatkozni szíveskedjehek éz sAP megrendelés
számunkra és a megrendelés árgyára,

o

csatlakozó mellékletekI Iszállitási határidő: lt4egrendeléstől számitoR 0 nap.

Fizetési feltételek| Átutalással, a számla kiállításától számított 30. naptári napon.

Egyéb feltételek: A mUnka átvételére, igazolására jogosult személy:

UatUm:

14eqrendelő aláírása:

üzemvezető üzemvezetó-helvettes

m2



Rendelésszámú közterület
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TERRA ÉPKER HUNGÁRlA Kft
Keszthely
[,4artinovics Utca 3.
8360

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Téléz krl, 42-44.
Levelezési cím: 7602 Péc§, Pí,|888
Teleíonos ügyíélszolgálatl +36 1 452 3333
WWw.geneíali,hu

Kötvényszám: 95590940920578900
Ügyíélszám: 4605í305

Önhöz legközelebbi ügyíélszolgálatunk:
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 25,
Fax: 06 (1) 452 3505
DálUm | 2021, március 9.

Tárgy: Biztosítási kötvény küldése

9 Tisztelt TERRA ÉPKER HUNGÁH|A Kítl

P
: csatoltan küldiük onnek a módosult biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan órizze meg,

9
E

i rÉBDÉsE vAN?

E Kérdés esetén íorduljon bizalommal úgyfélszolgálatunkhoz a oenerali.hu@qenerali.com emai| címen vagy a +36

3 r 452 3333-as teleíonszámon munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között. A gyorsabb úgyintézés érdekébenp, kériük, hoqy meokeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.
6
\3 Bizunk benne, hogy továbbra is elégedett lesz szo19áltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjükI

á Tisztelettel,

Á\
Erdós Mihály
elnök-Vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.

111

ffiGENERAII

Vezérigazgató helyettes

Fóvá losi Töruény§zék cégbílósága cg 01 -1 0-041 305 . Adószám: 1 0308024-4-44 . Ban kszámlaszám: Raiílei§en Bank 1 2001 008-001 00594-001 00008

csoportos besz€dési megblzá§ eselén a Kedvezményezen azonosíló]a: A10308024

A á§aság aZ lvAss (olasz pénzogyi íe ügye el) által Vezet€n obsz Bizosiói csoporlok Nyilvánlarlásában 26-0§ szá mon §ze íepló GeneÉli csopoüoz lanozik

90046229005785



Altalános íelelősségbiztosítás

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám : 95590940920578900

szerződő:

TERRA ÉpKER HUNGÁRlA Ktt

Keszthely
l\.4artinovics utca 3.

8360

1/3

Dátum: 2021 .03.09.

Ügyíélszám: 46051305

Közveiítő neve: HUNGARlKUlV BlZTosíTÁsl ALKUSZ
KFT.

A biztosítás] szelződésI a szeződő íelek a b ztosítás éVlordulójára 30 napos íelmondási időVel telmondhatják.

Kiegészítő Felelősségbiztosítási FeItételek (KFF)
A rész, Kiegészitó Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

KiegésZító Felelősségbiztosítási Fe|tételek (KFF)
B résZ - Kiegészítő FeltéteI Ny'unkáltatói Felelósségbizlositásra

Kiegészító Felelósségbiztosítási Feltételek (KFF)
E rész - Kiegészítő Feltétel Felelősségbiztosítás
Környezetveszélyeztetó TeVékenységgel okozott Dologi és
személyisérüléses Károkra

Környezetszennyezési
íelelósségb ztosítáS

Az érvényes Záradékok szerint

szerZődés módosítás hatályba
lép

Biztosílás kezdele Biztosítás köVetkezó é\4ordUlója
(0]00 óra}

Biztosítás tartama

2021.o4.o1. 2014.03.05. 2022-o4.a1. Határozatlan

Éves dij (HUF) Fizetési ütem Fizelendó (HUF) Fizetési mód

2 843 931 NegyedéVente 710 9B5 Átuta|ás dijértesitőVel

vonatkozó íeltételek

TeVékenység íele ősségbiztosítás

Munkáltatól íelelősségbiztosítás

Kiegószítő ícltételek
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Tevékenységi íelelósségbiztosítás

Kerl- és parképítés

káíkií]zetési limit évente ]00 000 000

káíkjíjzetési limi1 káronként 50 000 000

Káronkénl] önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Maqasépiiő, kiVéVe egyszerű beielentéshez kölött épílési tevékenyséqekre

káíkiíizetési imit évente 100 000 000

kárkif jzetési limit káronként 50 000 000

Káronként önrész 10 7., de minimum 100 000 Ft

Mélyépítőipar kivéVe egyszerű bejelenléshez kótött építési tevékenységekre

kárklf zetési limit évente 100 000 000

kárkiíizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 7., de minimum 100 000 Ft

Munkáltatói íelelósségbiztosítás

Kert- és paíképítés

kárk í zetés] l mit évente 100 000 000

kárkiíizetés] l m]t káronkent 50 000 000

Káronkénti önrész 10 7., de rninimun] 100 000 Ft

Mélyépítóipaí kivéve egyszerű beielentéshez kötötl építési levékenységekre

kárkiíizelés limlt évente 100 000 000

kárkiíizetés Iim t káronként 50 000 000

Káronkénti önrész ] 0 %, de minimum 100 000 Ft

Környezetszennyezési íelelósségbiztosítás

Keít- és parképités

kárkilizelési lim t évente 20 000 000

kárkilizelési ]imit káronként 10 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Magasépítő, kivéve egyszerú beielenléshez kölött építési levékenységekíe

kárkiíizetési imit évente 20 000 000

kárkiíizetési lim t káronként 10 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Mélyépítóipar kivéve egyszerú bejelentéshez kötötl építési tevékenységekre

kárkiíizetési lim]t évente 20 000 000

kárkiíizetés lim t káronkónt 10 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Biztosílott kockázatok Kártérilési limjtek {HUF)



Kiegészítő leliételek

záradékok: FKF401

Munkagépek, munkagépként használt gépiárművek által okozott károk
íelelósségbiztosítása

kárkif]zetési imit évente

kárk]f lzetési limit káronként

Káronkénti önrész 10 %, de minim!m 500 000 Ft

R

§-
!
gl}, FKF4o1

:

!

$

P,n:/^l llblií\ \
^\,),J\

+

kockázati körök / záradékok részlelezése

FKF401 Kiegészítő íeltételek (55760) ,

Munkagépek, munkagépként haszná|t gépjárműVek á|tal okozott károk
íelelősségbiztosítása

Erdós Mihály
elnök-Vezérigazgató

Generali Biztosító zrt.

ruL-
L
llics László
Vezérigazgató-helyettes

B jztosílott kockázatok Káítórilósi limjtek (HUF)

50 000 000

25 000 000

Függelék
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TERRA ÉPKER HUNGÁRlA Kft

KeSzthely
Martinovics Utca 3.

8360

Tárgy: Átalános felelósségbiztosítás

Tisztelt cím!

AlUlírott Generali Biztosító Zrt. igazoljUk, hogy aIábbi ügyfelünk társaságunknál határozatlan tadamú általános
feIelősségbiztosítással rendelkezik,

sz€rzódó nevg / címe: TERRA ÉPKER HUNGÁR|A Kft
8360- KESZTHELY, Martinovics utca 3.

Biáosított ngvg / címo: TERRA ÉPKER HUNGÁR|A Kft
8360 KESZTHELY, |\4artinovics utca 3.

Kötvényszám: 95590940920578900

Kockázatvisélés kszdetg: 2014.03,05

Módosítás kezdetei 2o1g.o8.24

Biáosítási vódslsm lsiárta: határozatlan, 30 napos íelmondási idóVel

Biáosttott tovókgnysóg: Kert- éS parképítés; Magasépító, kivéVe egyszerű bejelentéshez kötött
építési tevékenységekre; Mé|yépítóipar kivéVe egyszerú beje|éntéshez kötótt építési tevékenységekre

Pontosított tevékeny§ég:

Biáosított kockázati körök: Tevékenységi íelelósség, Környezetszennyezési felelősség, Munkáltatói
felelósség

Kártéíítési limit évenls: 'l00 000 000 Ft, Környezetszennyezési fel.: 20 000 000 Ft,
40'1 KF.:50 000 000 Ft

Kártérftési limit káronként: 50 000 000 Ft, KörnyezetszennyezéSi íel.: 10 000 000 Ft,
4o1 KF.: 25 o00 000 Ft

Genera|i Biztosító zrt. oldal: 1/2

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

geneíali.hu/kapcsolat

Dátum: 2021.03.'l 'í.
lktatószám: 2021 /09001 /3004099
Ügyintéző: Csóréné Pintér Éva
Teleíon: +36 1 452 3333
KapcsoIat: 9enerali.hU@generali.com
KötVénySZám: 9559094092057B900
Ugyíélszám: 46051305

É Adószám: 10308024-4-44. Bankszámla§zám: Ráifíeisen Bank 12001008-00100594-00100008
d FóVárosi Tőruényszék cégbílrósága ca. o1-To_o4]305 . csoportos be§zedési megbízá§ esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024

! Atárcaság a7lvAss általVezetett olasz Biztositói csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali c§opodhoz tartozik.



Generali Biztosító zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

a|da| 2/2

Gn}TllRAl,i

önrészesedés:

Vonatkozó feltótglek:

külön íéltótolok:

Kiegészító iníormációk:

Dljfizetés módja:

Dljfizeiés iiteme:

A biztosítási dlj randezvg:

A fedezetigazolás egyben kótvényként is szolgál.

Tisztelettel:

J/a*e*u lxlr-S *
karcsics katalin klára

kiemelt értékesítés támogatási mUnkatárS

10 %, de minimum 100 000 Ft,
401. KF: 10 %, de minimum 500 000 Ft

Áftalános Felelősségbiztosítási Feltételek éFF)
Kiegészítő FelelősségbiZtosítási Feltételek (KFF)

401. sz. MUnkagépek, munkagépként használt gépjárműVek által okozott
károk íelelósségbiztosítása

Átutalás dúértesítőVel

NegyedéVente

2021.03,31

t

Gör{ruLRe}ü é,,,

csóréné pintér Éva
értékesítés támogatási munkatárs

Adószám: 10308024-4-44. Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594,00100008
Fóvárosi Tórvényszék cégbíiósága ca, 01-1o_o41305 . csoportos beszedési meqbízás esetén a kedvezményezett azonosÍlÓ]a: A] 0308024
Atársaság az lVAsS á]lalvezetett olasz Biztosílói csoportok Nyilvántartásábán 26-os sorszámon bejegyzett Generali csoporthoz tartozik.



DMRV DuNA MENTI REGIoNÁLts Vízt{ú ZÁRTKöRúEN MűKöDő RÉszvÉlvrÁnsnsÁo

VÁtLALKoásI xrnetszenzóoÉs

NYILATKOZAT
a

bevonni kívánt alvállalkozókól1

Alulírott Veréb Máté, mint a Terra ÉPKER Hungária Kft, cégiegyzésre jogosulVmeghatalmazással
igazolt2 képviselője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmú Zártkörűen Működő Részvénytarsasá9
által indított ,.DMRV zrt, t€ljes műktidési területén hibaelhárítások, karbairtártiások és
házi bekötések helyén az úthelyreállitások elv{lzése" tárgyú közbeszeaési e§árás
vonatkozásában a Kbt, 13B. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi alvállalkozókat
kívánjuk a te|jesítésbe bevonni:

Neve Székhelye és
elérhetősále

Képviseletre jogosuIt
meqielölé§e

1.
,)

?

T§RM ÉPIGR HUNGÁRn Kít
Ateljesítesbenemkívánunkalvállalkozótbevonni, "Í'nrr#li'i'?eff_fr"J'

Bank: 100t8&!.0üdl}ö§1l70005

Keszthely, 2022. januáí 1t,

a-€{.#
Terra ÉPKER HungárIa Kft,

Veréb Máté ügyvezető
vállalkozó

l A Kbt. 138.§ (3) bekezdéso olopjón o szeződés megkötésének idópontjóbon kell nyilolkoznio oz okkor ismerl
olvó|lolkozókrót. A szenódés idólodomo olott késóbb bevoní - koróbbon még be nem jelenteli -

olvóllolkozók tekintetében pedig o Kbt.-ben megholórozott feltételek teüesülése mellet,l kélI e nyilolkozotol
benyújloni.

2 Megfele|ó rész olóhúzondó vogy o nem íelevóns löílendó.


