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Virág LászIó v ezérigazgatő

Amely létrejött

egyrészről:

Név:

Székhely:

Cégegyzékszí'lrl.

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

t-t-tint nrcgrendelő, (a továbbiakban: Megrendclő),

másrészrő1

Név:

Székhely:

Cégsegyzékszám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

TUNEL Mélyépítő Kft.

1 164 Budapest Csókakó Utca 35.

01-09-7011666

12,750128-2-42

1 1 1 03004-127501 28_01 000003

Fekete József

mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek)
közőít, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő a kőzbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Hannadik rész I15. §-a szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást
(ajanlattételi felhívás EKR azonosítója: EKR000203832021) fol}tatott 1e ,,Verőce, Rákóczi úti
csatorna rekonstrukciója" tárgyban.

A közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó került kihirdetésre nyeítes ajánlattevőként, amelylre

tekintettel a Felek jelen szerződést kötik.



l, Szerződés tárgya

1.1. A N{cgrcndclő mcglcndcli, a V:íllalkozó pcdig clvállalja az rrlábbi fcladatok
clvégzósót:

1.1.1. A Megrendelő üzemeltetésében lévő, Verőce, Rákóczi utcában üzemelő D300
beton szennyvizcsatoma rekonstrukciója 753 fm D315 KG-PVC vezeték
építésével, a meglévó csatoma cseréjével, patak keresztezése 10 m védőcső
átsajtolásával. A meglévő 26 db tisztítóakna cseréje.

1.1.2. A Vállalkozó vállalja valamennyi, a kőzbeszeruési dokumentumokban
meghatározott, az 1.1.1 pont szerinti kivitelezéshez kapcsolódó feladat ellátását.

1.1.3. A feladat magában foglalja valamenny| a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás
műszaki 1eírása és dokumentációja szerinti kapcsolódó munka és feladat elvégzését
is, ideértve az előirás szerinti burkolat helyreállítást, a szükséges mérések
elvégzését is, a kapcsolódó múszaki berendezések, a kivitelezéshez szükséges és
beépítendő valamennyi anyag beszerzését és beépítését, felszerelését, üzembe
helyezését, műszaki áíadását (viztaríási próba és kamerás vizsgálat szakaszonkénti
elvégzését is ideértve), a szükséges dokumentumok egyidejű átadásávai.

1.1.4. A Vállalkozó feladatát képezi a rekonstrukcióval érintett összes ingatlan
tulajdonosánál, illetve kezelőjénél a munkakezdéshez szükséges bejelentések
megtétele, engedély beszerzése.

1.1.5. A Vállalkozó köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a
kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény - annak funkciói szerinti -

teljeskörű és rendeltetésszerűhasználatra alkalmas állapotú 1étrehozásához.

1.1.6. A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, a megépített
vezeték összekötése az üzemelő vezetékkel az eredményes vizlartási próbát és
kamerás vizsgálatot követően, melynek költsége Vállalkozót terheli.

1.1.7. A kivitelezés során biztosítani kell a folyamatos szennyvízelvezetést. A keletkező
építési és bontási hulladék kezelését a 4512004. (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendeletben elóírtak szerint köteles kezeini. A munkaterületról elszállítani csak
sittet lehetséges. A kivitelezést követően kötelezó a munkaterület eredeti
állapotának visszaállitása.

A jelen szerződés szerinti feladatokat a 35100-366212020 álí. széLmú hatósági engedély és
az annak alapjául szolgáló 1933 tervszámú kivitelezési teru és dokumentáció tarlalmának
megfelelően kell elvégezni.

A Felek a szerződésí az eljárást megindító felhivás, a végleges közbeszerzési
dokumentumok és a nyertes ajánlat tarlalmának megfelelően kötik meg.

A feladatok részletes meghatározását a 1elen szerződés 2. számí mellékletét képező
műszaki leírás és dokurrrentáció taítalmazza.

A jelen szerzódés elválaszthatatlan rnellékletét képezik:

1 . számú melléklet: A Vállalkozó által árazotí, az ajánlat részeként benyújtott költségvetés

2. számú melléklet: Műszaki leírás és dokumentáció annak fizikai csatolása nélkül

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

1.2.

1.3.

1,4.

1.5.
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A fentieken túl a közbeszerzési eliárás teljes iratanyaga (eljárást megindító felhívás,

közbeszerzési dokumentunok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott

esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és ana
adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az

ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan

részéíképezik.

1.6. A Vállalkozó kötelezettséget válla1 arra, hogy Megrendelő által az eljárást megindító
ielhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szednt a szerződés

táígyáí képező munkákat, az ajánlatábal vállalt feltételekkel szerződésszerűen, teljes

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak,
műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egY

szakvállalat gondosságával elvégzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződ,ésszerűen teljesíti, ideértve különösen a jótá|lásilszavatossági kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítését.

1.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére rnegfelelŐ

szakértelemmel rendelkezik és vállalja 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

feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidók
betartását befolyásoló összes körülményról, különös tekintettel a vonatkozó ter-vekre. A
Vállalkozó kijelenti továbbá azl is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat
elvállalásához szüksóges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavarŐ, illetve a

feladat teljesítésével összefiiggő közlekedési, technikai és természeti kÖrÜlményeket

szakvállalattól elvarható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a

kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági elóírásokró1.

2. Vá|lalkozási díj

2.1. Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó a jelen

szerződésben meghatiirozott nelíó 797 684 360,- Ft, azaz nettő egyszázkilencvenhétrnilliÓ-
hatszáznyolcvannégyezer-hároms zázhatv an forint (a Vállalkozó közbeszerzési eljáráSban tett

megajánlása szerint) egyösszegri átalánydíjon vállalja.

A Felek megállapítják, hogy a szerződ és tárgyát képező feladatokía tekintettel az általános

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI. íör,lény 142. § (1) bekezdés b) pontjának érlelmében

a, ÁF A-t a Megrendelő fizeti meg.

A Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek - így különösen az ámak - a

módosítását vagy bármely ellenértéknek a Megrendelővel szembeni felszámítáSát kémi bánnely
devizaárfolyam vá7tozására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely
makrogazdasági hatásra hivatkozással, vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerü1

bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen véitozás történik bármely adófajta

értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés batálya alaít, arnelyet a Vállalkozóra,
alválla|kozőjára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen szerződés

teljesítésével kapcsolatosan.

2.2. A válla|kozói díj magában foglalja a jelen szerződés tarlalmát képező valamennyi munka
ellenérlékét, a szevődés szerinti munka teljes körű, hiba- és hián},mentesen a jelen szerződés
szerinti határidőíe történő e|végzéséhez szükséges minden költséget. A Vállalkozó a vállalkozási
díion felül semmilyen jogcírnen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

2.3. A Felek rögzitlk, hogy jelen szeruődés átalánydíjas szerzódés, azaz Y á7la|koző az

esetlegesen felrnerülő többletmunka - figyelernrnel a Polgari Törvénykönyvről Szőló 2013. évi



V. tÖruény (a továbbiakban: Ptk.) 6.244, §-ában foglaltakra, ellenérlékének megtédtésére nem
jogosult, fiiggetlenül aítól, hogy az árazott költségvetés tartalmaz-€ minden tételt, mennyiséget.

2.4. A Megrendeló a vállalási áron felül nettó 19 '768 436 ,- Ft, azaz tizenkilencmillió-
hétszázhatvannyolcezer-négyszázharminchat forint tartalékkeretet biztosít (teljes nettó
vállalkozói dij 1 0%-a).

A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. A tarlalékkeret
felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: a tartalékkeret kizárólag az épitési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszení és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszárnolására használható fel, ideértve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pótmunka elvégzését,

2.5. A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

a) Elsósorban az étrazottkőltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának
megfeleltethető tételt,

b) Amennyiben az a) porí alapján nem állapítható meg a pótmunka ellenérléke, abban
az esetben a TERC ETALON programrendszer, vagy MVH kódlista épitési
normagyűjtemény alapján a Megrendelő választása szerint,

c) Amennyiben az a)-b) pontok alapján nem állapítható meg a pótmunka ellenértéke,
vagy a Felek közöíti ezzel összefiiggő vita esetén mémöki szakterületen
tevékenykedő igazság§gyi szakérlő állásfoglalása alapján.

2.6. A Y állalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni. A Felek
rögzitlk, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan pótmunk át, amely a tervdokumentáció olyan
hiányosságábó1 adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett
észlelnie kellett, de ezen hiányoss ágot akőzbeszerzési eljárás sorrin nem jelezte Megrendelő felé.

2.7. A pótmunka elrendelésének szabályai: A pótmunkákért külön díjazás jár, eme azonban csak
akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó azok kivitelezése előtt a pótmunkák szükségességérőt az épitési
naplóba törlénő bejegyzéssel haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, és egyidejűleg
kiegészítő ajánlatot nyújt be a póünunkákról a Megrendelőnek, és ezt Megrendelő Beruházás
Fejlesztési Osztályának képviselője: külön írásbeli nyilatkozattal megrendeli.

2.8. A szerződéses összegen felüli pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő külön írásbeli
megrendelését követően, a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén, szerződésmódosítást
követően végezhető el.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Megrendeló előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások,
valamint az épitési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltatások
kÖzbeszerzésének részletes szabályairól szóló 32212015. (X.30.) Kom. rendelet (továbbiakban:
32212015, (X.30.) Korm. rendelet) 30, § (1) bekezdésében foglaltak alaplán az alábbiak szerint.

Előleg összege Előlcg fizetésénck
hal:íridcjc

Áz eliileg fcllr:rsznr,il:|rs:'rnak nródia,
í'cltótelei

A tartalékkorct ós
ála nélkiil szárrrított

A munkaterület
áíadásáig benyújtott
előlegbekérő alapián

Az előleg összege a végszámlából kerül
1evonásra.
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ellenszolgáltatás
50Á-a.

az építési
munkaterület
átadását követő 15

napon belül.

3.2. A teljesítés során 1 db vógszámla benyújtására van lehetőség.

3.3. A Felek rögzitik, hogy a jelen szerződés alapján teljesítendő vállalkozói teljesítéS

oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

3.4. A végszámla benyújtásának feltétele a Megrerrdelő múszaki ellenőre által igazolt teljesítés-

igazolás és a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, és teljes körű múszaki átadási

dokumentáció Megrendelő részére történő átadása.

3.5. A teljesítésigazolásra jogosult szernély Megrendelő részéről (szerződéskötéskor kitöltendő):

Neve, beosztása: Győri Márton múszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 20 665 9038

E-mailcíme: gyori.marton@dmrvzrt.hu

NÜJ száma: 548066'757

Neve, beosztása: Molnár László műszaki ellenör

Munkahell címe: 2600 Yác,KodáIy Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 30 642 251'7

E-mailcíme: molnarl@dmrvzrt.hu

NÜJ száma: 52749961'7

3.6. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2)

bekezdésében foglaltak szerint Vállalkozó számláját Megrendelő a kézhezvételtől számított 30
(harminc) napon belül teljesíti, átutalássa1.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a

32212015 (X.30.) Korm. rendelet 32lA. §-ának rendelkezései szerint tórténik. Amennyiben a

fizetési_határidó szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési hataridő a

következő munkanapon jár le.

3.7. A hatályos jogszabály,t előírásokban foglaltakon túl a számla kötelezően tarla7mazza a

következóket:

. SAP rendelési számot, vagy SAP szerződés számot;

o a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot;

. SAP teljesítés igazolás számlát;

o Megrendelő cégjegyzékben rőgzített pontos megnevezését:

A cég elnevezése: DMRV Duna Menti Regionális Vízrnű
Zártkörően Működő Részvénlársaság



A cég rövidítctt o1ncvezése:

vagy

DMRVZft.

kiállított, Megrendeló képviselője által cégszeníen
valamint az áladás-átvételi jegyzőkönyw (1 példány

A végszámla mellékletét képezi SAP-ból
aláírt teljesítésigazolás (1 példány eredeti),
másolat).

3.8. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg ajelen
szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a kifizetés jelen szerződésben meghatározott egyéb
előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok
pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a rnegfelelő
számla kézhezvétele napján kezdódik.

3.9. A Felek rögzitik, hogy Vállalkozó a papír alapon kiállított számlát és arrnak mellékleteit a
Nemzeti Uzleti Szolgáltatő Zrt., 6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési cimre küldi meg. A
szám7a kézhezvételének napja alatt az a nap értendő, amely napon a számlát a Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Ztt. érkezteti.

3.10. A Felek rrregállapodnak, hogy a számla ellenértékének megtérítése a szerződésben rögzített
bankszámlaszámra törlénik. A Felek megállapodnak, hogy a szerződésben rögzítettől eltéró
bankszám|aszámra történő kifizetési igény csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a
megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy a Vállalkozó
banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámról.

3.11. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa
rendelkezésre a számlájátlszámláit az általános forgalmi adóról szőló 200'7 . évi CXXVII. törwény
175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában kiállított
számlátlszámlákat a Megrendel ő kizárőlag speciális megielenítő szoftver használatát nem
igéttylő, vizuálís megielenítésfe is alkalmas, az alábbi f,eltételeknek megfelelő formátumban
tudja befogadni:

a) rninősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfelismeíésre
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként
beágyazolt XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF
dokumentum.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat az
eszamlafbqadasvk@nusz-zft.hu e-mail címre szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton
nyilatkozik anól, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásálloz,
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

3.12. Flzeíési késedelem esetén a Vállalkozó az esedékesség napjától a tényleges péí|zűgyi
teljesítés napjáig a késedelemme1 érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat
nyolc százalókponttal növelt összegének megfelelő rnértékú késedelrni karnat felszámítására
jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. A Vállalkozó a késedelmi kamat iránti
igényét a Ptk. elévülési szabá|yai szerint jogosult érvényesíteni. A Megrendelő nem köteles
kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után,

3.13. A Vállalkoző nem ftzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti



feltételeknek nerr-r megfelelő társaság tekintetóben merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adókötelos jövedelrnének csökkentésére alkalmasak.

3.14. A Vállalk ozó vál^lal.ja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtarlama alatt tulajdonosi
szerkezeíét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerirrti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.15. A külftrldi adóilletőségú nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenü1 beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országokkőzötti jogsegély

igénybevétele nélkül.

4. Teljesítés határideje, helye

4.L A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési időpontja az épiíési
munkaterület átadásanak időpontja. A munkaterületet a szerződés hatá|yba lépésétől
számitott 10 naptári napon belül Megrendelő átadja. A rekonstrukcióval érintett Összes

ingatlan tulajdonosánál, illetve kezelőjénél a munkakezdéshez szükséges valarnennyi jogerős

engedély és tulajdonosi jóváh agyás megszerzése a Vállalkozó feladata,

4.2. Ha a munkaterület átadását a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, vagy a Y állalkoző a

munkaterület átadásának Megrendeló által kitűzött időpontjára jogerős burkolatbontási
engedéllyel nem rendelkezik, a Felek a teljesítési határidő számitását ebben az esetben is a
Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól számítják, valamint az igy keletkező
késedelemből eíedő többletköltségek Vállalkozót terhelik,

4.3. A tetjesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 140 naptári nap.

A Vállalkozó köteles a feladatok ütemezését a munkákkal érintett ingatlanok tulajdonosaival
egyeztetnÍ.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt befejezési határidő előtt is jogosult teljesíteni, erról a

Megrendelőt a teljesités előtt 5 munkanappal írásban köteles érlesíteni. Az &tesítést követően a

Megrendelő a szerződésszenien elvégzett munkát múszaki átadás-átvétel keretében veszi át.

4.4. A tetjesítés helye;2621Verőce, Rákóczi út (hrsz.: 51), Kodály Zoltán úca (hrsz.: 98/39),

Belterület (hrsz.: 96), Rákóczi út (hrsz,: 95/1).

5. A munkavógzés módja

5.1. Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Vállalkozó ütemtervet köteles átadni
Megrendelőnek.

5.2. A munkaterület átadásakor Megrendeló fethívja Vállalkoző ftgyelmét az esetleges helyszíni
veszélforrásokra, aki a munkáját ezek figyelembevételével végzi.

5.3. A munkaterület átvételekor a Váilalkozó köteles az épitési naplóba a szükséges
bejegyzéseket megtenni és az építési naplót a továbbiakban a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet
elóírásainak megfelelően vezetni.

5,4. A Vállalkozó intézkedésre és építési naplóban történő bejegyzésre jogosult helyszíni
képviselőjének:

Neve, beosztása: Fekete József ügyvezető
Ertesítési címe: 11ó4 Budapest, Csókakő utca 35.
Telefonszárna: +36 30 9314-106
NÜJ száma: 300248403



A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont - I9Il2009. (IX.15.) és 266/2013, (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti -, az épitt,nényfajta szerinti hatáskörre1 rendelkező építés felügyeleti feladatokat
ellátó szerv álíal vezetett Felelős Műszaki Y ezeíői névjegyzékben (MV-VZ) szereplő felelős
műszaki vezetó:

Neve: Fekete József

Kamarai regisztrációs szfina, és a nyilvántartást vezető kamara neve: Budapesti
és Pest Megyei Mémöki Kamara (BPMK): 01-64162

Értesítési címe: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.

Telefonszáma: + 36 30 931,4-106

Telefax száma: -

NÜJ száma: 300248403

A Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) neve, a jelen szerződés szerinti megrendelői
részről ellenőrzésre, illetőleg információ megadására jogosultak

Neve, beosztása: Gyóri Márton műszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Yác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 20 665 9038

E-mailcíme: gyori.marton@dmrvzrt.hu

NÜJ száma: 548066,7 57

Neve, beosztása: Molnár László műszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Y ác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 30 642 2511

E-mailcírne: molnarl@dmrvzrt.hu

NÜJ szárna: 52] 19961]

A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezéséí és az elektronikus építési naplót
folyamatosan ellenőrzi.

5.5. A Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben m eghatáíozoít
célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a
véghataridő maradéktalan betartásáía. A Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti
tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek betartásáér1. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó
jogszabályí rendelkezés megsértéséből eredóen Megrendelőket, harmadik személl én kárért,
vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli,
objektív és teljes felelősséggel tartozik.

5.6. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képező létesítrnény
megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák teljes köni elvégzésére köteles.
Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokban rögzített teljes műszaki tatlalom rnegvalósítására
vállal kötelezettséget. Vállalkozó a műszaki dokurnentáció hibájára, hiányosságaira nern



hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem érwényesíthet.

5 ,7 . A Y állalkozó köteles kizfuőlaghozzáértő és szakképzett szemé|yzetet alkalmazni a munka

végzésére. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltávolítani olyan alkalmazottját, akiről
megállapítják, hogy jelen szerződés bármely rendelkezése megszegésképpen jár el vagy
dolgozik.

5.8. A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljámi. A Vállalkozó köteles
a Megrendelőt minden olyan körülményről haladóktalanul értesíteni, amely a teljesítések

vonatkozásában a minőséget, az ütemtenl szerinti előrehaladást, a határidők betarlását gátolja,

illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kel1 a késedelem okát és annak várható

időtartamát. Az érlesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idó
meghosszabbításának megtagadására. A Vállalkozó tudomásu1 veszi, hogy a kivitelezés során

csak áwényes alkalmassági bizonftvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat.

Munkáját mindig a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. A Vállalkozó
vállalja, hogy a teljesítéskor a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a

jelen szerződésben és mellékleteiben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági

előírásoknak, valamint megielelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és

amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a

Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell, mentesek harmadik személy bármilyen természetú
igényétől vagy jogától, és törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

5.9. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély
megelőzéséről a Vállalkozónak kel1 gondoskodnia, a betartandó jogszabályok: 1993. évi XCIII.
törvény a munkavédelemrő|, 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a túzoltóságról szóló törvények szerint. A munkavégzés ideje alatt a Vállalkozó
köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarása nélkül
végezze a munkát.

5.10. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tarlani minden
szükségtelen akadálflól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem

szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterÜletről. A
vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozóinak tekintetében is. A vállalkozó köteles
gondoskodni a rnunkaterületen keletkező tönnelék elszált|itásáíól, illetve a munkaterület

rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A munkák átadás-átvételének időpontjára
a Yállalkoző köteles a munkaterületet rnegtisztítani, és az ott található hulladékot, felesleges

anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a
vonatkozó előírások betartásával elhelyezni.

A Vállalkozó köteles a bontott fém csövet, lemezt, szerelvénl.t a DMRV TEG íaktárába (2600

Y ác, Kodály Zoltan út 3.) szállítani.

A teljesítés során kiszerelt alkatrésszel a Vállalkozó semmilyen formában nem rendelkezhet,
csak a Megrendelő írásbeli engedélyével használhatja fel saját céljaira. Errnek a rendelkezésnek
a megszegéséért a Vállalkozó a polgári jog általános szabályai szerint kártédtési felelőssóggel
tartozik.

A Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói a megbizás helyén a munkába álláskor az adott
munkavégzés helyére vonatkozóan, illetőleg technológia váltáskor olyan munkavédelmi,
túzvédelmi, vagyonvédelmi és kömyezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az

egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés, és a kömyezet szennyeződést
megakadályozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vállalkozói tevékenység teljes időtartama
alalt rendelkezzenek azokkal.
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A vállalkozó alkalomszeni tűzveszélyes, vagy egyéb Megrendelő külön engedélyéhez kötődő
tevékenységet csak akkor végezhet,ha a jogszabályokban előírt engedéll irásban rendelkezésre
ál1 (a Megrendelő illetékes vezetője ellenjegyezte).

A munkavégzéshez szükséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb Qnegfelelő rnennyiségű és
ellenőrzött állapotú) védőeszközöket Vállalkozó köteles biztosítani.

A Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az elháritásra tett azonnali intézkedés
rnellett - ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely súlyosan
veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a
vagyoni javak, illetve a kömyezet épségének me gőrzését.

A Megrendelő jogosult a jelen részben foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrizni, a feltárt
hiányosságok elhádtására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a további
munkavégzést felfiiggeszteni. Az ebból adódó követelményeként Vállalkozót terheli a
felelősség.

A Vállalkozó kóteles jelenteni a Megrendelőnek a munkavédelemrnel, tűzvédelernmel,
vagyonvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos minden rendellenességet, rendkívüli
esemén}t. balesetet. tŰZesetet.

Minden saját dolgozót vagy a Vállalkozó által megbizott további vállalkozó dolgozőját ért
baleset, rendkívüli esemény bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Vállalkozó feladata. Ha a
Vállalkozó dolgozóját vagy megbízottj a dolgozójáí ért baleset bekövetkezésében a Megrendelő
vagy más gazdálkodó szeíyezet is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a Megrendelőt és
az ériíúett gazdálkodó szeryezetet is be kell vonni. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőt a
kivizsgálásba nem vonja be, akkor utólagosan Megrendelőre sem anyagi, sem erkölcsi
felelősséget nem háithat át.

A Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek
munkavédelmi, tűzvódelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni,
intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.

Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírl határidőre nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek
joga van a hiányosságot/okokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

Fenti kötelezettségek és feladatok betarlásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó az általabevont
alvállalkozók vonatkozásában is egyetemleges felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó a DMRV Zrt. részére végzett tevékenysége során köteles a hatályos
kömyezetvédelmi jogszabályok előírásait teljes könien betartani. A tevékenység során keletkező
kömyezetkárosító anyagok gyújtése, elózetes tárolása, elvezetése, elszállitása, ártalmatlanítása,
valamint a keletkező káros hatások eliminálása a Vállalkozó feladata, Az esetlegesen okozott
kömyezeti károkért teljes köni anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak.

Tilos a következőkben felsorolt hulladékfajtákat a DMRV ZRT. telephelyére beszállítani,
amennyiben a végzett munka kapcsán keletkezik, a kommunális g5.,rijtőbe rakni, illetve a
kivitelező-, alvállalkozói karbantartó-, szerviz- és kártevőirlási szolgáltatói tevékenység et végző
pafiner köteles ezen hulladékok előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről és elszállításáról
saját hatáskörében gondoskodni :

o ásványi eredetű és szintetikus hűtő- kenő- és fékfolyadékok, göngyölegük, valamint
ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszkőz;
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o elhasznált viaszok, zsírok, zsirtalanítás hulladékai;
o ásvánf eredetú és szintetikus motor-, hajómú-, hidraulika- és kenőolajok, ezek

göngyölegei, valamint ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszköz (fém, papír,

homok, fiirészpor, ftild, üveg, olajszűrő stb.);
o festékek, lakkok, kittek, ragasztók, tömítő anyagok és oldószerük göngyölege és

ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszköz;
o azbeszt lartalmú hulladékok;
o bitumen tartalmú hulladék;
o elóbbiekben felsorolt veszélyes anyag bármelyikét tartalmazó építési-, bontási-,

védóruha hulladék;
o kiürült hajtógázos flakonok;
o fénycső;
o ólom akkumulátor és nikkel-kadmium elemek;
o gépjármű gumiköpeny;
o irodai berendezések festékpatronj ai;
o rágcsáló és rovarirtó szer, valamint növényvédő szer maradvány és csomagoló

aiyaEa;
o bármilyen eredetú iszapszerű hulladék.

Illetékességi területünkön tevékenykedő vállalkozók és jogi szeméIyekkizárólag a DMRV ZRT.
által elfogadott technológiákat alkalmazhatnak, az érvényben lévő kömyezetvédelmi
jogszabályok maximális betartásáva1.

Álló, várakozó gépjánnúvek motorját le kell állítani.

A kiporzásra, kiszóródásra hajlamos melléktermékek és hulladékok szállítását végző jármúvek

megfelelő zártságánakbiztosítása szükséges (takarás és szigeteléssel való ellátás).

Veszélyes készítrrrényeket a vonatkozó rendeletben meghatározott tartalmú és állapotú
feliratozással ellátott csomagoló anyagban lehet a DMRV ZRT. területére beszállítani.

Kommunális hulladékokat kiz árólag az erre a célra kijelölt g}íjtő edényekben, kijelölt területen
elszóródás mentesen szabad elhelyezni.

Szállítás, rakodás közben kiszóródott, vagy kifoll anyagot fel kell itatni, majd takafitani és

továbbiakban a hulladék veszélyességétől fiiggően szükséges kezelni.

6. Műszaki átadás-átvétel

6,1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor.
Ezen eljárás a munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen
szerződésben meghatározott valamennyi fe|adat szerződésszerű teljesítését követően indítható
meg. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki
az átadás-átv étel i eljárás lefolyatására.

6.2, Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztositása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó
felelőssége, illetve feladata.

Az átadás-áívéíeli eljárás megkezdésének minimum feltételei:
a) jegyzőkönywezett, sikeres víztartási próba vagy üzemképességi próba megléte,
b) az újonnan megépült csatomahálózat mosatás megtörlénte,
c) az élő hálózaltal való összekötés megtörténte,
d) a burkolat helylreállításának megtörténte,
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e) a kivitelezés készre jelentése.

6.3.Haaz átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel
Vállalkozót, hogy ezen érlesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le
az eljárást.

6.4. AZ áíadás-átvételi eljárásról - az épitőipari kivitelezési tevékenységről sző|ó 19112009, (IX.
15.) Kotm. rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláir, Az
átadás-átvételi jegyzőkönyvet a v égszén-iához mellékelni ke1l.

6.5. Az átadás-áívétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben
és a mellékleteiben foglalt összes követelrrrényrrek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy
jogszabályoknak.

6.6. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az
átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azí Felek megismételni kötelesek. A
megismétlésből eredó többletköltség Vállalkozót terheli. A teljesítés elismerését olyan hibák
alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a
rendeltetésszerú haszná|aíra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibakról az átadás-átvétel során
hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok
megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönywileg rőgzitett pőthatáidőt kell vállalnia.

6.7. Az 
^tadási 

dokumentáció alábbiakban íészletezett hiánlalan tartalma a teljesítésigazolás
kiadásának a feltétele:

o a kivitelező á|tal az épitési naplóban dokumentáltan visszaadott munkaterülettel bíró,
lezán építési napló (E-napló pdf formátumban, teljeskönien kitöltött összesítő lap
illetve statisztikai lap)

o kivitelezói nflatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésről

o felelős műszaki vezető nyllatkozata a ten/ és engedély szerinti megvalósításról (az
építőipari kivitelezési tevékenységről sző|ó 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-
a szerint)

o építési-bontási hulladék tárolására és elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántarló
lap(ok)

. a bontott fémcső, lemez, szerelvény a DMRV TEG íaktárába (2600 Vác, Kodály
Zoltán űt 3.) szállításáról készült szállitólevél,

o fotódokumentáció(CD)

. megfelelőségi igazolások a beépített anyagokról (műbizonylatok, megfelelóségi
nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok, stb.), mérési jegyzőkönyvek, garancia
jegyek, kezelési és karbantartási utasítások, minőségi bizonyítványok,
műbizonylatok, megfelelőségi nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok,

o vizíaíás próba és kamerás vizsgálat,

o geodéziai bemérés a 32412O13. (VIII.29.) Korm.rendelet és annak 5. melléklete
szerinti tatlalommal mérési jegyzet/jegyzőkönyv, bemérési nyilatkozat, analóg és
digitális bemérési jegyzőkönlw, vektoros digitális á1lomány (EOV), múszaki leírás)
(3 eredeti pld.)

o víztartási próba jegyzőkönyr, vizzárősági vizsgálati jegyzőkönyv
. megvalósulási ,,D" terv (műszaki leírás, általános (átnézetes) he|yszinraiz, részletes

helyszinrajz, csomóponti v ázlat, hossz szelvény, keresztezések,)
o talajtömörség-vizsgálati jegyzőkönyv
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o létesítmónyek jegyzéke.

Az átadási dokumentáció 6 papír alapú példányban és 6 db elektronikus adathordozón kell átadni.

7. Alvállalkozók

7.1 . A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt.

138. § (3) bekezdése szerint bejelentette.

7.2. Az alvállalkozók és egyéb közremúködők igérrybevételére a Kbt. 138. § (1)-(4)

bekezdésében és a322l2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

'7 .3. AY á|lalkoző a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóér't, kÖzremúkÖdó

személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő
jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden o1yan kárér1 is, amely enélkÜl nem

következett volna be.

7.4. Ha Vállalkozó a je7en szerződés teljesítése érdekében a|vállalkozőt vagy egyéb

közreműködőt vesz igénybe, a vállalkozó az á|tala igénybe vett harmadik személy számára

feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóva1
kÖtÖtt megállapodásában az alvá|la|kozó kÖtelez9ttséget vállal arra, hogy MegrendelŐtől, vagy
vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

7.5, A Megrend elő a 322l2Ol5. (X.30.) Korm. rendelel27 . § (1) bekezdésében foglaltak alapjan

a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelŐ alvállalkozó vesz
részt.

7,6. A Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződéssel érintett tevékenység vonatkozásában a
jogszabályokban elóír1 értesítések, nyilatkozatok megfelelő módon történő megadásáról a jelen

szerződés teljesítése során általa igénybe vett alvállalkozók felé. A jogszabályokban elŐÍrt

nllatkozatok, értesítések elmulasztásából adódó minden felelősség VállalkozŐí terheli, az ezen

okból Megrendelőt ért kál teljes mértékét Vállalkoző megftzeíi.

'7!7. A Y ál|alkozó ezűton kijelenti, hogy a szerződ,és teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban e|őírtkizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

8. Jótállás

8.1 . A Vállalkoz ő az á|tala elvégzett munkara a sikeres műszaki átadás-átvételi e|járás |ezárását

követő első naptári naptól sziimított 48 hónap jótállást vállal.

8.2. Az ivő-, ipari és öntözőviz lyomővezetékek (nyornócsövek, csőidomok, szerelvényaknák,
csőhidak), továbbá szerkezeteikben észlelt hibák esetén kötelező alkalmassági időt a 12l1988.
(XIL. 27 .) Évvt-Ip1,1-rv-MÉM-KVM egyiittes rendelet rögzíti.

Az észlelt hibákéft ay állalkoző ezen időtartam alatt az előző bekezdés szerinti - általa váilalt -
jótállási időtartamtól fiiggetlenül köteles a jelen szerzódés szerint hellállni.

8.3. A teijes jótállás időtarlama alatt a Vállalkozó köteles

_ élet-, vagy balesetveszé1l jelentő hibák kijavítását annak bejelentését követően azonnal,

- a további hibák kijavítását annak bejelentését követően 12 (a Y állalkozó közbeszerzési
eljárásban tett megajánlása szerint) órán belül megkezdeni, és folyarrratos munkavégzéssel
kijavítani.
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8.4. A hibák bejelentésére a Megrendelő egyoldalú írásos nyilatkozattal, e-mail útján jogosult, a
hiba Vállalkozó alábbi elérhetóségeinek bámelyikére törlénő bejelentésével (szerződéskótéskor
kitöltendő):

Név: Fekete József
Cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Tel.: +36 30 9314-106
E-mail: tunelkft@tunel.hu

A hibabejelentés megtörténtéhez nem szükséges a Vállalkozó visszajelzése.

9. Szerződésszegés, kötbér

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a
Felek bármelyike a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.

9.2. A Felek Vállalkozó nemteljesítése vagy késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetésben
állapodnak meg.

9.3. A Vállalkozó határidóben teljesít, amennyib en a szeruődés tárgyára vonatkozó feladatokat a
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint teljeskörúen elvégzi. Amennyiben a
Vállalkozó - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a szeruődés szerinti feladatát
késedelmesen teljesíti, a késedelemmel érintett időre érwényesítendő kötbér mértéke a teljes nettó
ellenszolgáltatás I%o -a/nap, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 20oÁ -a.

A késedelmi kötbér alapja a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozási átalánydij.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is
követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbéí meghaladó kárát, és
a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

9.4. A Yállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, Hibás teljesítés
esetében a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései irányadóak. Megrendelő az átvételt
- azok kijavításáig - megtagadhatja olyan hibák esetén, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel
mellett nem kijavíthatók vagy a rendeltetésszerú használatra alkalrnasság nem teljesül, továbbá,
ha nem az ajánlatban szereplő, Megrendelő által elfogadott anyag kerül beépítésre. Amennyiben
a Megrendelő a hibás teljesítós kijavítását, vagy kicserélést érvényesít, a késedelmi kötbér
előírását kell alkalmazni aY álla|koző szerzódésszerű teljesítésének időpontjáig.

9.5. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a szerződés teljesítése
olyan okból, amelyéfi a Vállalkozó felelős, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási
kötbért fizetni Megrendelő részére. A Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért
éruényesíteni minden olyan esetben, anikor ajelen szerződés azonnali hatályú felrnondása útján
szünteti rneg. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti áfa nélkül szárnított teljes
ell enszo| gáltatás 20 %o - a.

9.6. A közös ajánlattevők a szerződés teljesitéséért fennálló egyetemleges felelősségükre
tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egyrnás szerződésszegésééft
is felelnek, és a Megrendelők a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért rrreghaladó kár
megtédtését, és a szerződésszegésből eredó egyéb igényeiket is bármellk közös a.jánlattevőtől
követelhetik.
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9.7. A kötbér érvényesítése elsősorban az ellenérlékbe törlénő beszámítással tÖrlénik (a Kbt. 13 5.

§ (6) bekeztlése sierinti feltételek fennállása esetén). A Megrendelő a teljesítésigazolásban

köi"i", .ög"ít",ri a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér az ellenátékbe tÖrténő

beszámítással bármely okból nern érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő Írásbeli

felszólításara 15 napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlaszétnára valrÓ

átutalással köteles rendezni.

9.8 A kötbérigények érvényesítéSe nem záíja ki a szerződésszegéSből eredő egyéb igények

érvényesíthetőségének jo gát.

9.9. A Felek egyike sem felelős ajelen szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséér't,

ha a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítése vis maior eredrnénye. A jelen bekezdés

éftelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkÖrén

kívüli okból, elhádthatatlanul következnek be, s amelyekre a Felek nincsenek befolyással. A vis

maiomak közvetlen összefiiggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekÖvetkezett

szerződésszegésse!. Vis rnaiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha éítesíti a Megrendelót

a vis maior tényéról, okaról és valószínű időtarlamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú

utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kÖtelezettségeit,

arrrennyiben észszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerú altematív módot a

teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gáto1. Vis maior bekövetkezte esetén Felek rÖgzítik,

hogy a vis maior minden körülményének és okozatának vizsgá|ata alaplán, a ptk. vonatkozó

reűelkezésinek megfelelően jámak el a szerződés további teljesítése tárgyában, mellről
egyeztetést követően állapodnak meg.

9.10. A Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződést a koronavírus globális elterjedése miatt

kihirdetett veszélyhelyzet fennállta alatt kötik meg, úgy szerződéses kÖtelezettségeiket errnek

ellenére határidőben és szerződés szerint teljesíteni vállalják. Erre figyelemme1 a

Magyarországon 4Ol2020 (III.1 1 .) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet - ide nem érlve

a héíyzet esetleges további jelentős hátrányos és a szerződés teljesítését érdemben akadálYoző

megválllozásál - nem tekintik vis maiomak.

10. Jótállási biztosíték

10.1 . A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, mel5nrek méítéke

a tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 5 oÁ,a.

1o.2. A jótállási biztosítéknak a sikeres átadás-átv éteiri ellárás|ezárását követő első naptári naptól

számítva a 8.1. pont szerinti jótállási időtarlam utolsó naptári napjáig terjedóen kel1 érvénYesnek

lennie és Megrónclelő rendelkezésére állnia azza1, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló
összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. §

(6) bekeztlésének a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthetŐ, illetve a

Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a

teljesítésért járó ellenértékből visszatarlás útján kerüljön biztosításra.

10.3. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot az előirt pénzösszegnek a MegrendelŐ

fizetési szriLrnlájára törlénő befizetésével, átutalásával teljesíti, vagy az a teljesítósért jrlLró

ellenértékből visszatartás útján kerül biztosításra, és az nem, vagy nem teljes Összegben kerÜlt

felhasználásra, a biztosíték összegének kifizetése a 10.2. pontban rőgzitett időtarlam leteltét

követően felvett igazolási jegyzőkönyv alapján történik, a jegyzőköny,lezés napjától szfunított 8

banki napon betút. e jótállási biztosíték összegét Megrendelő abban az esetben jogosult

felhasznáini, ha a Vállalkozó a neki kézbesített írásos megrendelői jelzéstől számitolt 2
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munkanaPon belÜl nem kezdte meg a hiba kijavítását, illetve azt az llőzetesen egyeztetett
időpontra nem fejezte be.

l 1. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés fennállásának teljes időtartamára rendelkezik minimum
80.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/káresemény, érlékű építés-szerelési felelősségbiztosítással,
amelY fedezetet nyújt Megrende|ő részére végzett tevékenységgel kapcsolatban Megrendelőnek
vagY harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A felelősségbiztosításnak a sikeres
műszaki átadás-átvételi e|jitrás lezárását követó 45. napig kell ferrnállnia és fedezetet ny(4tani az
esetleges káreseményekre A biztosítási kötvény másolat a jelen szenőó,és mellékletét képezi.

KÖzÖs ajánlattétel esetén a felelősségbiztosítással a közös ajánlattevőknek külön-külön kell
rendelkezniük.

12. A szerződ,és időtartama, hatálya

12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést hatérozoít idóre, a szerződéses
kÖtelezettségek mindkét fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégs zerű aláirásáva|, az
aláírás naPján lép hatályba. A jelen szerződés mindkét fél szerződésszeni teljesítésével
megszűnik.

12.2. A Felek rögzitik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fuződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

13. A szerződés módosítása

13.1. A Felek a jelen szerződést a Kbt. elóírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-
ában, valamint a 30712015. Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az
abban foglaltakkal összhangban módosíthatják.

13.2. A Felek rögzitik, hogy a szerződés - alakszeni szerződésmódosítás nélkül - módosul az
alábbi esetekben:

a) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvántarlásba bejegyzés napjával,

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

Az említett változásokról az &ntett fél a másik felet - az eset körülményeitől fiiggően - vagy
előzetesen Írásban 10 napos határidővel vagy a vá|tozás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10
napon belűl köteles érlesíteni.

14. Azonnali hatályú felmondás

14,l. A Megrendelő a szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyi|aíkozattal, azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi,
így különösen, de nern kizárólagosan az alábbi esetekben:

a) Vállalkozó a Megrendelő - s zerződésszerű leljesítésre irányuló - felszólításának az abban
megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,

b) a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
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c) a kikötött kötbéí méltéke eléri a rnaximális rnértéket, vagy a Vállalkozó a teljesítési

határidővel 10 napos késedelembe kerül,

d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfiiggeszti

gazdasági tevékenys é gét,

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,

f) más közbeszerzési eljárásban a vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az ellárás

nyerleseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,

g) az adott kötelezettségre előír1 határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a

munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni.

Megrendelő rőgziti,hogy a jelen szerződés 8.1 . pontjában (többletjótállási idő) és 8.3. pontjában

(hibajavítás mégkezdése) rögzitett vállalkozói megajánlások megszegését szerződésszegésnek

iekinii, rnely Ósetben a jelen szerződés 9. pontja szerinti kötbérekre, illetve a velük

összefliggésben felmerült károk megtédtésóre tafi igén}t.

14.2. A Megrendelő felmondhatja a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdés szerinti esetben, illetve

köteles felmondani a szerződést a Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

14.3. A Vállalkozó a Megrendelónek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felrnondhatja 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 Számilotí

30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére serrr teljesíti szerződéses kÖtelezettségeit.

14.4. Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése néikül szűnik meg, úgy Felek

kötelesek az elszámolás érdekében egyrnássa1 szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és

egyeztetést kezdeményezni. A Felek rnegállapodnak, hogy az egyeztetések során figgetlen

,iátertot vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni.

Vállalkozó kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe

betekintést enged a jelen szerződéssel összefiiggésben.

15. Kapcsolattartás

15.1. A Felek a szerződéssel kapcsolatosan egynáshoz intézett értesítései, felszÓlÍtásai a

szerződés eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők

teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a szerződés alábbi pontjában meghatározott

értesítési cimére az átvételt tgazolva adták át, az átadás napján, telefaxon tÖrtént megkiildés

esetén a telefax által történő automatikus viss zaigazo|áson szerepló napon vagy ha térlivevényes

ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

15.2. A Felek az egynással való kapcsolattaftásía aZ alábbi szernélyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Műszaki kérdésekben:
Neve, beosztása: Győri Márlon műszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 20 665 9038

E-mailcíme: gyori.marlon@dmrvzrt,hu

NÜJ száma: 548066157
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Neve, beosztása: Molnár László múszaki ellenőr

Munkahell címe: 2600 Y ác, Kod,ály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36 30 642 2517

E-mailcíme: molnarl@dmrvzrt.hu

NÜJ szárna: 52149961]

Szerződéssel kapcsolatban:
Neve, beosztása: Gyóri Márton műszaki ellenőr
Munkahelyi círne: 2600 Y ác, Kodály Zoltán út 3.
Telefonszátna: +36 20 665 9038
E-mailcíme: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Neve, beosztása: Molnár László műszaki ellenőr
Munkahell címe: 2ó00 Y ác, Kodály Zoltán út 3.
Telefonszáma: +36 30 642 2517
E-mailcíme: molnarl@dmrvzrt.hu

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:
Műszaki kérdésekben:
Név: Fekete József
Cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Tel.: +36 30 9314_106
E-mail: tunelkft@tunel.hu

Szerzódéssel kapcsolatban:
Név: Fekete József
Cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Tel.: +36 30 9314-106
E-mail: tunelkft@tunel.hu

15.3. A szerződést érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során a
kapcsolattarlás mődja kizárólag cégszenien aláírt levél. Ameruryiben valamely fel a neki
szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja valy az ,,r,em
kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladólloz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja,
a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól szánitotl5. (ötödik) napon,
egYéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő, Felek a telefaxon
vagY Postai Úton megkÜldÖtt küldeményeket egyidejúleg másolatban a másik fél fentiekben
meghatározott e-mail címére is kötelesek rnegküldeni.

15,4. A kÖzÖs ajanlattevők képviseletében a közös ajánlattevők által alkotott konzorcium vezető
tagja jogosult a jelen szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra
és valamennf jognyilatkozat nevükben történő rnegtételére. A közös ajánlattevők a szerződés
aláirásával elfogadják, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok,
tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a Megrendelő
utasításait is) a nevükben eljámi jogosult vezető tag, mint képviselő útján történhet. A
kapcsolattarlás és a jognyilatk ozat-tétel a meghataltnazott képviselő tag űtlán, illetve a
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Megrendelő által a képviselő tag részére joghatályosan törlénik, az ebbő| eredő valamennyi igény

tekintetében a közös ajánlattevőkke1 szemben a Megrendelő a felelősségét kizárja. A Megrendelő

ugyanakkor kifejezetten fenntarlja a jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - kÜlÖnÖsen

a szerződést érintő kórdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyilaíkozatait,

tájékoztatásait és érlesítéseit valamennyi közös ajánlattevő részére egyaránt megküldje, valamint
a közös ajánlattevők részéről a neíl a meghatalrnazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat,

tájékoztatásokat és érlesítéseket is figyelernbe vegyc.

16. Egyéb rcndelkezé§ek

t6.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdós rendezését a Felek elsósorban

tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a Felek a vitás

ügyek elintézésére és érlékhatárra vonatkozó hatáskörlól fliggően, kötik ki a Váci Járásbiróság
és a Budapest Kömyéki Törvényszók kizárólagos illetékességét.

16.2. Jelen szerződésben nem szabá7yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és

végrehajtása tárgyában hatályba 1épett rendeletek, a19112009.(IX. 15.) Korm. rendelet, valamint
az egyéb vonatkozó jogszabályok elóírásai irányadóak.

16.3. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy
átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személ yhe z fuződő, ajogszabályi rendelkezések alapján

átnsházhatő jogot _ kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelk ezés hatálya a7á lÉ'rtozőnak

tekintik Felek különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 1ogait (az

oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ideértve az oltalmi jogosultságot), illetve
amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem

átruházhatő _ a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot. A
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átnlházása esetén az átruházott
jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli,
vagy bármely egyéb korlátozástó1 mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő _ amennyiben az adoít szellemi alkotásra

értelmezhető _ jogosulttá válik a szellerni alkotások átdo|gozására, harmadik személyekre
történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői jogró1 szóló 1999. évi LXXVI. tÖrvénY

(Szit.) 46. §_ ának megfelelően), valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetéb en azSzjL4'7. §

(2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra _ amennyiben ezen jogok az adotí szellemi alkotás

tekintetében értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatko zásában ez a rendelkezés kifejezett
kikötésként érlelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelót korlátozás és

többletkötelezettség nélkül megilletik. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher-

és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez fiződő jogai

megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy m egakarlályozná.

16.4. A Vállalkoző által a szerzódéskötéssel egyidejűleg, illetve a szerződésben megadott

személyes adatokat a Megrendelő a szerzódés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a

jogviszonyból szánlazó igények érwényesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés

aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott szernélyes adatok Megrendelők általi
keze|éséhez és feldolgozásához az éintetl(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e

hozzájárulás(oka)t a Megrendelők felhívására a szerződés időbeli hatálya alatt a Vállalkozó
bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájáru|ás kiterjed a következőkre is: A MegrendelŐ

egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, melyekről az érintett

kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az

igények elévüléséig - de legalább a Kbt-ben előírt iratmegőrzési kötelezettség ideje alalt - kezeli,
az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően őrzi. Arner-rr-ryiben a szerződés teljesítésével összefiiggésben követelésbehajtásra
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kerÜl sor, Úgy a személyes adatok az adatkezelés céljahoz szükséges mérlékben átadásra kerülnek
a Megrendelő rnegbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző tennészeíes szetnéllnrek
és gazdálkodó szervezetnek.

1ó.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXVI. törwény szerinti
átlátható gazdálkodó szewezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájártiását adja alűoz, hogy a
MegrendelŐ az általa megismer1 tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az2017. évi CXII.
törvény (Infotv.) szerint meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje. Tényleges
tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a tenorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozás áról szó|ó 201'7. évi LIII. törvényben meghatározott tényleges tulajdonost
tekintik.

A Felek a szerződést - az alulírott helyen és időpontban , elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben meg egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerzódés . . .. oldalból áll és 4 eg;tnással szó szerint megegyező eredeti példanyban készült,
melyből aláírás után 2 példány a Megrendelőt, 2 példány aYállalkozót illeti meg.
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1 . számú melléklet: A Vállalkoz Ő álta1 árazolt, az ajánlat tészeként benyújtott kÖltségvetés
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Allian, llítlgári, zít.
Állo,!tÁü!,kez.léri Kij7ront
8210 v.§rprém, Pl',| l11i3.
Tclcfono§ üg/fólírrlgítat| 0ó,I-41l -1-4xl

ÁLnlÁNosruntor

Szeződő
címe:
adószáma:
cé9j.száma:

Biztosítottak:

Allianz @

Biáo§ítási kötvény

Épitásbirtosítási kere§zerrödé§

Szerződéssám: 3240831 09

TuNEL KfL
1 

'164 Budapest, Csókakő utca 35.
127salzB-2-42
0] 09 701666

TUNEL Kft (1 ] 64 Budapes1 Gókakő utca 35.)
mint vállalkozó

- a kivitelezésben szeződésszerúen részfuevő valamennyi kivilelező,
amennyiben az ópíté§i teljesíté§ biztosítási összege tartalmazza
munkájuk é*ékét,

Biztosítási tanam:
kockázatviselés kezdete:
Évforduló:
A díjfizetés ütemezése:
A dijíizetós módja:
A biztosítás rendszer:
Terúleti hatály:
A kockázawiselós helye:

mértékben a fenti a vonatkozó

szerinl a jelen szerződés alapján biztosítási minősülő károk
következményeit viselik illenle a viselni kötelesek.
határozatlan
2017.0,|.01

minden év 01 .0 ] ,

negyedéves
számla alapján átutalás
dijelszámolásos
Magyarország
A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe

Biztosítási feltételek ü$dól-tájékoztatók

É pítésbiztosítás (CAR)
Vagyonbiztosítások - Általános biztgsítási feltételek f,HE-431 40/2P)
Felelősségbiztosítások - Általános biztositási feltételek (AHE_,l0352/5P)
Építé§bizlosítás (CAR) - Vagyonbiztositási különös biztosítási feltételek (l. fejezet) (AHE_

1 1700l4P)
Építésbiztosításhoz (CAR),5zerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Fe|elősségbiztosítás (ll. feleze$
Különős biztosítási feltételei (AH[-] 1 650/3P)
nz Épitésbiztosítás záradókai (AH[ 1 1730/2P-től AHE-I 1 763/2P-ig) közül a jelen
dokumenlumban megjelöltek.
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A Szerelésbiztositás záradékai (AHE 1 1730/2P-től AH[-1 18l0lP-i9) kózúl a je|en

dokumentu mban megjelöltek,
Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítások * Ügyfél_tájókoztató (AHE_431 41l1 P)
Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feliételei - Ügyíél-tájékoztató (AHE-1 0353/3p)
ÉpítésbiZtosítás (CAR) Szerelésblztosítés (tAR) - Ü9yfel-iálékoitató (AHE-1195ol5P)

Általános megállapodások

]elen keretszeíződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen
keretszerződés alapján biztosítható beruházásokra a biztositó kockázawiselése - külön
bejelentés nélkúl - kiterjed.

Az aktuális építési munkajellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztositási
igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség
van a keretszerzódés feltételeinek eseti módosítá§ára.
[zen módosításokban a szerzódő felek esetialapon állapodnak meg.
A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az énesítés/bejelentés kézhezvételét követő
5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben bizto§ított egyes beruházásokra s biztosító önálló köwónyt nem állit ki.
A keretszerződésben a biztosított egyes beruházásokra - a szerződő/biztosított ilyen irányú
kórése esetén * fedezeti igazolást állít ki.

. ""-*- -- @tkozókgeká,atvi§€léridőbeli hatál§- --* ""-
Tarlam:
kockázawiselés kezdete:

Kockázatviselós vége:

határozott
A kivitelezés megkezdósének időpontja,
de legkorábban a keretszerződés
kockázatviselési kezdete.
Az áladó§-áwétel, üzembe helyezós
vagy használatbavétel idöpontja.
A biztositó kockázatviselése a

kelexzerződés megszűnósének
időpontjában az időbeni kiterjesztést
tartalmazó záradékok fedezetére is
megszűnik.

A szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes dljat íizet az általa a biztosítási időszakra (évre)
vonatkozó becsült elózetes forgalom alapján. Egy biztosítá§i idószak (év) forgalma alatt az adott
időszakban lekötésre kerülő -jelen keretszenődés alapián biztosítható * beruházások tel_jes

nettó (AFA nélküli) vállalási értékének összege értendö,

Elszómolás:
A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása a biztosítási idószakra
vonatkozó vé9leges forgalom alapján történik.
A vé9leges íorgalmat a Szerződő/Biztosított kötele5 megadni a Biztosító részére a
biztosítási évíordulót követő 30 napon belül.
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A vógleges biztosítási dij elszámolásakor a íelek ínindig figyelembe veszik az adott

biztosítási évre meghatórozott minimális dijat, A minirrálts díj minden biztositási
időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az e§etben is, ha a tónyleges íorgalom
alapján számitott díj ennél az összegnél kisebb lenne.
Az előzetes és a végleges dij különbözet6t a Szerződó felek az adatközlést követően
esedókes első díjrészlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

Az elsó kockázatú vagyoncsoportok biztositása nem elszámolásos rendszerű,

A szerződésben feltüntetett éves ká*éítési limitek az egyes biztosítási időszakban (biztositási

évben) megkezdett bizto§ítolt beruházásokra összevontan érvényesek ós fü99etlenek a

biztosítási események bekövetkezésének idópontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:
Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett
- fóvállalkozó, 9enerálkivilelező,
- ópítési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg az 100.000,- eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerződés érvényessége alatt kezdődik,

A beruházás jellege: viz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek
fektetése.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval íolytatott elózeles egyeztetés,
eseti megállapodás, 1óváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre,
különösen az alábbiakra:

-építéslszerelésvizben (tó, folyó) vagyvíznek kitett környezetben
-csak bontási munka,
-foghíjbeépítós,
-alagút és tárnaépités,
-duzzasztógátak és víztározók,
-kútf úrás,vagy bármilyen kútműveleti tevékenység
-hidak, támfalak, gátak alagutak, aluljárók, elosztó ós táwezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde íúrás,
- nukleáris berendezÉsek, atomeróművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és

alagútépítési berendezésekkel vógzett munkák
- íö|d alani látesítmónyek (pl metró) munkálatai,
-olyan beruházás, ahol a mélyépítós aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve

viz- és szennyvízvezelékek fekteté§ére)
-olyan ópü|etek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma '1-nél több,

- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítmónyekkel kapcsolatos
munkáL
- erőművi iétesítmányekkel kapcsolatos munkák,
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-ha a kivitelezés időtanam meghaladja a 6 hónapot

l FüEZ§ - Vagyonbiztosítá§

Kártéítési limit: 120.000,- eFtlbizt.esemény

Önrészesedés(levonásos): általános 50.000,- Ft/bizt.esemény
elemi károk esetén 10% de minimum 50,000,- Ft/bizt.esemóny

ll. FüEZEI - Felel6ssé9biztosítás
cAR/EAR

Kártédtési limir 50.000,- eFvbizi.esemóny és 
,100.000,_ 

eFt/éV
Belső limit: projektenként maximum a beruházás

összegének (ldeiglenes és vé9leges építési/szerelési teljesítés) 50%-a

A kártéítósi limit a felelőssé9i fedezetre valamint az összes kapcsolódó
záradékra összevontan érvényes.

BiZto5ított ,oncsoportok ós brztosítási ös:
Ideiglenes ós végleges építási/szerelési teljesitós,
beleértve a létesítménybe való beépitós céljából az építósi
területen lévő anyagokat is. Ezen belül:

- elóZetes folgalom ( ÁFA nélkűl):

grendelő áltaI rendelkezésre boaátott anyagok és épitési
teljesítések ( ÁFA nélkül ):

kockázati öszeq)
5.000,_

cAR
építés
(ert)

520.3B5,"

0,-

EAR
(szerelés)

(eFt)
0,_

5.000,-

összesen

(eFt)
520.385,-

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek
segédanyagok
(első kockázati összeq)

5.000,_ 0,- 5.000,-

lpítőgópek (EAR esetén a 202.záradék szerint
biztosítottak)
Ertékelési mód: valóságos műszaki avult
Tételes listával biztoslthatóak!
Ezen vagyon!árgyakra a biztosító kockázatviselése
legkorábban az egyedi Iista (mely tartalmazza a
megnevezést, értékel és azonosító jelet) biztosítóhoz való

0 0,- 0

Uatrl ilí:al-}ül lcl!,uU|]Ui !rjatrUl ntaUUuln,

A 1 1 9. záradék szerint biztosított vagyontárgyak
(első kockázati összeq)

5.000,_ 0,- 5.000,_

Bizto§íthétó költsógek
(Mentés, oltás, romeltakaítás, a kár megállapítására
Vonatkozó szakértői költségek)
(első kockázati összeq)

5.000,_ 0,_ 5.000,,

ósszesen (díiszámítási alap) 540,385,_ n_ 540.385,,



önrészesedés(levonásos): általános
személysérülés esetén

10% de minimum 50,000,- ttlbizt,esemény
nincs

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AH[-1 1733l2?)
Tarlam: 24 hónap az alábbiak közúl a legkorábbi időpontot követóen:

- műszaki átadás-áwételt,
- üzembe-he|yezés vagy használatbavéte|,
- l Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártéritó§i limit a 004 záradékra: 50 000 eFtl bizt.eseménylév

Ónrészesedés (levonásos) l, Fejezet szerint

005. Az ópítési és szerelési ütemteívle vonatkozó kü|ön feltételek (AHr-1 1 734/2P)
Az ülemterytólvaló eltérós maximális mértéke: B hét

006. A túlórál, továbbá a munkaszüneti napokon, illetve éjszaka végzett munkók, Valamint

az expressz fuvarok tóbbletköltsógeinek fedezete (AHE-1 1735l2P)
* xórtciírásilími* -- *

20 X,a de maximum 10 000 eFti bizt.esemény/év
Önrészesedés (levonásos) l. Fejezet szerint

100. A gépek és berendezések próbaúzemének külön feltéiel€i (AHE-.l 1743/3P)

Kánéítési limil 50,000,- eFt/ bizt.esemény/ év

ánmÉror
CAR/EAR közös

002. A keresztfelelősség (AH[-1 'l73] 
/2P)

Belső kártéútési limit:
Önrészesedés (levonásos)

Önrészesedés (ievonásos):

MaXimális tartam;

ll, Fejezet szerint
ll. Fejezet szerint

l. Fejezet szerint
4 hó{

'l 02. A íelszín alattj közművezetókekre vonatkozó külön feltételek (AHE{ i 745/2P)
önrészesedés (levonásos):

a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontadanul feltüntetettvezetékek és

berendezések esetóben: 20 X de minimum ll, Fejezet szerint
b) a helyszínrajzon vagy kózműtérképen pontosan feltúntetett vezetékek és berendezések

e§etóben: 10 Í{ de minimum ll. Fejezet szerinl

103. A mezógazdasági termónyek, erdők és növónyzetek káraira vonatkozó külön leltétel (AHl-
11746l2P)

105. A szakaszoklá vonatkozó külön feltétel (AHE-1 1 74812P)

Maximól is szakaszhossz: 1 000 rn

'l 
1 0. Csapadékvíz, magas vízállás ós árvíz elleni biztonsági intézkedésekre

VOnatkozó külón íeltétel (AHE-1 1752/2P)

B/s



1 12. A tűzvédelmi berendezésekre ós az ópitkezés helyszinén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra
vonatkozó külón fekételek {AHE-1 175412P)

Tárolási egysógenként tárolható maximális érték 25.000,- eFt

1 1 6. Az áNett vagy üzembe he|yezett, biztosított építési teljesítések fedezete (AHt-1 758/2P)
Kártéútési |imit eFt/bizt.esemény/év

1 17. A viz- és szennyvízvezetókek fektetésére vonatkozó külön feltótelek (AHE_1 175912P)
Maximális szakaszhossz: 1 000 m

1 1 9. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrizetében lévő
Vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-117 61 l 2P)

Kártéítési limií 5.000,- eFt/bizt.esemónylév
Ónrészesedós (levonásos): 20X de min. 'i00.000,- FV bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult énéken):
A megrendelő tulajdonában lévó meglévó és egyben rnegmaladó épületszerkezetek,

120, A vibráció, a teherhordó szerkezet€k me9gyengítése vagy eltávolítása (AHE-1 ] 762/2P)
Kártéíítési limil |l Fejezet szerint
Önrészesedés (levonásos): 20%de minimum 100.000,, Ft/bizt,esemény

1 2i , A cólöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó külön feltéteíek (AHE-,l 176312P)

..*-,*a€
fúrásra, sajtolásra Vonatkozó külön feltételek (AHE-1 17i612P)

Önrészesedés (levonásos) 20% de minimum 500,000,- Ft/bizt.esemény

Egyedizáradékok

Tetőszerkezet megbontása
Ajelen külön záradók keretóben a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződósi
íeltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások
változat|anul érvényben vannak,
a bizto§ító nem téíti meg azokat a károkal és nem fedezi azokat a ielelősségi
kárigényeket, amelyek az ópületek tet6zetének megbontásáVal ósszefü99ósbe
hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Terület elhatárolás
Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségóre, ennek
megfelelően kérjü( fordítsanak íokozott figyelmet * többek közöit - a munkaterület
megfelelő elhatárolására, leválasztására, az ópitési terület kórnyezetében a gyalogos_ és
gépjárműforgalom zavanalanságának és biztonságának szavatolására, A biztosító nem
tódti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megíeleló elhatárolása, ehhez
kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsá9i intézkedések miatt kóvetkeznek be.

ENOEDMÉ|mK A FELTÜl,íTrr§rT DliAKBÓl
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Tartamengedmény záradék az ösres kockázatra

A szerződő vállalja, hogy a határozatlan idöre kotött szerződóst a jelen Megé_llapodás aláírásának

dátumától kezdve száiiított harmadik teljes (nem tórt) biztosítási időszak (óv) vógéi9

ágyoldalúannemszünteti meg,ezórtaBiaosítóabiztosítási dijbólszerzódésben,

Áághatározott egyunműködé!i dijen9edményt (tartamengedményt) ad, Amennyiben a

izeiződő/Biztosíiótt a szerződést á fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, úgy az

addig elszámolt díjengedményt kótele§ a Biztosítónak megíizetni,

u..imegaIapodás a"narmadít tetles biztosítási időszak lejárta után az.évfordllótólszámÍwa

ismÉteltó élótbe lép a következő áárom biztosítási időszakra mlndaddig, amíg szerzórlő lelek

ezzel elIentétes me9állapodást nem kötnek,

A tanamengedmény mértéke: 1 096

Káralakulástól függö el6re elszámolt d'rjüsszatéíltés

1 , A je|en záradék alapján a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlaton, adatközlőn,

kdwényen) meghat'ározott vagyon- és felelősségbiztosítások tárgyidővakra

iá.grúy"íeri ijoszakra) eso úitositási díjából imegtigye|ésiidőszak kárhi.nyadának

*erúúa füqgően a,,óíjvis§zatérítási táblázaí,_ban meghatározott méítékű

di.ivisszatéútést számolja el a szerződő részére

A megfigyelési időszak kárhányada ezen idószak kárráfordításának és biztosítósi díjának

a hányadosa.
rárráíordítás alatt az időszakban bekövetkezett biztosítási eseményekre történt

kifizetések és a biztosító által képzen tartalékok együttes összege értendő, A

[irnanyuoot u matematika áltaIinos kerekítési szabályai szerint egy tiz€des jegy. 
_

pontorraggut, vázalékban kifejezve határozza me9 a biztosító, a megfigyelésiidőszak

lejáratát követően.
lqény esetén a kárkifizetésről a biztositó írásban tájékoztatja a szerződőt és azt a

sierződő kifizetési igazolásként elfogadja-

A díjvisszatéítés alkalmazásának íeitétele, hogy azon biztosítási időszak (megfigyelési

iOáJrrr.; utx,, amelyre a díjvisszatédtés vonatkozik, a biztositási szerzódésben felsorolt

biztositási fedezet korébe iartozó biztosítási esemény nem következik be, va9y a

laria"vro nem haladja meg a,,Díjvisszatóításitáblázat,lban feltüntetett legnagyobb

ménéket.

A,,Díjvisszatérítésitáblázat"_ban feltünteten |egnagyobb mértékű káralakulástól íüggó

ailuiririierite.t u biztosító a tárgyidőszak díjából elóre ievonja, íeltételezve azt, hogy
3.

Dijvi§szatéítési táblázaI

@fedezetekre nézve együtte§en, összevontan
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kórhányad nem fogja meghaladlia a,,Dijvisszatéítésitáblázat"-ban íeltünteten
legkisebb mórtéket.

Arnennyiben a tárgyidószak kárhányada meghaladja a,,Dijvisszatédtésitáblázat"_ban
foglalt legnagyobb mértéket, úgya Biztosítóf megilleű az előre elsárnoltengedmény
összege.
A Bizto§ító az ót megillető összeget a biztosítási szolgáltatás teljesitésél követő 30 napon
belül órvényesíti oly módon, hogy a kifizetéskori biztositási időszakra e56 biztositási dijat
- ha a szenődés bármilyen ok miatt megszűnq ú9y az utolsó étvényes biztosítási
időszakra eső dijat - az elöre elszómolt engedménnyel megn&eli és kiszámlárza azt a
szerződő részére.
A fentiek elfogadása (ajánlattétel) e§etén a szerzódő visszavonhatatlan kotelezett§éget
vállal arra, hogy az előre eiszámolt díjvisszatéítést a biztosító által kiállított számla
alapján megfizeti.

Jelen záradékban nem érintetteket illetően a biztosítási szerzódésben foglaltak az
irányadók.

Szenódéskötés e§etén a biztosítási szerződés részét képezi az ajánlatkér,éshez megküldött
tervdokumentáció valamint minden a kivitelezés során keletkezó dokumentáció,

díjalap dijtétel előzetes minimális

CAR 1,1l, elsó kockázatú összegek nélkül
e|ső kockázatú összegek

összesen
§ngedményeKel aökentve:

Kelt Veszplém,20]6. december 22,

540.385,,
20,000,_

Alll8nu }iJníÉrl, zrl
ÁlIonún}kc2eIó5i KdzpJnt
8910 vg§zplúm, Pl. 1'iö3

9,
p
}"J_----,

Bodor Bianka
c§oponvezető

-l,,l0

2,50
594.424,-
50.000,-

u4.4z4,-
515.539_

IFt/év]
594.424,-
50,000,-

644.424,-
5l5,539,_

3 -*.. *"u,{
B. BaranyiAóikó
állomónykezelő
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