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Arazatlank6lts6gvet6s

RESZLETES AJANLATTETeIT

relnivAs

,,Boraszat termeKej leszt6s6nek 6s eroforr6s hat6konys6gdnak t6mogat6sa

vP3-4.2.2-16"
Bo16szati k6zpont kialakit6sa

1.

Ajinlatk6rS neve

cime:
Laposa Birtok Termel6si es Szolgdltato Kft.
r-6s

8261 Badacsonytomaj, R6mai Ot 1gT.
K6pviseli: Laposa Bence Ugyvezet6
te lefon/fax : 7 0 | 632- 1 800
e-mail : bazaltbor@bazaltbor. hu

alinlatk6ro nev6ben 6s k6pviselet6ben a ZALABER Vdllalkozdsi Kft. j6r el.
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.
Telefon: 921596-7 90, fax. : g2lSgO-T 91
Ac.

E-mail: zalaber@t-online. hu
2.

Aj6nlatk6r6s tirgya:
,,Bor5szat termekfejleszt6s6nek 6s eroforrds hat6konys6g6nak t6mogat6sa Vp34.2.2-16" - Bor6szati kozpont kialakit6sa kivitelez6si munk6i, valamint a kivitelez6si

m u nk6khoz

kapcsol6do kivitel i tervdoku mentdci6 elkeszftese

Felek rogzftik, hogy jelen eljdrds a 322t201s. (X.30.) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) pontja szerint az 6pftm6ny kivitelez6s6re 6s tervez6s6re egyuttesen ir6nyul, fentiekre tekintettel a szerz6d6s r6sz6t k6pezoen kiterjednek a kivitelez6si
tervdokument6cio elk6szit6s6re 6s az annak megfelel6 6plt6si beruh6z6s kivitelez6s6re is.
3.

A szerz6d6s tipusa, 6s a teljesit6s helye
Kivitelez6si szerz6d6s

3.1

A teljesit6s helye:
8261 Badacsonytomaj, Park u.26. (123212 hrsz.)

3.2

Kiiz6s kozbeszerz.esi sz6jegyz6k (CPV)

3.3

45000000-7
45262700-8
71220000-6
71320000-7
R6szek
Ajd

4,

Epit6si munkdk
EpUlet6talakit6si munk6k
Epit6szeti tervez6si szolgdltat6sok
M6rnoki tervez6si szolg6ltatdsok

n

f

atker 6 a resz-a16

n

lattetel lehet6seget nem biztositja.

Teljes mennyis6g:
Az epUltet eredeti funkcioja 6tterem volt 6s az elmrilt kozel 60 6vben els6sorban
vend6gl6to egys6geknek adott otthont. Az egykori "Habledny" 6tterem foldszintes,
al6pinc6zett 6pulete 1967-69 kdzdtt a kor mfiszaki elv6rdsainak megfelel6en 6pult.
A teglalap alak0 6pUlethez 6szaki v6g6n kiss6 ar6nytalan f6l szint eltolSsban kialakitott 6pUletr6sz csatlakozik, amely osszekdti a foldszintet 6s a pince szintje
kdz6tt talSlhato udvarszintet a t6bbivel.

A tervezett rendeltet6s
A tervezett rendeltet6s Bordszati kdzpont, olyan bor6szati Uzem, melyben a bor
k6szit6s6nek teljes folyamata helyet kap, emellett a teakonyha kiszolg6lja az ilt
dolgoz6 szemelyzetet, illetve a borbir6lo t6rben a bor min6sit6se is megtortenik.
A fel0jit6s 6s 6talakit5s c6lja az 6pUlet Bor6szattS alakft6sa ugy, hogy az epUlet
adotts6gait kihaszn6lva, a io szerkezeteket az iltalakitSs minimdlisan 6rintse, mlg
az epUlet eredeti t6ralakit6si elv6t, az terek egymdsba 6raml6s6t feler6sftse es t6k6lyie fejlessze. Ez az elv szervezi a kapcsolatot a borlszati terek 6s a kdzOss6gi
terek(szem6lyzeti pihen6, borbir6l6 ter) k6zott.
Osszes beepitett alapterUlet 1 337,98
tervezett be6pitett alapterUlet (brutt6): 995,47 m2
Osszes szintterUlet (brutto) 1760,87 m2
Osszes szintterUlet (netto): 1208,11 m2

Kivitelei tervdokumentici6 elk6szit6se a 191t2009. (lX. 15.) Korm. rendelet el6figyelembev6tel6vel.
A kiviteli tervd okument6ci6t elektron ikus form5ban kel I dokument6l
i16sai nak

5.

A szerz6d6s id6tartama vagy a befeiez6si hatirid6
Kezd6s: A szerz6d6sk6t6st kdvet6en azonnal.
2018. augusztus 15.
Befejez6s:
Ajin latk6r6 el6teljesit6st elfogad.

6.

A sze rz6d6st

6.1

K6sed

e

I

mes

b

iztosit6

te ljes it6

me

I

l6kktite lezetts6ge

shez ffizod6 kdvetelm6 nye

n

i.
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Aj6nlattevo alilnlatitban koteles k6sedelmi k6tb6rt v6llalni, melynek m6rt6ke napi
50.000,- Ft.

Aj6nlatkero fenntartja magdnak a jogot, hogy 30 napot meghalad6, felr6hat6 k6sedelem eset6n a szerzodest6l indokl6s n6lkUl egyoldahi nyilatkozattal el6lljon.
Ebben az esetben az Ajdnlatk6ro a k6sedelmi kdtb6r helyett a nett6 ajdnlati 61 20
o/o-6nak megfelel6 dsszegfi meghi0suldsi k6tb6rre jogosult. A meghitisuldsi k6tber
az AlAnlatker6 el6ll6sdnak ir6sbeli k6zl6s6vel egyid6ben v6lik esed6kess6.
7.

F6 finanszirozAst 6s fizet6si felt6telek

7.1

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 135. S (7) bekezd6se szerinti eloleg igenybevetel6nek lehetoseget biztositja.
Aj6nlattevo 2 rlsz-szAmla 6s v6gsz6mla benyfjt6sdra jogosult.

1. r6sz-sz6mla beny0jt6s6nak id6pontja a kiviteli tervek lesz6llit6sdt kovetoen,
osszege a kiviteli tervek k6szit6s6nek dfja az al1nlat szerint.

2. r6sz-sz6mla benyfjt6s6nak id6pontja 2018. mdjus 30. Osszege a leigazolt teljesit6s alapj6n a kivitelez6s munk6k netto koltsegenek 50 %-ig.
V6gszdmla benyrijt6s6nak id6pontja a sikeres muszaki 5tad6s-6tveteli eljSrds lefolytatds6nak idopontja, Qsszege a visszamaradt kivitelez6s dfj.

A benyujtott sz6mlSk 30 napos fizet6si hatdrid6vel kerUlnek kiegyenlitesre, a Kbt.
135. 915; OekezO6se alapjdn. V6llalkoz6 az alv6llalkozoi szdml6k kiegyenlit6sen6l

koteles a 32212015. (x. 30.) Korm. rendelet 32lA g-a szerint elj6rni.
A szdmla beny0jtds6hoz Megrendel6 mriszaki ellendr6nek aldfrt teljesit6s igazol6sa szUks6ges, melyet a sz6ml6hoz mell6kelni kell. A szdml6khoz a k|siultsegi
foknak megfelelS szdmlar6szletezlt is csatolni kell.
8.

Az aj6nlattev6 szem6lyes helyzet6re vonatkozd adatok

8.1

Ktzlro okok
Az elj6rdsban nem lehet aj6nlattevo, r6szv6telre jelentkezo, alvilllalkozo, 6s nem
vehet r6szt alkalmass6g igazol5sSban olyan gazdas6gi szerepl6, akivel szemben
a Kbt. 62. S (1) 6s (2) bekezd6s6ben, illetve a 63. g (1) bekezd6s6ben meghat6rozott kiz1r6 okok b6rmelyike fennSll.
AkizAr6 okok igazol6si m6dja a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. g-6ban 169zitettek alapj6n.

8.2

A szakmai tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 alkalmassig
A Kbt. 65. S (1) bekezdes c) pontja alapjdn a szerz6d6s teljesites6hez szuks6ges,
a gazdasAgi szerepl6 leteleped6se szerinti orsz6g nyilv6ntartds6ban val6 szerepl6s, vagy a leteleped6s szerinti orsz6gban eloirt enged6ly, jogositv6ny, vagy szervezeti, kamarai tags5g.
1. Alkalmatlan Aj6nlattev6, ha nem szerepel azEtv. szerinti 6pit6ipari kivitetezesi
tevdkenys6get vegz6k ndujegyzhk1ben, illetve
nem Magyarorszdgon
letelepedett gazdas6gi szerepl6k eset6n
letelepedes szerinti orsz6g
nyilvdntartds6ban szerepl6s, vagy a leteleped6s szerinti orsz6gban el6irt
engedellyel, jogositvdnnyal vagy szervezeti, kamarai tagsdggal.
lqazol6si m6dia: az Ajdnlatteteli dokumentdci6 5.5 melleklete szerinti nyilatkozattal, melyet Aj6nlatk6r6 ellen6riz.
432212015. (X.30) Korm. rendelet 8 S (1) bekezdese alapj6n a Kbt. 65. S (1)
bekezd6s c) pontja alapjdn aj6nlatkero elofrja az epit6si beruh6z6shoz
kapcsol6do teruez6i szolgSltatds tdrgya szerinti illet6kes orszdgos szakmai
kamarai neujegyzAkben szerepl1s k6vetelm6ny6t.

a

a

2.

Alkalmatlan

az Aj6nlattev6 a szerz6d6s teljesit6s6re, amennyiben nem

rendelkezik az aldbbi (teljesit6sbe bevon n i kiv6 nt) szakemberekkel

- legal6bb egy fd epit6sz tervezo szakember, aki a26612013.

:

(V11.11.) Korm.

rendelet szerinti ,,E" lvagy azzal egyen6rtekil) jogosults6g megszerz6s6hez
szUks6ges k6pesft6ssel rendelkezik
legal6bb egy fo 6pUletvillamossdgi tervezo szakember, aki a 26612013.
(V|1.11.) Korm. rendelet szerinti ,V" (vagy azzal egyenert6kri) jogosultsdg
megszerz6s6hez szU ks6ges k6pesit6ssel rendel kezik.
- legal6bb egy fd epUletg6p6szeti tervez6 szakember, aki a 26612013. (V11.11.)
Korm. rendelet szerinti
(vagy azzal egyen6rtekfi) jogosults6g
megszerz6s6hez szUks6ges k6pes it6ssel rendelkezi k.
loazol6si m6dia: az Ajdnlatt6teli dokument6ci6 5.6 mell6klete szerinti nyilatkozattal, melyet Aj6nlatk6r6 ellenoriz.

-
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9.

Bir6lati szempontok

9.1

Aj6nlatkero az aj{nlatok kdzUl a Kbt. 76. S alapj6n az 6sszess6g6ben legelonyosebb aj6nlatot fogadja el.

9.2

Az ajAnlatok elblrdl6s6nak r6sz-szempontjai 6s srilyoz6suk:

S0lvszim

R6szszempont

1. Aidnlati 6r (Ft)

2. V6llalt

9.3

70
30

i6t6ll6s m6rt6ke

Az aj6nlatok ertekel6set Ajdnlatkero az alilbbiak szerint v6gzi:
Alkalmazott pontsz6mok

1

-1

00-ig terjednek.

Az osszess6g6ben legelonydsebb ajdnlat kiv6lasztilsa az al5bbi szdmitdsi modszerekkel t6rtenik.

ir

l.

r6szszempont - Aj5nlati
Forditott arAnyosit6s: ha legalacsonyabb 6rt6k a legkedvez6bb, akkor az aiAnlatk6r6 a legkedvez6bb tartalmi elemre a maximilis pontot (fels6 ponthat6r) adja, a tObbi ajdnlat tartalmi elem6re pedig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva forditottan ar6nyosan szimolja ki a pontszdmokat.

p=

At"gjouu

(P'"r- P'in) + P'in
Avizsg6lt

2. r6szszempont - Villalt j6t6llis m6rt6ke
Egyenes ardnyosit6s: ha a legmagasabb ertek a legkedvez6bb, akkor az al6nlatk5r6 a legkedvez6bb tartalmi elemre a maxim6lis pontot (fels6 ponthat6r) adja, a t6bbi ajdnlat tartalmi elem6re pedig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva ar6nyosan szdmolja kia pontszAmokat.

p=

Avizsgdtt

(P'"r- P'in) + P'in
Ategjouu

ahol:

P
P,""

- a vizsgilt tartalmi elem adott szempontra vonatkoz6 pontszdma
- a pontsk6la fels6 hatdra
Pmin - a pontsk6la als6 hat6ra
Aregjooo - a legel6ny6sebb aj6nlat tartalmi eleme
Aresrosszabb - a legel6nytelenebb ajinlat tartalmi eleme
Avizss6n - a vizsg6lt aj6nlat tartalmi eleme

10. Adminisztrativ adatok
10.2.Ajinlaft6teli

hatirid6:

2[18.janu6r 4. (csiitrirtiik)

1000

6ra

10.3 A pfllyAzat benyujt6s6nak nyelve: magyar
1

0.4 Aj6nlati kotdttseg:
Az ajdnlati hat6rid6 lej6rt6val kezd6dik es 60 napig tart.

10.5 Az ajinlatok bont6sinak id6pontla: 2018. janu6r 4. (csUtortok) 1000 6ra
Helye: ZALABER Vdllalkoz6si Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.)

Az aj6nlatok felbontdsdn jelenl6tre jogosult szem6lyek: A Kbt. 68. $ (3) bekezdes6ben meghaterozottak.

Az alAnlatok felbont6sakor az a16nlatk6r6 az ajdnlati lapon szereplo alSbbi adatokat ismerteti:
Aj6nlattev6 neve, sz6khelye,
Ajdnlati 6r,
Vdllalt jotallas m6rt6ke (honap)

-

I 1.
11

Tovibbi inform6ci6k

.1 Aj6nlatk6r6 az ellSrAst lezAr6 drint6sr6l a Kbt. 79. S ()-(2) bekezd6s szerint 6rteslti Aj6n lattevoket.

11.2 Szerz6d6skcit6sre a Kbt. 131.S (6) bekezd6se szerinti idopontban kerUl sor.
Helye: Laposa Birtok Kft. (8261 Badacsonytomaj, R6mai ut 197.)
11.3 Az ajdnlatker6 a hiSnypotlSs lehet6seget a Kbt. 71. g-a szerint biztosftja.
11.4 Al{nlattevonek (koz6s aj6nlattevoknek) az allnlatdban nyilatkoznia kell a Kbt. 66.
$ (2) es (a) es a Kbt. 67. S (4) bekezd6s6ben fogtattak szerint.
11-5 Az ajdnlathoz csatolni kell a kepviseletre jogosult kepviselo(k) al6fr6si cimpelddny6nak egyszerfi m6solat6t. Amennyiben meg el nem bir6lt vdltoz6sbejegyzesi
k6relem van folyamatban, a v6ltoz6s tenyet 6s tartalmAtigazolo okirat masolatdt,
mely a v6ltoz6st lartalmazza is csatolni kell.

11.6 K6zds aj6nlattetel eset6n az allnlat r6szek6nt be kell nyfjtani az ajfunlatlev6knek
a kdz6s aj6nlattal 6sszefUgg6 meg6llapod6sukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerz6d6s szerinti teljesit6s6rt egyetemleges kotelezetts6get es felel6ss6get v6llalnak a teljesitesben val6 r6szv6telUk ar6ny6t, a feladatoknak az ai{nlaftev6k k6zotti megoszt6s6t, tov6bbd a k6pvisel6 ajdnlattev6 megjel6leset.
11.7 p\2. aj6nlat fed lapjdn fel kell tUntetni abeszerzes t6rgydt, az alAnlattevo nev6t,
sz6khelyet, az,,ArlAnlat" szOvegr6szt, valamint az ,,Eredeti" megjel6l6st.

11.8

ajdnlatot az alAnlatt6teli dokumentdci6 4. fejezeteben megadott tartalomjegyz6k szerint kell OsszeSllftani.

11.9

Az aj6nlatot s6ri,il6s n6lktil nem bonthato krit6sben (dsszeffizve, az ajdnlat

A.z.

minden lapj6t folyamatos sorszdmozdssal, a c6gjegyz6sre jogosult k6zjegyevel ell6tva, leb6lyegezve) 1 eredeti 6s 1 elektronikus (CD-n PDF formdtumban) pelddnyban k6rjuk beny0jtani. A csomagoldson fel kell tUntetni a jelentkez6 nevet,
szekhely6t, valamint a beszerz6s t6rgy6t: ,,Bor6szati kcizpont kialakit6sa", tovdbb6, hogy a ,,AjSnlatt6teli hatSriddig felbontani tilos,'

11.10 A nem c6gszerrlen al6irt aj6nlatokat ajdnlatker6 6rvenytelenn6 nyilvdnitja.
11.11 Az al1nlat elk6szft6s6vel, benyrijt5sdval kapcsolatban felmerUlo koltsegeket az
Aj6nlattevoknek kell viselniUk, a k6ltsegek megt6rit6s6re azAj6nlatker6 nem k6telezhet6.
A rendelkez6sre bocsdtott ajdnlatteteli dokumentdcio kizilrolag az alilnlat keszitese celj6bol haszn6lhat6 fel.

11.'12 Az ald,nlatok postai feladdsa, vagy fut6rszolgillat igenybev6tel6vel t6rten6 benyfjt6sa eset6n fenndllo kockdzatokat (az ajanlat elveszt6se, megs6rUl6se, k6zbesit6si idopontja, stb.) az aj6nlattevok viselik.

11.13 Ajinlati 5r
Aa al{nlati 6rat nett6 egyseg6rban kell megadni, kUlon szerepeltetve az AFA-I. A
megadott 6ron felUl az aj6nlattevS semmilyen jogclmen tov6bbi 6rat nem 6rv6nyesithet.

11.14 Villalt j6t6llisi m6rt6ke (h5nap)
Az aj6nlattevoknek a v6llalt jot6llas tekintet6ben az Sltaluk v6llalt mennyis6get h6napban k6telesek megadni azzal, hogy legatAbb 12 h5nap jotall5st valamennyi

ajdnlattevo koteles v6llalni. Ajinlatk616 Al|a,l el6irt minimumot el nem 616 megaj6nlSs az aiSnlat 6rv6nytelens6g6t vonja maga ut6n.
Aj6nlatk6ro a 36 h6napn6l nagyobb vdllal6st is csak a 10.3 pontban meghat6rozott legmagasabb pontszdmmal ertekeli.

11.15 Aj6nlatk6r6 felhfvja aj6nlattevok figyelm6t a szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos Kbt. 138. $-a szerinti el6irdsokra.
11.16 Biztositis: Aj6nlattevo a szerzod6s al6ir6sakor, ezt kovetoen pedig a szerzod6s fenndll6sa alatt Ajdnlatker6 felhiv6s6ra halad6ktalanul koteles Aj6nlatk6r6 fel6
a biztosit6si szerz6d6s vagy k6tv6ny bemutat6s6val igazolni, hogy rendelkezik
legaldbb a szerzod6s t6rgya szerinti tev6kenysegre kiterjed6, 5.000.000,-HUF/6v,
azaz otmillio forinU6v 6s k6resem6nyenk6nt 1.000.000,-HUF Osszegre sz6l6
szakmai felel5ss6g biztositSssal.

11.17 Az allnlat 6ssze6llit6sdn6l az Ajdnlatteteli dokument6ci6ban nem szab6lyozott
k6rdesekben a Kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXL|ll. t6rv6ny elofr6sait kell
alkalmazni.

12. Aj6nlatk6r6 ti4ekoftatja

Ajdnlattev6ket, hogy a kivitelez6si munka finanszirozAs1ra
azEuropaiMez6gazdas6giVid6Kejleszt6siAlapb6l 6s a hazai kdzponti k6lts6gvet6si eloir6nyzatbol vissza nem t6rltendo t6mogat6s formdj5ban tort6nik.

13.

Az aj6nlatt6tellel kapcsolatban tov6bbi informici6 k6rhet6:
Az ajdnlatteteli dokument5ci6val kapcsolatban a Kbt. 56. S (1) bekezd6s6nek figyelembe v6tel6vel kerheto t6jekoztatAs, az al6bbi szem6lyekt6l:
So6s Zolt6n, Horvdth M6nika
8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.
ZALABERV6llalkozSsi
Telefon : 921 596-7 90, fax: 921 596-7 91, e-mail : zalaber@t-on li ne. hu

Kft.
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4.12 Egyeb ismertetni kiv6nt dokumentumok

5.1 sz. melleklet

AJANLATI LAP
,,Bordszat termekfej leszt6s6nek 6s er6forr6s hat6konys6g6nak tdmogatdsa

vP3-4.2.2-16"
Bor6szati kozpont kialakitdsa

1.

Aj6nlattevo neve:
5z6khelye:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

T6rsas6gi forma:

Alapitds 6ve:
C6gvezeto neve:

Aj6nlati 6r:
AFA27

o/o:

Mindosszesen:

V6llat jotSllSs m6rt6ke

Ft (nett6)

Ft

Ft (brutt6)

h6nap

Keltez6s:

C6gszerU a16ir6s

5.2 sz. mell6klet

NYILATKOZAT
kiz1ro okokr6l

Alulirott

.., mint a(z)
6s koterezett-

,unur,",r.," i"n""r,

*;o;;0,"

"="rr"i

*u","r,"; ;";; :i:l"n"usre
....mint aj6nlattev6,

nem tartozik a Kbt. 62. S (1)-(2) bekezd6s, valamint a 63. g (1) bekezd6sben meghat6rozott kizAro okok hat6lya ali.

Nyilatkozom a Kbt. 62.S (1) bekezd6s kb) pontja alapjdn, hogy

..(c6gnev) olyan tdrsasSgnak minosUl,
melyet nem jegyeznek szabdlyozott t6zsd6n / amelyet szabllyozott t6zsd6n jegyeznek.r

A ....

N6v:

Cim:
N6v:
Cfm:
N6v:

Cim:
N6v:

Cim:

t

megfelel6 r6szt al|kell hriznil

Tov6bb6 a 321t2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. S (21bekezd6s szerint nyilatkozom,
hogy az abban foglaltak az6ltalam

kepviselt

.... (ceg ne-

ve) tekintet6ben nem Sllnak fenn, mely szerint az Aj6nlattev6 a szerzod6s teljesit6s6hez
nem vesz ig6nybe azeloirtkizAr6 okok hatdlya es6 alvdllalkozot, valamintaz 6ltala al-

kalmassdg6nak igazol6s5ra ig6nybe vett mds szervezet sem tartozik az elolrt kizAro
okok hat6lya al6.

D6tum:

C6gszerri a16ir6s

5.3 sz. melleklet

NYILATKOZNI
a c6gadatokra vonatkoz6an

AjSnlattevo neve:
Tdrsas6gi forma:
5z6khelye:

Alapit6s 6ve:
C6gvezeto neve:
Cegjegyz6k sz6ma:
Kivitelezoi nyilv6ntartdsi sz6ma:
Ad6szSma:

Ajdnlattev6 nyilatkozala arra vonatkoz6an, hogy a c6gokm6nyban foglaltakhoz k6pest

van-e a c6gbirosighoz benyrijtott, de m6g el nem bir6lt

- 6s igy a c6gokm6nyban

viltozisbejegyz6si k6relme. Erre vonatkoz6 pozitiv tartalmf nyilatkozat eset6n ajdnlattev6nek csatolnia kell az el nem bir6lt vSltoz6sbejegyz6si k6relem
nem szereplo

-

mSsolati iratanyag5t.
Van / Nincs2 v6ltoz6sbejegyz6si k6relem.

D6tum:

C6gszerrl al6ir6s

'

a

megfelel6 rdsz al6htzand6

5.4 sz. melleklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66 S (2) es (4) bekezd6sre vonatkoz6an

mint

Alullrott

a(z)

c6giesvz'sre 6s kdterezett-

"un"r,",rr,.","n"rri,

-.r"-"","

";;"" il;;;

;";;
.mint ajinlattev6,

az ajilnlati vagy aj6nlatt6teli felhivds felteteleire, a szerzod6s megkot6s6re es teljesit6s6re, valamint a k6rt ellenszolgSltatdsra vonatkozoan

A megk6tend6 szerz6d6sben rdgzitett kotelezetts6geinket marad6ktalanul teljesitjUk az
adott r6szek tekinteteben t6telesen megajdnlott egys6g6rakon, a szerzod6ses id6szak
alatt.

Nyilatkozom tov6bb6, hogy v1llalkozlsunk a Kis- 6s kdzepvSllalkoz6sokr6l, fejl6d6sUk
t6mogatdsdrol szol6 2004. evi XXXIV. t6rv6ny alapj6n mikro-, kis- 6s kciz6pvillalkozisnak (azaz KKV-nak)

- min6sUl
!
- ezen belUl kdzepv6llalkoz6snak !
- ezen belUl kisv6llalkozdsnak !
- ezen belUl mikrovSllalkoz6snak !
- nem minosUl
!

D6tum:

C6gszerri al6irds

5.5 sz. melleklet

NYILATKOZAT
a kivitelezoi nevjegyzekrSl

Alulirott

mint

a(z)

...... c6gjegyz6sre 6s k6telezettsegvSllaldsra jogosult kepviseloje ezennel kijelentem, hogy c6gUnk a jelen kozbeszer-

zesi ellAr6s sor6n megfelel az Alanlalt6teli felhiv6sban eloirt alkalmass6gi k6vetelm6nynek, szerepel az MKIK kivitelez6i n6viegyz6k6ben az alilnlat k6r6s t6rgy6nak

megfelel6 tev6kenys6gi krirrel, azonosit6 szima:

D6tum:

C6gszerrl alSir6s

5.6 sz. mell6klet

NYILATKOZAT
a teljesit6sbe bevonni kiv6nt szakemberekrol

,., mint

Alulirott

a(z)

...... c6gjegyz6sre 6s kdtelezettsegv6llalasra jogosult k6pviseldje ezennel k'rjelentem, hogy

az

Arl1nlatt6teli felhiv6s

8.2.2 pontja szerint a teljesit6sbe az alSbbi szakembereket kivdnjuk bevonni:

Tervezdi jogosults6g

N6v

Nr5vjegyz6ki sz6m

,,E"
,,Vtt

,,G"

D6tum:

C6gszerri al6irds

5.7 sz. melleklet
NYILATKOZAT
el6leg igenyles616l

Alulirott

,

mint

a(z)

6s koterezett-

,in"u,",r.,","n"rr,

*;o;;

u,"

"'".r" ., "r*";,;:;;J:i:;svz6sre
....mint aj6nlattev6,

az al{nlatteteli felhiv6sban 6s a dokument5ci6ban meghat6rozott valamennyi formai 6s
tartalmi k6vetelm6ny, utasitds, kikdt6s 6s mr.iszaki leir6s gondos dttekint6se ut6n ezennel kijelentem, hogy a Kbt. 135. S (7) bekezd6se szerinti el6legfizetesi igenyl6s6vel

n

6lni kiv6nok .... % m6rt6kben (max. 5 % mertek6ig),

tr

6lni kiv6nok 5

D

nem kivdnok 6lni.

o/o

m6rtSkben.

D6tum:

C6gszerii alSir6s

5.8 sz. mell6klet

Kivitelez6si szerzSd6s tervezet

KlvlTELEzESl szERz6DES (tervezet)
mely letrejdtt egyr6szrol

Laposa Birtok Kft.
8261 Badacsonytomaj, Park u.26.
Ad6sz6m: 1 1 528988-2-1 9
K6pviselet6ben Laposa Bence Ugyvezet6
mint Megrendel6, m6sr6szr6l a
C[m:

K6pviselet6ben:
Adosz6m:
Kivitelez6i nyilv6ntart6si szdm:
Bankszdmlasz6m:
mint Vif lalkoz6 kdzott az alulirott helyen 6s napon az alAbbi felt6telekkel:

1.

El6zm6nyek:
Megrendel6 2017. december 19-6n Aj6nlatt6teli felhiv6st kulddtt 6t kivitelez6 szervezet
r6si6re a szerzodls t6rgydt kepez5 v6llalkozdsi munk6k elv6gz6s6re, mely felhivdsra
Vdllalkoz6 aj6nlatot ny0jtott be. Az aj6nlatok ert6kel6set kdvet6en Megrendel6 Vdllalkozot
bizta meg a kivitelez6si munk6kkal.

2.

V6llalkoz6s t6rgya, teljesit6s helye:
,,Bor6szat term6lifejleszt6s6nek 6s er6forr6s hat6konys6g6nak t6mogat6saYP3-4.2.2-16"
valamint a kivitelez6si munk6khoz
- Bor5szati kozpont kialakit6sa kivitelez6si munk6i,
UgyiratszAmu
tfDR2o1600077556
az
kapcsol6d6 kiviteli tervdokumentdcio elk6szit6se
alapj6n
epitesi enged6ly 6s ahozzA kapcsolodo enged6lyes tervdokument6cio
Teljesit6s helye: 8261 Badacsonytomaj, Park u.26. (123212. hrsz.)
A fenti munka kapcs6n V6llalkozo ezennel vdllalja, hogy teljes kdrrien elk6sziti a kiviteli
terveket, valamint annak alapj6n teljes kdrfien megval6sitja a kiviteli tervek szerinti epltesi
beruh6zAst a teljesit6si hatSridore.

3.

Teljesit6si hat6rid6:
V6lialkozo jelen szerz6d6s t6rgy6t kepez6 munk6k hi6nymentes 6tad6s-5tv6tel6t az 6pit6si napl6ban rdgzitett t6nyleges munkakezd6st6l szSmitva 2018. augusztus 15. befejez6si hat6rid6re v6llalja. El6teljesit6s megengedett.

4.

Villalkoz6si dij:
Kivitelez6si munk6k (netto):
Tervez6s (netto):
SzerzOOes

azaz.

4.1

4.2

risszege:

,- Ft,
,- Ft
,- Ft

'00/100forint'

A szerz6d6ses Osszeg nem tartalmaz AFA-I, mert V6llalkoz6 6s Megrendel6 AFA ad6alany 6s a szerzodls t6rgya az nFA t6rv6ny 142 $-a szerint forditott ad6z6sri tev6kenysegef k6z6 tartozik. VAllalkoz6 a szfumlsn kdteles feltUntetni, hogy az AFA megfizet6s6re
a Jzolg6ltat6s igenybevev6je kotelezett, valamint kdteles a szAmlAiAn Megrendel6 adoszdm6t feltUntetni.
A v6llalkoz6si dij a befejez6si hatdridore prognosztizdlt dtaldnydr, mely az MSZ. szerinti l.
oszt6lyri m in6s6gre vonatkozik.

4.3
4.4
4.5

5

Ha az elv6gzett kivitelez6si munka l. osztSlyrjv6 t6tele ar6nytalanul nagy kdltseggel iirna,
0gy ll. osztdly0 teljesit6s eset6n (MSZ. 04.800 el6ir6sai alapj6n) 10% engedm6nyt ad. Fz
6rengedm6ny alapja a min6sftett munkanem 6rt6ke. AlkalmatlansSg -szabvdnynak nem
megfelel6s6g eset6n Vdllalkozot d'rjtalan kijavit6si k6telezetts6g terheli.
Esetlegesen felmerUlo (Megrendel6 6ltal elrendelt) p6tmunk5k elsz6mol6sa (a Kbt. eloirAsainak figyelembe v6tel6vel) a v6llalkozo ajSnlat6ban rdgzitett feltetelek alapjdn t6teles
felm6r6ssel alSt6masztva tdrt6nik.
P6tmunka meghat6rozAsa: az Aj6nlatt6teli dokument6cio mell6kletek6nt 6tadott tervdokument6ci6ban, valamint a t6teles kdlts6gvetesben nem szerepl6 Megrendel6 6ltal utolag
elrendelt munk6k.

P6nziigyielszimol6s:
A beny0jtott sz6mlSk 30 napos fizet6si hat6rid6vel kerUlnek kiegyenlit6sre, a Kbt. 135.

5.1
5.2

5.3

6

S

(3) bekezdese alapj6n. V6llalkoz6 az alvdllalkoz6i szdml6k kiegyenlites6n6l k6teles a Kbt.
135. S (3) bekezd6se szerint eljdrni.
A szdmla beny0jt6s6hoz Megrendel6 mriszaki ellen6r6nek al6irt teljesit6s igazolisa szUks6ges, melyet a sz6ml6hoz mell6kelni kell.
Kivitelez6 2 r6sz-szAmla 6s v6gsz6mla beny0jtds6ra jogosult, melynek 0temez6se az
a16bbiak alapj6n tdrt6nik.
1. r6sz-szSmla benyfjtds6nak id6pontja a kiviteli tervek teljeskorri leszdllit6s6t k6vet6en,
osszege a kivitelei tervdokument6ci6 elk6szit6s6nek dija.
2. r6sz-szAmla beny0jtds6nak id6pontja 2018. m5jus 30., osszege a leigazolt teljesft6s
alapjdn a kivitelez6s munkdk nett6 k6lts6g6nek 50 %-ig.
V6qsz5mla beny0jt6s6nak id6pontja a sikeres mtiszaki 6tad6s-6tv6teli elj6r6s lefolytat5sdnak id6pontja, dsszege a visszamaradt kivitelezes d[j.

MunkaterUletbiztosit6sa:

6.1 Megrendel6 munkaterUletet kUl6n 6tad6s-6tveteli elj6rds keret6ben adja 6t V6llalkozonak.
6.2 A munkaterUlet term6szetes 6llapot6ban kerUl dtadSsra, munkav6gz6sre alkalmas dllapotban, melyet V5llalkoz6 az alAnlatt6tel el6tt megtekinthetett.

6.3

Az epites ideje alatt V6llalkoz6 kdteles egy szociSlis blokk uzemeltet6s6t folyamatosan

6.4

A kivitelez6si munk6k v6gz6se sor6n V6llalkozo az OzemelS 6pUletek 6llagmeg6vds6t 6s

biztositani.
Uzemeltethet6s6g6t folyamatosan biztositja. Az esetlegesen keletkez6 kdrok k6rt6ritesi es
helyre 6llitdsi kdtelezetts6ge V6llalkoz6t terhelik.

7 Megrendel6 k6telezetts6gei 6s jogai:
Megrendel6 k<itelezetts6gei
.1 A 6.1 pontban meghatdrozott idSben a munkatertrletet 6tadni.
.2 Az epit6si napl6ba minimum 10 naponk6nt bejegyzest tenni.
:

7
7

7.3
7.4

A szez6d6s szerint teljesitett munk6t 6tvenni, 6s ellen6rt6k6t kifizetni.
Az eltakardsra kerUl6 munkar6szeket VSllalkoz6 bejelent6s6t6l sz6mitott 5 napon belUl
ellen6rizni 6s 6pit6si napl6ban az eltakarAst enged6lyezni.
7.5 A kivitelez6si munk6k p6nzUgyi fedezet6t a szerzSdls szerinti Utemez6sben biztosftani.
7.6 A tervezett anyagokt6l elt6r6 anyagok 6s szerkezetek be6pit6si igenyet olyan id6pontban
jelezni, mely nem akadfilyozza a folyamatos munkav6gz6st. Figyelembe kell venni a beszez6shez szUks6ges hatdrid6ket 6s a mr.iszaki megfelel6s6get.
Megrendel5 jogai:
7.9 A munkav6gz6st folyamatosan ellen6rizni.
7.10 A be6pit6sre kertr16 anyagok, berendez6sek kivdlasztds6ban kdzremtikddni.
7.11 Esetlegesen potmunk6t elrendelni.

8.
8.1

VSllalkoz6 k<itelezefts6gei 6s jogai:
V6l lal koz6 kcitelezetts6gei :
A kivitelez6si munk6t aszerzbd6sben 6s mell6kleteiben r6gzitett mtjszakitartalommal, az
MSZ el6ir6sai szerint l. osztSlyri min6s6gben elv6gezni.

8.2

A szerzod6ses munk6k elv6gz6s6hez szUks6ges munkaer6t, anyagokat, szerkezeteket,

8.3

berendez6seket stb. biztositani.
Az epltesi naplot a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendelet alapjdn munkaterUlet 6tad6sinak

id6pontjdtol folyamatosan vezetni.
8.4 A munkaterUleten a munkav6delmi, kdrnyezetv6delmi 6s trizv6delmi el6ir6sokat betartani.
8.5 Megrendel6, ill. k6pvisel6je sz6m6ra biztositani az ellenoz6sijogot b6rmely id6pontban.
8.6 A hat6s6gi ellen6z6seket lehet6v6 tenni.
Int6zkedni, hogy azon ellen6rz6seken 6s vizsgSlatokon, melyek V6llalkoz6 felel6ssegi kdr6be tartoznak a hatos6gok r6szt vehessenek.
8.8 A szerz6d6s teljesit6s6t Megrendel6vel a hat6rnap el6tt 10 nappal ir6sban kozdlni (k6szre
jelent6s).
8.9 Az ideiglenes 6plt6shelyi berendez6seket saj6t k6lts6gere felepiteni 6s azokat legkes6bb
az AtadAs-Atv6teli id6pontra elbontani.
8.10 A keletkezett munkahelyi hulladekot folyamatosan dsszegyfijteni 6s t6rit6smentesen elsz6llitani, valamint a kezel6s modj6t igazolni a 45t2004. (Vll. 26.) BM-KvVM egyUttes rendelet alapjdn.
8.11 A kivitelez6s sor6n ig6nybevett k6zterUletet, utakat folyamatosan tisztitani.
8.12 Fz eltakardsra kerUl6 munkar6szekr6l Megrendel6t a munkSlatok elv6gz6se el6tt legaldbb
of nappal 6rteslteni 6s lehet6v6 tenni ellen6rz6sUket. Amennyiben Megrendelb az 6rtesit6s ellen6re az ellen6rz6st elmulasztja, V6llalkoz6 jogosult a munkar6sz eltakar6s6ra, de
ezen munkar6szek6rt is teljes felel6s6ggel tartozik.
8.13 V6llalkoz6 k6teles figyelmeztet6ssel 6lni amennyiben Megrendel6, vagy megbizottja
szakszerUtlen, mfiszakilag nem elfogadhato utasit6st ad.
8'14 V6llalkoz6 jelen szerz6d6sbSl ered6 jogait 6s kdtelezettsegeit harmadik f6l r6sz6re nem
ruhdzhatja dt. V6llalkoz6 a szez6d6s teljesft6se 6rdekeben a k)zbeszez6si aj6nlat6ban
rogzitetteknek megfelel6en alvdllalkoz6 bevon6s6ra jogosu lt.
V6llalkoz6 az flltala ig6nybevett alvdllalkozoklrl teljesliorfi 6s korldtlan felel6ss6ggel tartozik. V6llalkoz6 kdteles a j6v6hagyott 6s ig6nybevett alvSllalkozokat az 6plt6si naptonan
;elenteni. V6llalkoz6 csak megfelel6 jogosultsSggal rendelkez6 (cegjegyzekeben r6gzitett
munk6ra) 6s kamara 6ltal regisztr6lt alv6llalkoz6t vehet igenybe.
8. 1 5 A szez6d6s teljesites6hez kapcsol6d6 fetel6ss6gbiztosit6st k6tni.
8'16 A V6llalkozo kdteles a vonatkozo pAlyAzati kiir6i 6s t6mogatdsi szez6d6s el6irdsai szerint egyUttmrlikddni a Megrendel6vel, ugy, hogy a MegrendllS a pAly6zat el6irdsai szerint
a munk6t 6s a kdltsegeket el tudja szSmolni, a megitelt tdmogatdsi 6sszeget ig6nybe tudja venni, 6s visszafizet6si k6telezetts6g ne terhelje a Megrendel6t a Vdllal-kord nem
regfelel6 teljesites.e vagy adatszolg6ltat6sa miatt. Amennyiben a Megrendel6t k6r, hdtr6ny 6-ri
a V6llalkoz6 hib6j6b6l, a Megrendel6 kSrt6rit6si ig6nnyel fordulhat a V6llalkoz6 fele, aki
azt teljesiteni kdteles a Megrendel6 r6sz6re.
VSllalkoz6 jogai:
8.17 A munkater0letet dtvenni 6s annak munkav6gz6sre val6 alkalmass6g6t megvizsgalni.
8.18 A kivitelez6s helyszin6n saj6t cegtdbl6t elhelyezni, felttrntetve a jogsiabdlyban el-6irtakat.
8'19 Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a kivitelez6si munkdt szUneteltetni addig az idbpontig, amlg Megrendel6 fizet6si k6telezetts6g6nek eleget nem tesz.
Amennyiben Megrendel6 fizet6si k6sedelme OO napot meghaladja V6llalkozo jogosult a
szez6d6st felmondani, melynek kdvetkezmenyei Meg rendel6t tertr-el it.

8.7

i

9.

9.1
9.2
9.3

Epit6si napl6:
V6llalkozo a munkaterUlet 6tad6s id6pontj6tol kezdve a Megrendel6 6ltal k6szenl6tbe helyezett epit6si napl6t koteles vezetni, a 8.4 pontban rogzitettLk figyelembe v6tel6vel.
Szez6d6 felek a napl6bejegyz6sre jogosult szemelyeket - a munkaterulet 5tad6s alkalm6val- k6telesek megnevezni 6s meghivdsukrol gondoskodni.
A kivitelez6s sor6n felmerUlt m6doslt6si igenyeket Vdllalkoz6 Megrendel6vel, ill. k6pviseldj6vel minden esetben koteles el6zetesen egyeztetni 6s jov6haglatni. Az elfogadoit m6doslt6sokat V6llalkozonak az 6pitesi napl6ban 6s az ataOasi ddkument6ci6bai r6gziteni
kell.

g.4 Az 6pitesi naplot Megrendel6 legaldbb 8 naponk6nt kdteles ellen6rizni 6s 6szrev6teleit
bejegyezni.

10.
1

Atad6s-ew6tel:

0.1 A v6llalkozdsi szez6d6s teljesit6 se az futadls-Stveteli elj6r6s lefolytatAsdval t6rt6nik.

10.2 V6llalkozo hi6nymentes dtad6ssal teljesit.
10.3 Vdllalkoz6 k6sire jelent6se alapj6n Megrendel6 kdteles az Atadls-dtv6teli elj6r6st 15 napon belUl kittizni.
10.4 pe.6tadAs-6tv6teli elj6r6srol jegyz6kdnyv k6szUl, melyben rogziteni kell a Megrendel6 6tad6ssal kapcsolatos'611aspontjdl, az elk6sztrlt munk6k min6s6g6vel kapcsolatos 6szrev6teleit 6s az 6tv6teltenY6t.
10.5 V6llalkozo az6tad6s-itv6teli elj6rdson kdteles 6tadni a megval6suldsi dokumentdci6t, min6s6gi bizonylatokat, m6r6sijegyz6k6nyveket, az dtaddshoz sz0ks6ges kivitelez5i nyilatkozatokat.

11.

K6sedelmi k6tb6r:
11.1 V6llalkozo k6sedelmes teljeslt6se eset6n kotb6rt kdteles fizetni MegrendelSnek. A kotber
m6rt6ke naPi 50.000,- Ft.
Megrendel6 fenntartja magdnak a jogot, hogy 3Q napot meghalad_6, felrohato k6sedelem
eseten a szezodlsiot inoortas netrut egyol-dalu nyilatkozattal eldlljon. Ebben az esetben
Ar
a Megrendel6 a k6sedelmi k6tb6r helyetlt-a tartal6kkeret n6lkul sz6mitott nett6 aj6nlati
kdtb6r a
20 o/o-anak r"!t"r"ro osszegfi meghi0sul6si ktitb6rre jogosult.,A meghitisul6si
Megrendel6 el6]t6sdnak ir6sbeli kdzl6s6vel egyid6ben v6lik esed6kessS'
11.2 Paelismert kdtb6r dsszege a v6gsz6ml6ban kerUl elszimoldsra'

12.

Szerz6d6sszeg6s, vis major:
ese12.1 V6llatkoz6 .r"L6d"$zeg6st k6vet el a befejez6si hatdrid6 k6sedelmes teljesit6se
t6n, amennyiben hib6sanleljesit, valamint a szerzodls 6nhib6j6b6l meghitisul.
bizonyitja,
12.2 vitllalkoz6 mentesUl a szerz6d6sszeg6s kOvetkezm6nyei alol, amennyiben
viszvezethet6
teljesit6sere
szerinti
hogy a kesedelem a szerzodo partner iem szez6d6s
teljeslteni.
szJ, itt. bizonyltja, hogy vis major miatt nem tudta kdtelezetts6g6t
12.3 Jelen szez6d€sszeiipontjaoot vls majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyekV6lelhdrithatatlalalkozo, u.gy M"gr"ndel6 6sszer[i ellen6zesen kivirl esnek 6s r6szUkr6l
nok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.
[r6sban 6rte12.4 Vis major tennettasa eset6n mindk6t f6l k6teles a mdsik felet halad6ktalanul
siteni, meghat6rozva a vis majort kepez6 akadSlyt'
12.5 Vis major megszfin6se ut6n felek avAllalkozAsiszerz6d6st m6dositj6k.

13. J6tillis:

j6t6ll6st v6llal' A j6t5ll6s
13.1 V6llatkoz6 a jeten szez6d6s t6rgy6t kepezo munkdkra teljes korfi
lez6rAs6nak
idotartama a mfiszaki 6tad6s-6tv6teti eti6r6s jegyz6kdnyvben igazolt sikeres
vdllalja a
Vdllalkoz6
t0l
id6tartamon
v'attatt
ioiajtasi
idbpontjdtot szemitott ...... h6nap. n
tov6bbA az
vonatkozo fogri"befyokban e16irf kdtelezS alkalmass6gi id6ket. V6llalkozonak
vonatkoz6s6ban

6ltala felhaszn6lt egyes anyagok, berendez6sek, szerkezetek

meghat6rozott
biztositania keil az 6ltata v6llalt jotzrtari id6tartamon tuli, a gy6rtomfi 6ltal
alkalmass6gi, j6t6lldsi id6tartamokat is'
6ltal szolgaltatott,
13.2 Ha a j6talasi id6 atatt b6rmilyen hiba jelentkezne, vagy a V6llalkoz6
b6rmely
be6pltett anyagokban vagy az 6ltali a jelen szerz6des alapj6n v6gzett vag.y az
megjavitani,
kolts6g6n
sajdt
es
munk6ban, . VZtt"tt o=O a rrjOat koteles azonnal
jot6ll6sra vonatkoz6
ilyen hiba 6ltal a munk6ban okozott b6rmilyen k6rt elh6ritani, a
jogszab6lyi rendelkez6seknek megfelel6en'
(00
hiba felfedezesEt kovetSen halad6ktalanul, de legk6s6bb
13.3 Megrendelo
ismertetve
munkanapon beltrl koteles ir6sban 6rtesiteni V6llalkozot a hiba felmerUl6s6r6l,
az ilyen niOa lef feget, valamint a rendelkez6s6re 6llo Osszes bizonyit6kot. Megrendel6
az
minden 6sszer0 alkalmat biztosit a V6llalkoz6 r6sz6re, hogy az megvizsg6lhassa
emlitett hib6t.

a

5

A

13.4

VSllalkozo 6ltal megaj6nlott garancidlis hatdrid6n belUl, a 12 honap tejdrta el6tt
Megrendel6 kezdemenyezi a garanci6lis bej6r6st. A bejdrdson felvett es
legyz6fonyvben
rdgzitett gara.nciSlis hib6k kijavit6s6t V6llalkozo 30 napon belut k6teles-btvegeini. n
j6t6ll6si hatdrid6n belOl jelentkezo ozemeltet6st akad6lyozo hibek ethdrit6s6t Valattoz6
48 or{n belOl k6teles elv6gezni.

14.

Szerz6d6 felek helyszini k6pvisel6i:
VSllalkoz6 kdteles az epitoipari kivitelez6si tev6kenys6g16l szol6 191/2009. (tX. 15.)
Korm. rendelet alapjdn elj6rni.
Az Epitesi napl6ba bejegyz6sre jogosult szem6lyek:
Megrendel5 r6sz6rol:
n6v:
clm:
tel/fax:
e-mail:

Teljeslt6sigazolds kiaddsdra jogosult m0szaki ellen6r:
n6v:
cim:
tel/fax:
e-mail:

V6llalkozo r6sz6r6l:
n6v:
clm:
tel:
e-mail:

Felel6s mtiszaki vezet6:
foglalt eset kiv6tel6vel)

(a

19112009. (1X.15.) Korm. rendelet 13.S

(8) bekezd6s6ben

n6v:

cim:
tel:

e-mail:

15.

Egyiittm0kcid6si kcitelezetts6gek
15.1 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez5d6s teljesit6se 6rdek6ben egymdssal
szorosan egyUttmfikddnek, a jelen szerz6desb6l sz{rmazo esetleges vitdkat j6 sz6nd6kkal, az egyUttmtikod6s 6s kOlcsdnos egyet6rt6s szellem6ben kOzvetlen tdrgyaldsok ritj6n
klserlik meg rendezni.
15.2 VAllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy jelen szezSd6shez kapcsolod6 mtjszaki- kivitelez6si
k6rd6sekben a munk6k 6tad6s-6tv6tel6n6l felmerU16 szakmai k6rd6sekben a Megrendel6
mUszaki ellen6re jogosult elj6rni, akinek kepvisel6it jelen szez6des al6ir6sa utdn, a munkaterulet 6tad6s-6tv6teli eljdr6s alkalmival Megrendel6 az 6plt6si napl6ban megnevezi. A
V6llalkoz6 tudomdsul veszi tovdbbA, hogy a Megrendel6 mriszaki ellenSre m(szaki kivitelez6si szakk6rd6sekben, ide6rtve azezzel6sszefUgg6 lebonyolltdsi feladatokat is a Megrendel6 helyett 6s k6pviselet6ben jogosult nyilatkozatot tenni, a VSllalkozot nyilatkozatt6telre felhivni.
V6llalkoz6 tudom6sul veszi tov6bb5, hogy a Megrendel6, ill. megnevezett k6pvisel6i az
6pitkez6s zavarAsa nelkUl helyszini ellen6rz6st v6gezhetnek, az 6pit6si naploba 6szrev6te lt, bej egyz6st tehetn ek, az 5tad6s-6tv6te n6l kdzrem ti k6d nek.
I

16. Egy6brendelkez6sek:

16.1 A mennyiben jelen szerz6d6s modosit6sa v6lik szUks6gess6, azt felek csak kdz6s megegyez6ssel 6s ir6sban tehetik meg a Kbt. el6ir6sait figyelembe v6ve.
16.2 A szerzSd6s mindk6t f6l c6gszerfi al6ir6sdval lep hatSlyba.
16.3 Jelen szez6d6sben nem szabAlyozott k6rd6sekben a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazni.
16.4 Megrendel6 jogosult jelen szez6dest6l elSllni abban az esetben, ha V6llalkoz6 vagyon6val kapcsolatban cs6delj6r6s, vagy felsz6mol6si elj6r6s kerUl megindit6sra, vagy egy6b
olyan k6r0lm6ny mertil fel, mely a jelen szerz6d6s rendeltet6sszerti teljesites6t nyilv6nvalo modon meghi0sitja. V6llalkozo a szerzod6sszeg6 magatartdsdval okozott k6rert teljes
kdrfien felel.
16.5 Szerz6d6 felek kdtelezetts6get v6llalnak arra, hogy a szerz6d6s teljesit6se kapcs6n keletkez6 vit6s ugyeiket els6sorban kdzvetlen megegyez6ssel rendezik. Megegyez6s hi6ny6ban, vagy jogvita eset6n a Zalaegerszegi J6rdsbirosdg, vagy a Zalaegerszegi T6rv6nysz6k illet6kes.
16.6 A jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekre a magyar jog, k0l6ndsen a Ptk., a
Kbt., valamint az 6pit6ipari kivitelez6sre vonatkoz6 jogszab6lyok irdnyad6ak.

Jelen szez6d6s 4 (n6gy) egym6ssal teljesen azonos eredeti peld6nyban k6szUlt, amelynek
minden oldal6t a felek k6pvisel6i kezjegyUkkel ldttak el, 6s amelyb6l a feleket kett6-kett6 p6ld6ny illeti meg.

A jelen szerz5d6s elv6laszthatatlan r6sz6t kepezik az alAbbi mell6kletek (kUl6n dokument6lva):
1. sz. mell6klet: Aj6nlatteteli dokument6ci6

2. sz. mell6klet: V6llalkozo kdzbeszez6si ajdnlata az 1razott kolts6gvet6ssel
3. sz. mell6klet: Enged6lyestervdokumentdcio

Badacsonytomaj, 2017 .
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