KIVITELEZESI SZER26DES
mely l6trejott egy16sz16l

Laposa Birtok Kft.
8261 Badacsonytomaj, Park u. 26.
Ad6sz6m: 11 528988-2-1
' K6pviselet6ben Laposa Bence ijgyvezeto

I

mint Megrendel6' m6sr6szr6l

t

v"ktorbau Invest Kft.

Cim: 8353 Zalasz6nt6, Keszthelyi utca 38
K6pviselet6ben: So6s Attila Ott6
Ad6szdm: 1 4599644-2-20
Kivitelez6i nvilvantart6si sz6m: 33A08493
Banksz6mlasz6m. 117 48052-200377 52

mint V6f lalkoz6 kozdtt az alulirott helyen 6s napon az allbbi felt6telekkel:

,|.

2.

El6zm6nyek:
Megrendel6 2017. december 19-en Aj6nlatt6teli felhiv6st kuldott 6t kivitelez6 szervezel
resiere a szerzod6s targyat k6pezo v6llalkozdsi munk6k elvegz6s6re, mely felhiv6sra
V6llalkoz6 ajdntatot ny0jtott be. Az aj6nlatok 6rt6kel6s6t kovet6en Megrendelo V6llalkoz6t
blzta meg a kivitelez6si munkakkal.

V5llalkoz6s tergya, teljesit6s helye:
,,Boraszat termekfejleszles6nek 6s erciforrds hatekonys696nak tAmogatesa VP3-4.2.2-16' Bo16szati kozpont kialakit6sa kivitelez6si munk6i, valamint a kivitelez6si munk6khoz
kapcsol6d6 kiviteli tervdokumentdci6 elk6szit6se az ETDR201600077556 0gyiratszdm0
epitesi engedely 6s a hozz6 kapcsol6d6 enged6lyes tervdokument6ci6 alapj6n
8261 Badacsonytomaj, Park u. 26. (1232121N1.J232121A'14.,
Teljesites helye:
1232121N5. hrsz.)

A fenti munka kapcs6n Vdllalkoz6 ezennel v6llalja, hogy teljes kor[1en elk6sziti a kiviteli
terveket, valamint annak alapj6n teljes kor0en megval6sitja a kiviteli tervek szerinti 6pit6si
beruhdz6st a teljesit6si hat6ridore.

3.

Teljesit6sihat6rid5:
Vdllalkoz6 jelen szez6d6s tergyat kepezo munkdk hi6nymentes etades-6tvetelet az epitesi
napl6ban rogzitett t6nyleges munkakezd6st6l szamitva 2018. augusztus 15. befejez6si
hateridore v6llalja. Eloteljesites megengedett.

4.

V6llalkozisi dij:
Kivitelez6si munk6k (nett6):
Tervez6s (nett6):
Szerz6d6s 6sszege:

267.297.105,- Fl
3.000.000,- Fr
270.297.'105.- Ft

azaz ketloszAzhetvenmilli6-kett6sz6zkilencvenh6tezeregyszezot

00/1 00 forint.

4.r

A szerzod6ses osszeg nem tartalmaz AFA{, mert V"dllalkoz6 6s Megrendelo AFA. ad6alany
6s a szerz6d6s tArgya az AFA tOrv6ny 142 S-a szerint forditott ad6zSsu tev6kenysegek koze
tartozik. V6llalkozia szbmlln kotele; feltuntetni, hogy az AFA megfizet6sere a szolg6ltat6s
ig6nybevev6je kdtelezett, valamint koteles a sz6ml6j6n Megrendel6 ad6szdm6t feltUntetni.
A2 A v6ttatkozasi dij a befejez6si hatdrid6re prognosztiz6lt 6tg{dny6r, mely az MSZ szerinti l.
oszt6ly0 minos6gre

vonatkozik.
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4.6
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Ha az elv6gzett kivitelez6si munka l. oszt6ly0vd t6tele ar6nytalanul nagy koltseggel jerna,
ll. osztelyo teljesit6s eseten (MSZ. 04.800 elciir6saj alapjan) V6ttatkoz6 1Oo/o
engedmdnyt ad. Az drengedm6ny alapja a min6sitett munkanem 6rt6ke. Alkalmatlansdg
szabv5nynak nem megfelel6s6g eset6n Vdllalkoz6t dijtalan kijavitdsi k6telezetts6g terheli. Az
6tt616shez Megrendel6 irdsos hozz6jdrulasa szUks69es.
A be6pitendo 6s Vdllalkoz6 dltal kivdlasztott szerelv6nyeket mintaj6t Vdllalkoz6
Megrendel6nek bemutatja. Amennyiben Megrendelo nem fogadja el a kivdlasztott anyagot,
Jogosult helyette mdsikat vdlasztani. Erre tekjntettel Vdllalkoz6 a bemutatest olyan id6ben
koteles megtenni, hogy a be6pit6s el6tt lehetoseg legyen a vdlasztott anyag beszez6s6re.
Esetlegesen felmerul6 (Megrendet6 6ltal elrendelt) p6tmunkdk etizimol6sa (a Kbt.
el6i16sainak figyelembe v6tel6vel) a vel;:,lkoz6 ajenlat6ban rogzitett felt6telek alapj6n t6teles

ugy

felme16ssel aidtdmasztva tdrt6nik.

az

P6tmunka meghatdrozesa:
Ajdnlatt6teli dokumentdci6 mell6kletekent 6tadott
tervdokumentdci6ban, valamint a t6teles kdltsegvet6sben nem szerepl6 Megrendel6 dltal
ut6lag elrendelt munk6r.
Nem minosUl p6tmunk6nak a bontds sor6n felt6rt, el6re nem l6that6 korUlm6nyek miatt
felmeru16 munka, melyek elv6gz6se a a tov6bbi kivitelez6shez sziiks6ges. EzekrcSl
felmerul6sirk eset6n V6llalkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti megrendel6t 6s az- 6rtesitessel
egyid6ben Srajdnlatot
kuld, melynek draz6sa nem lehet megrendelo szdm6ra
h5tr6nyosabb a szez6d6s alapj6ul szolgd16 Srajdnlat 5rszintj6n6l. Vall;lkoz6 e munk6t a
Megrendelo 6ltal elfogadott aj6nlat alapj6n vegzi el. Amennyiben Megrendel6 az aj1nlatra s
napon belul nem reag6l, azt szerzod6 felek elfogadottnak tekintik.

is

5P6nziigyi elszAmol6s:
5. 1A benyrjtott szdmldk 30 napos fizet6si hatdridovel kerulnek kiegyentit6sre, a Kbt. 135. g (3)
bekezdese alapjdn. V6llalkozo az alvAllalkoz6i szdmldk kiegyeniit6senel koteles a Kbt. 135.
$ (3) bekezdese szerint etjdrni.
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sz{mla beny0jtdsdhoz Megrendel6 m0szaki ellen6r6nek al6irt teljesit6s igazolesa
szukseges, melyet a szamlAhoz mell6ke jni kell.
5. 3Kivitelezo 5 rdsz-szdmla es v6gszdmla beny[rjtes6ra jogosult, melynek utemezese az a6bbiak
alapjen tort6nik.
resz-sz4mla beny0jt5sSnak id6pontja a kiviteli tervek teijes kdrrli leszdllitds6t kovetoen,
osszege a kivitelei tervdokumentdci6 elk6szites6nek dija
2..r.6sz-szAmla beny0jt5sdnak id6pontja a kivitelez6si munkdk 20 %-os keszijlts6gi foka
esten, dsszege
leigazolt kivitelez6i teljesit6s alapjdn
kivitelez6s munkdk nett6
k6lts6genek 20 o/o-ig.
3 ,[6sz-szamla beny0jtas6nak idopontja a kivitelez6si munkdk 40 %-os k6szults6gi foka
esten,osszege a leigazolt kivitelezoi teljesit6s alapjdn a kivitelez6s munk6k nett6 k6lts6genek
40 o/o-ig.
4 .tesz-szemla benyrijtAs6nak idopontja a kivitelez6si munkdk 60 %-os k6szUlts6gi foka
est6n,osszege a leigazolt kivitelez6i teljesit6s alapj6n a kivitelez6s munkek nett6 kolts6genek
5
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5. r:6si-szdmla benyrijtdsdrak id6pontja a kivitelez6sr munk6k 80 %-os keszUtts6gi foka
esten,osszege a leigazolt kivitelez6i teljesit6s alapj6n a kivitelez6s munkdk nett6 k6ltsJgenek
80 %-ig.
V€gq:dm la benyijt6s6nak id6pontja a sikeres m0szaki 6tadds-6tv6tetj elj6rds lefotytat5s6nak
id6pontja, osszege a visszamaradt kivitelez6s dir.
6Munkateriilet biztosit6sa:
L
Megrendel6 munkateruletet kul6n etad6s-etv6teli eljd16s keret6ben adja dt V6llalkoz6nak.
2
A munkaterulet term6szetes 6llapotdban kerul dtadasra, munkav6gz6ire alkalmas ellapotban,
melyet V6llalkozo az aj6nlatt6tel el6tt megtekinthetett.
.
Az 6pit6s ideje alatt VSllalkoz6 koteles egy szocidls blokk zemeltet6s6t folyamatosan

4

brztositani.

A kivitelez6si munkdk v6gzese sor6n Vdllalkoz6 az

Uzemel6 dpuletek 6llagmeg6v6sdt es
Uzemeltethetos6g6t folyamatosan biztositia. Az esefleoesen keletkezo k6rok k6rterit6si
es
helyre dllitdsi kotelezetts69e Vallalkozot terhelik.

A kivitelez6shez esetlegesen szUks6ges terUlethasznilati enged6lyek beszerz6se V6llalkoz6

6

koteless6ge, annak dijdt V6llalkozo drajdnlata larlalma2za.
A kozm(vek eset6ben a kivitelezo sajdt almerot szerel fel az 6pitkez6s id6tartama alatt. Az igy
keletkezett fogyaszt6s koltseg6t a kivitelezo vAllalja.

Megrendel6 kritelezetts6gei 6s jogai:
Megrendel6 kdtelezetts6gei :
1 A6.1 pontban meghatarozott id6ben a munkateruletet Stadni.
2 Az 6pit6si napl6ba minimum '10 naponk6nt bejegyz6st tenni.
3 A szerz6d6s szerint teljesitett munket etvenni, 6s ellen6rt6k6t kifizetni.
4 Az eltakardsra kerUl6 munkar6szeket V6llalkoz6 bejelentesetol sz6mitott 5 napon belul
ellen6rizni 6s 6pit6si napl6ban az eltakar6st engedelyezni.
5 A kivitelez6si munk6k p6nzUgyi fedezet6t a szerzod6s szerinti titemezesben biztositani.
6 A tervezett anyagokt6l eltero anyagok 6s szerkezetek be6pit6si ig6nyet olyan id6pontban
jelezni, mely nem akadSlyozza a folyamatos munkavegzdst. Figyelembe kell venni a
beszerz6shez szuks69es hat6rid6ket 6s a m(szaki megfelelos6get.
Megrendel6 jogai:
1 .9 A munkav6gz6st folyamatosan ellen6rizni.
7. 10 A be6pit6sre kerUl6 anyagok, berendez6sek kiv6laszt6sdban kozremtik6dni.
7

7.
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Esetlegesen p6tmunk6t elrendelni.

.

Vallalkoz6 k6telezetts6gei 6s jogai:
V6l lalkoz6 kdtelezetts6gei :
8.1 A kivitelez6si munk6t a szez6desben 6s mellekleteiben rdgzitett mLiszaki tartalommal, az
MSZ el6irdsai szerint L oszt6ly0 min6s6gben elv6gezni.
A
8.2 szerzod6ses munkdk elv6gz6s6hez szukseges munkaer6t, anyagokat, szerkezeteket,
berendez6seket stb. biztositani.
B . 3 Az 6pitesi napl6t a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendelet alapjdn munkaterUlet etad6s6nak
id6pontj6t6l folyamatosan vezetni.
8 . 4 A munkateruleten a munkavedelmi, kornyezetvedelm i 6s t(zv6delmi el6ir6sokat betartani.
8 . 5 Megrendelo, ill. k6pviseloje sz6m5ra biztositani az ellenozesi jogot b6rmely id6pontban.
B . 6 A hat6s6gi ellen6z6seket lehet6v6 tenni.
B. ? Int6zkedni, hogy azon ellen6rz6seken 6s vizsg6latokon, melyek V6llalkoz6 felel6ss69i
kd16be tartoznak a hat6s6gok r6szt vehessenek.
8.8 A szerz6d6s teljesit6s6t Megrendel6vel a hatarnap el6tt '10 nappal i16sban koz6lni (k6szre
d

jelent6s)
B .9 Az ideiglenes epiteshelyi berendez6seket saj6t k6lts6g6re felepiteni 6s azokat legkesobb az
dtad6s-dtv6teli id6pontra elbontani.
B . 10 A keletkezett munkahelyi hullad6kot folyamatosan 0sszegyfijteni es teritesmentesen
elsz6llitani, valamint a kezel6s m6djdt igazolni a 45l2OO4. (Vll. 26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet alapj6n,
B . 11 A kivitelez6s sor6n ig6nybe vett kozteruletet, utakat folyamatosan tisztitani.
B .12 Az eltakar6sra kerUl6 munkar6szekrol Megrendel6t a munk6latok elv6gz6se el6tt legal6bb
ot nappal 6rtesiteni 6s lehet6ve tenni ellenoz6suket. Amennyiben Megrendelo az erteslt6s
ellenere az ellen6rz6st elmulasztja, V6llalkoz6 jogosult a munkar6sz eltakards6ra, de ezen
munkar6szek6rt is teljes feleloss6ggel tartozik. V6llalkoz6 az elv1gzett munkafolyamatokr6l
f6nyk6pes dokumentSci6t k6szltsen, azokr6l a folyamatokr6l k0lon6sen, melyeket ut6bb
eltakar Amennyiben Vdllalkoz6 6rtesitesi kotelezettsegenek idoben nem tesz eleget es id6
el6tt eltakarja az elv6gzett munk6t, a sajet kolts6gen koteles kibontani 6s 0jra eltakarni.
8.13 Ha a megrendel6 c6lszer(tlen vagy szakszerLitlen utasit6st ad, a v6llalkoz6 k6teles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a vSllalkoz6 a
szerz6d6st6l elSllhat vagy a feladatot a megrendelo utasit6sai szerint, a megrendelo
kockAzatAra ell5thatja. A vellalkoz6 koteles megtagadni az utasit6s teljesit6s6t, ha annak
v6grehajtdsa jogszab5ly vagy hat6s6gi haterozat megs6rt6sehez vezetne, vagy
vesz6lyeztetn6 m6sok szem6lyet vagy
-[

vagyon6t
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VAllalkoz6 jelen szerz6d6sb6l eredo jogait 6s k6telezettsegeit harmadik f6l resz6re nem
ruh5zhatja 6t. V6llalkoz6 a szerz6des teljesit6se brdekeben a kozbeszerz6si ajdnlat6ban
rogzitetteknek megfeleloen alv6llalkoz6 bevones6ra jogosult.
V6llalkoz6 az efta'a ig6nybe vett alvSllalkoz6k6rt teljes kor0 es korlaflan felelcisseggel
tartozik. VSllalkoz6 k6teles a j6v6hagyott 6s ig6nybe vett alvellatkoz6kat az 6pit6si napt6-bin
jelenteni. Vdllalkoz6 csak megfelel6 jogosults6ggal rendelkezo (cegjegyzek6ben rogzitett
munk6ra) 6s kamara 6ltal regisztrelt alvdljalkoz6t vehet ig6nybe.
B . 15 A szerz6d6s teljesites6hez kapcsol6d6 feleloss6g biztoiit6lt kotni, melyet
a garancialis id6
v6g6ig fenntart.
B . 16 A Vdllalkoz6 koteles a vonatkozo p6lyAzali kiirSs 6s tdmogatdsi szerzodes el6ir6sai
szerint
egyijttmLik6dni a Megrendelovel, 0gy, hogy a Megrendel6 a pelyazat eloirdsai szerint a
munkdt es a k6ltsegeket el tudja szemolni, a megitelt t6mogaiesi osszeget ig6nybe tudja
venni, 6s visszafizet6si kotelezettseg ne terhelje a Megrendelclt a V6llalkoi6 nem megfeteicl
teljesit6se vagy adatszolgeltatesa miatt. Amennyiben a Megrendelcit k6r, h6tr6ny 6ri a
Vallalkoz6 hibejdb6l, a Megrendelo k6rt6rit6si ig6nnyel fordulhat a Vdjtalkoz6 fel6, aki azt.
teljesiteni koteles a Megrendel6 r6szere.
VSllalkoz6 jogai:
8.17 A munkateruletet Stvenni 6s annak munkav6gzesre val6 alkalmassdg5t megvizsgdlni.
8 1 A kivitelez6s helyszin6n koteles sajdt c6gtdbldt elhelyezni, felt0-ntetve -a jolszabdlyban
eloirtakat.
8.19 Megrendelo fizet6si kesedelme eset6n a kivitelezesi munk6t szUneteltetni addig az id6pontig,
amig Megrendel6 fizet6si k6telezetts6g6nek eleget nem tesz.
Amennyiben Megrendel6 fizet6si k6sedelme a 60 napot meghaladja V6llalkoz6 jogosult a
szerz6d6st felmondani, melynek kdvetkezm6nyei Megrendelcitlerhelik.
B

.
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9.
9.

1

9.2
9.3

Epit6si napl6:
Vdllaikoz6 a munkaterulet 6tad6s id6pontj5t6l kezdve a Megrendelci eltal keszenl6tbe
helyezett 6pit6si napl6t koteles vezetni, a 8.4 pontban rdgzitettek figyelembe vetel6vel.
szerzodo felek a napl6bejegyz6sre jogosult szem6lyeket - a munkaterulet 6tad6s
alkalm6val- kdtelesek megnevezni 6s meghivdsukr6l gondoskodni.
A kivitelez6s sorin felmerUlt m6dositdsi igenyeket VSllalkoz6 Megrendel6vel, ill.
k6pviseldj6vel minden esetben k6teles elcjzetesen egyeztetni es jovdhagyat-ni. Az elfogadott
m6dositdsokat Vdllaikoz6nak az epit6si napl6ban 6s az dtaddsi dokumentaci6ban rogziteni
kell.

9.4 Az 6pit6si napl6t Megrende16
beJegyezni.

10.

lega16bb

8

naponk6nt k6teles ellen6rizni 6s 6szrev6teleit

Atadas-atv6tet:

10 . 1 A vdllalkozAsi szerz6d6s teljesitese az drtad6s-5tv6teli eljdr6s lefolytatds6val t6rt6nik.
L0 . 2 Y6llalkoz6 hi6nymentes 6tadessal teliesit.
10 . 3 Vdllalkoz6 keszre jelent6se alapj6n Megrendel6 koteles az dtadds-dtv6teli
etj5rrist 15
napon belUl kitr-1zni.

ra .4
.Az..5tadds-6tveteli eljdrd_s16l jegyz6konyv keszijl, melyben rogziteni kell a Megrendel6
atadassal kapcsolatos dlldspontj6t, az elk6szult munt<rit< -minosegevel kapcsolatos

eszreveteleit 6s az 6tv6tel tenv6t,
10 . 5 Vdllalkoz6 az dtad6s-dtv6teli ellerdson kcrteles dtadni

min6s6gi bizonylatokat, m616si jegyz6kdnyveket,
nyilatkozatokat.

1O

.

az

a megval6suldsi dokument6ci6t,
fitaddtsf'toz szuks69es kivitelez6i

6 Amennyiben vSllalkoz6 a. teljesit6si hatdrid6 lejdrt6ig 6nhibej6b6t nem tudta az tetjes
munkat sikeresen 6tadni, Megrendelci 15 nap p6thatdrid6t bizto;it. n p6tnat6iio6
sikertelen
eltelt6t kovet6en Megrendei6 jogosult a szerz6d6sszerrli befejez6st Vdllalkoz6 koltseg6re

mSsik vdllalkoz6val elvegeztetni. A p6that6rido biztosit6s6t6l tuggettenut Vattalkoz6t
terneti a
k6sedelem6rt f izetendo kotb6r.

'11.
1

'1

K6sedelmi k6tb6r:
.'1 VSllalkoz6 k6sedelmes teljesit6se eseten kotb6rt kdtetes fizetni Megrendel6nek.
A kotb6r
m6rteke napi 50.000,- Ft.

\\i
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Megrendel6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy 30 nqpot meghalad6, felr6hat6 k6sedelem
eseten a szezod6stol indokl6s nelkUl egyoldal0 nyilatkozattal eldlljon. Ebben az esetben a
Megrendel6 a k6sedelmi kotb6r helyett a tartal6kkeret n6lkUl sz6mitott nett6 aj6nlati Ar 20 o/o6nak megfelel6 osszegr.i meghirisul6si kritb6rre jogosult, A meghi0suldsi kdtb6r a
Megrendel6 elSllds6nak ir5sbeli kozl6s6vel egyid6ben v6lik esed6kess6.
11.2 Aa elismert kotb6r dsszege a v6gsz6ml6ban kerUl elszdmoldsra.

12. Szerzcid6sszeg6s, vis major:
12 .7 Y6llalkoz6 szerzod6sszeg6st kovet el a befejez6si

hatarid6 k6sedelmes teljesitese eset6n,
amennyiben hibesan teljesit, valamint a szerz6des onhib6jeb6l meghi0sul.
12.2 Vellalkoz6 mentesul a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyei al6l, amennyiben bizonyitja, hogy
a k6sedelem a szerzod6 partner nem szerzod6s szerinti teljesit6s6re vezetheto vissza, ill.
bizonyitja, hogy vis major miatt nem tudta kotelezetts6g6t teljesiteni.
12.3 Jelen szerz6d6s szempontjdb6l vis majornak kell tekinteni azokal az okokat, melyek
Vellalkoz6, vagy Megrendel6 6sszer[i ellenorz6s6n kivul esnek
r6szUkrol
elh6rithatatlanok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.
12 . 4 Vis major fennSl16sa eset6n mindk6t f6l kdteles a m6sik felet halad6ktalanul i16sban
ertesiteni, meghat6rozva a vis majort k6pezo akad6lyt.
12.5 Vis major megsz[1n6se utdn felek a v6llalkoz6si szerzodest m6dositj5k.

6s

13.

J6t6ll6s:
Vallalkoz6 a jelen szerz6d6s t6rgy6t k6pez6 munkdkra teljes kor0 j6t5ll6st v6llal. A j6tdll6s
id6tartama a mllszaki 6tad5s-6tveteli elj6r6s jegyz6k6nyvben igazolt sikeres lez6rds6nak
id6pontj6t6l sz6mitott 12 h6nap. A v6llalt j6t6ll6si idotartamon t0l V6llalkoz6 v6llalja a
vonatkoz6 .jogszab6lyokban eloirt kotelezo alkalmass6gi idoket. Vallalkozonak tovdbb6 az
altala felhaszn6lt egyes anyagok, berendez6sek, szerkezetek vonatkoz6s6ban biztositania
kell az eltala v6llalt j6tdlldsi id6tartamon t0li, a gydrt6m0 6ltal meghaterozott alkalmassegi,
j6tellasi idotartamokat is.
L3 .2 Ha a j6t6lldsi ido alatt bdrmilyen hiba jelentkezne, vagy a Vellalkoz6 Sltal szolgeltatott,
beepitett anyagokban vagy az Altala a jelen szerz6d6s alapjdn v6gzett bdrmely munkeban, a
V5llalkoz6 a hibdt koteles azonnal 6s saj,t kdltsegen megjavitani, vagy az ilyen hiba eltal a

13.1

munk6ban okozott b6rmilyen

kert elheritani, a j6t6ll6sra vonatkoz6

jogszab6lyi

rendelkez6seknek megfeleloen.
Megrendel6 a hiba felfedezeset kovetoen haladektalanul, de legk6sobb 5 (ot) munkanapon
belul koteles ir6sban 6rtesiteni V5llalkoz6t a hiba felmeriil6s6r6l, ismertetve az ilyen hiba
jelleg6t, valamint a rendelkezes6re 6116 dsszes bizonyit6kot. Megrendelo minden 6sszerLi
alkalmat biztosit a V6llalkoz6 resz6re, hogy az megvizsg6lhassa az emlitett hibdt.
'12 h6nap lejdrta el6tt
13 . 4 A V6llalkoz6 6ltal megaj6nlott garancielis hat6ridon belUl,
Megrendel6 kezdem6nyezi a garanci5lis bej6r6st. A bejAreson felvett 6s jegyz6konyvben
r6gzitett garanci6lis hib6k kijavitAs6t Vellalkoz6 30 napon belul koteles elv6gezni. A j6t6ll6si
hat6rid6n beltjl jelentkezo irzemeltet6st akadAlyozo hib6k elh5rit6s6t VSllalkoz6 48 6rdn bel0l
koteles elv6gezni.

13.

3
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14.

Szerz6d6 felek helyszini k6pvisel6i:
V5llalkoz6 koteles az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6g16l szolo 19112009. (lX. 15.) Korm.
rendelet alapj6n elj5rni.
Az Epitesi napl6ba bejegyz6sre jogosult szem6lyek:
Megrendelo resz616l:

na\/

l rnncr Flonaa
cim: 8261 Badacsonytomaj, R6mai
tel/fax. 70/632-18-00
e-mail: bazaltbor@bazaltbor.hu

[t

197.

\[

Teljesit6sigazol6s kiadds6ra jogosult m(szaki ellenor:
n6v: Geiger Bal6zs
cim: 1112 Budapest, Tippan utca 1. 3O3.sz.
tel/fax: 30/569-45-68
email: Geiger. Balazs@rekontir.hu

Vdllalkoz6 16sz6rol:

n6v:
cim:

So6s Attila Ott6
8353 Zalaszdnt6, Zsidi utca 29.
30/60'1-32-60
e-marl: soos.attila@vektorbau. hu

tel:

Felelos mLjszaki vezet6: (a 191t2009. (tX.15.) Korm. rendetet .13.g (8) bekezd6s6ben fogtatt
eset kiv6tel6vel)

n6v:
cim:

So6s Attila Ott6
8353 Zalaszdnt6, Zsidi utca 29.
30/601-32-60
e-mail: soos.attila@vektorbau, hu
kamarai nevjegyzeki szAm. MV-E 19-0398

tel.

15.

Egylittmfik6d6si k6telezetts6gek
15.1 Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben egymassar
szorosan egytittmUkodnek, a jelen szerzod6sbol szArmazo esetleges vit6kat j6 sz6nd6kkal,
az egyuttmUkod6s es kolcsonos egyetertes szellemeben kozve en tdrgyaldso"k Utjdn kiserlik

15.2

meg rendezni.
Allalkoz6 tudomdsul veszi, hogy jelen szerzod6shez kapcsol6d6 m(szaki- kjvitetez6si
kerddsekben a munk6k dtadds-Atv6tel6n6l felmerUlo szakmai k6rd6sekben a Megrendel6
mtiszaki ellenore jogosult elj6rni, akinek k6pviselciit jelen szerzodes alair6sa utan, a
munkaterUlet 6tad6s-5tv6teli eljdrSs alkalmdval Megrendel6 az 6pit6si napl6ban megnevezt.
A Vdllalkoz6 tudomdsul veszi tovdbbS, hogy a Megrendel6 mfiszaki ellen6re mtjszaki
kivitelezesi szakkerd6sekben, rde6rtve az ezzel osszeft.igg6 lebonyolitdsi feladatokat is
a
Me-grendel6 helyett
k6pviseleteben jogosult nyilatkozatot tennj,
Vd alkoz6t
nyilatkozattetelre felhivni.
Vdllalkoz6 tudomdsut veszi tovdbb6, hogy a Megrendelo, ill. megnevezett k6pvisel6i
az
6pitkez6s zavarasa n6lkul helyszini ellenoiz6st vegezhetnek, az epii6si napl6ba 6szrevetett,
bejegyzest tehetnek, az 6tad6s-6tv6teln6l kozrem(k6dnek.
V

6s

a

16.

Egy6brendelkez6sek:
A mennyiben jelen szezod6s m6dositdsa vdlik szuks6gess6, azt felek csak Kozos
megegyezessel es irdsban tehetik meg a Kbt. eloirdsajt figyelembe veve.
16.2 A szerzodes mindk6t f6l cegszer[i al6ii6saval l6p hat6ryoa.
16 3 Jelen szerzod6sben nem szabdlyozott kerd6sekben a Ptk. vonatkoz6
rendelkezeseit kell
16.1

16

4

16

5

alkalmazni.
Megrendel6 jogosult jelen szerzcid6stol eldllni abban az esetben, ha Vdllalkoz6 vagyoneval
kapcsolatban cs6derj6rds, vagy fersz6mordsi erjdrds kerur megindit6sra, vagy
oty"n
k0rUlm6ny merul fel, mely a jelen szerz6d6s rendeltet6sszer0-teljesit6set niiivaivatO
"gydb mOoon
meghi0sitja VSllalkoz6 a szerzcid6sszego magatartdsivat okozott kdr6rt teies korLien
felel.

szerz6d6 felek kotelezetts6get v6llalnak aira, hogy a szez6d6s teljesit6se kapcsen
keletkez6 vit6s ugyeiket ersosorban kdzveflen megegyez6sser rendezik. Megegyezes
hidnyeban, vagy jogvita eset6n a Zaraegerszegi JZriioirosag, vagy a zalaegerszegi
Torv6nysz6k illet6kes.
\ \.

\

16.6 A jelen szez6d6sben nem. szabdryozott k6rdesekrq a magyar jog, kurondsen ptk.,
a
a Kbt.,
valamint az 6pit6ipari kivitelez6sre vonatkoz6 jogszdUatyoti ir-an!a-OOaX.

4 (n6gy) egym6ssar terjesen azonos eredeti p6rd6nyban k6sziirt, ameryneK
minden oldaldt a felek kepvisel6i k6zjegyukkel l6ttak el, 6s ametyb6l a feieket
kett6-kettrl pelddny
illeti meg.
Jelen szerz6d6s

A jelen
1 . sz.

szez6d6s elv6laszthatatlan reszet k'pezik az aldbbi mell6kletek (kulon dokumentatva):
Ajenlatteteli dokumentdci6
V5llarkoz6 kdzbeszerz6si l6nlata az drazott kolts6gvet6ssel
3.sz.mell6klet: Enged6lyestervdokumentAci6

melleklet:
2. sz. mell6klet:

Badacsonytomaj , 2018.

januir 25.

Megrendel6
Laposa Bence
tlgyvezet6

5o6 Attila Ott6
Ugyvezet6
VEKTORB,AU INVEST KFI.

LaPosa Birtok Kft'

u' 26'
8261 Baciacsonytomaj, Park

AdJiz;m:

11

528988-2-',| 9

8353 Alasz6nt6, Koszthetyi u.39.
Ad6sz6m: .t4599C44-2:20

C6gjcgyrek s..6m: 20.09{69t36
OTP Bank Rt.: 1r148052.20037752

