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RESzLETES AJANLATTETeII relnivAs
,, Bor6szat term6kfej leszt6s6nek es eroforrds hatekonysdg6 nak tdmogat6sa

vP3-4.2.2-16"
uj habz6bor k6szit6 uzem 6s rakt6r6puret kiviterez6si munkdi

1. Aj6nlatk6r6 neve 6s cime:
Tdjterv Mrihely Kft.
8261 Badacsonytomaj, R6mai 0t 197.
Kepviseli: Dr. Laposa Jozsef Ugyvezet6
telefon/fax: 70/632-1 800
e-mail : iroda@bazaltbor. hu

Az ai6nlatk6ro nev6ben 6s k6pviselet6ben a ZALABER Vdllalkoz6si Kft. jdr el.
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Kosztoldnyi u. 11.
Telefon : 921 596-7 90, fax. : 921 596-T 91
E-mail: zalaber@t-online. hu

2. Ajinlatk6r6stirgya:
,,Bordszat te.rmeKejleszt6s6nek 6s er6forr6s hat6konys6g6nak tdmogatdsa VP3-
4.2.2-16'- Uj habz6bor keszit6 Uzem 6s raktSr6pUlet t<ivitetezesi munkai, valamint
a kivitelez6si m u nk6khoz kapcsolodo kiviteli tervd oku ment6cio elk6szit6se

Felek rogzitik, hogy jelen eljdr6s a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 14. S (1) be-
kezd6s b) pontja szerint az 6pitm6ny kivitelez6s6re 6s tervez6s6re egyUttesen ir6-
nyul, fentiekre tekintettel a szerzod6s r6sz6t k6pez6en kiterjednek a kivitelez6si
tervdokument6cio elk6szit6s6re 6s az annak megfelel6 epft6si beruh6z6s kivitele-
z6s6re is.

3. A szerz6d6s tipusa, 6s a teljesit6s helye
Kivitelez6si szerzod6s

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

3.2 Kiizos kiizbeszerzgsi sz6jegyz6k (CPV)
45000000-7 Epitesi munkdk
71220000-6 Epit6szeti tervez6si szolg6ltatdsok
71320000-7 Mern6kitervez6si szolg6ltat6sok

3.3 R6szek
Aj d n latker 5 a r6sz-a16 n lattetel le h etoseget n em b iztos itj a.

4. Teljes mennyis6g:
Eredeti rendeltet6s
Az epUltetek eredeti funkci6ja nagyban elt6r. A delkeleti szdrny mag6ba foglalja az
Alibi bert, melynek egy pince 6s egy gal6ria szintje van. Az 6szakkeleti tdmeg egy
szabadon 6116 tdmb, mely tdrol6kent volt haszn6lva, ez csak foldszintes.
A tervezett rendeltet6s
A tervezett rendeltet6s Habzobor k6szlt6 Uzem. ltt nincs szolofeldolgozds, csupdn



a felv6s6rolt term6k bor 5talakft6sa. Ezen technologiai folyamatok kiszolg1lAsdra
nem megfelel6 a megl6v6 epUletek eloszt6sa, igy azokat mindenf6lek6ppen le kell

bontani, es rij t6megek elhelyez6s6re van szUks6g.

A fel0jit6s c6lia az eqy fi habz6bor k6szit6 Uzem k6szit6se.

Palack fogad6 helyis6g 30 m2

Palackoz6 40 m2

K6szdru rakt6r

Tart6lyter

Cimk6z6 6s el6k6szit6

Vegyszer rakt6r

Cfmke rakt6r

Palackos 6rlelo
lroda

Labor
Oltozot<

wc-k

150 m2

30 m2

54 m2

3m2
3m2

180 m2

70 m2

10 m2

10 m2

10 m2

590 m2

Kivitelei tervdokument6ci6 elk6szit6se a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendelet elo-
lr5sai nak figyelembev6tel6vel.

A kivitel i tervdoku ment6ci6t elektron ikus form6ban kell dokument6l n i.

5. A szerzdd6s id6tartama vagy a befejez6si hatiridS
Kezd6s: A szerzod6skdtest kovet6en azonnal.
Befejez6s: 2018. augusztus 15.
Aji n latk6r6 el6teljesit6st elfogad.

A sze rz5d6st biztosit6 m el l6kkiite lezetts6ge k :

K6sedelmes teljesit6shez ffizodo kOvetelm6nyek:

Aj6nlattev6 aj6nlat6ban koteles k6sedelmi kdtbert vdllalni, melynek m6rt6ke napi
50.000,- Ft.

Aj6nlatk6r6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy 30 napot meghalad6, felr6hat6 k6-
sedelem eset6n a szezodestol indoklSs n6lkUl egyoldal0 nyilatkozattal el6lljon.
Ebben az esetben az Ajdnlatk6r6 a k6sedelmi k6tber helyett a nett6 aj6nlati 61 20
o/o-Anak megfelelo osszegti meghiusulasi k6tberre jogosult. A meghi0sulSsi k6tb6r
az Aj{nlatker6 el6ll6s6nak fr6sbeli k6zl6s6vel egyid6ben v6lik esed6kess6.

F5 finanszirozfusi 6s fizet6si felt6telek

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 135. S (7) bekezd6se szerinti el6leg igenybevetel6nek leheto-
s6get biztositja.

Aj6nlattev6 2 rflsz-szdmla 6s v6gsz6mla beny0jt6s6ra jogosult.

1. r1sz-sz6mla beny0jtdsdnak idopontja a kiviteli tervek lesz6llit5s6t kovet6en,
osszege a kiviteli tervek k6szit6s6nek dija az alAnlat szerint.

2. r6sz-szdmla benyrijt6sdnak idopontja 2018. m6jus 30. dsszege a leigazolt telje-
sites alapj6n a kivitelez6s munk6k netto koltsegenek 50 %-ig.

6.

6.1

7.

7.1



8.

8.1

lgOszemta benyujtSsdnak idopontja a sikeres mriszaki Stadds-6tv6teli elj6rds le-
folytat5sdnak idopontja, osszege a visszamaradt kivitelezes dij.
A benyOjtott sz6ml6k 30 napos fizet6si hat6ridovel kerulnek kiegyenlitesre, a Kbt.
1 35' S (3) bekezdese alapj5n. V6llalko zo az alvdllalkoz 6i sziemtii kiegyent it6s6n6l
kdteles a 32212015 (x 30.) Korm. rendelet 32lA g-a szerint elj6rni.
A szdmla benyrijtds6hoz Megrendel6 mriszaki ellenor6nek al6irt teljesit6s igazolA-
sa szUkseges, melyet a sz6ml6hoz mell6kelni kell. A szdmldkhoz a Xesiultsegi
foknak megfelel6 sz6mlar6szletezot is csatolni kell.

Az ajinlattev6 szem6lyes helyzet6re vonatkoz6 adatok
KizAro okok
Az eljar6sban nem lehet ajdnlattev6, r6szv6telre jelentkezo, alv6llalkoz6, 6s nem
vehet r6szt alkalmassdg igazol6s6ban olyan gazdas6gi szerepl6, akivel szemben
a Kbt. 62. S (1) es (2) bekezd6s6ben, illetve a 63. S (1i bekezd6seben meghatdro-
zoft kizAro okok bdrmelyike fen ndl l.
A.kizAro okok igazoldsi modja a321t2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. g-dban rog-
zitettek alapjdn.

A szakmai tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 alkalmass6g
A Kbt. 65' S (1) bekezdes c) pontja alapj6n aszerzSd6s teljes-lt6s6hez szuks6ges,
a gazdasdgi szerepl6 leteleped6se szerinti orsz6g nyilv6niartds6ban valo szJep-
l6s, vagy a leteleped6s szerinti orsz6gban el6irt engeOety, jogositvdny, vagy szer-
vezeti, kamarai tagsdg.
1. Alkalmatlan Aj6nlattev6, ha nem szerepel azEtv. szerinti epit6ipai kivitetezesi

tevekenyseget vgOzok neuiegyzek1ben, illetve a nem Magyarorsz6gon
letelepedett gazdas6gi szerepl6k eset6n a leteleped6s s.6rinti orsiag
nyilvdntart6s6ban szerepl6s, vagy a leteleped6s szerinti orszdgban eloirt
engedellyel, jogos itv6n nyal vagy szervezeti, kama rai tags6g ga I

loazol6si m6dia: az Aj6nlatteteli dokument6cio 5.5 mellekietJJzerinti nyilatkozat-
tal, melyet Ajdn latk6r6 ellen6riz.
2. A32212015. (x.30) Korm. rendetet 8 S (1) bekezdese atapjdn a Kbt.65. S (1)

bekezdes c) pontja alapjiin ajdnlatk6ro el6frja az 6piiesi beruhdz6shoz
kapcsolod6 teruezSi szolgdltatds t6rgya szerinii illetekes orszdgos szakmai
ka m a rai n 1ujegyzekb e n sze re p 16 s kdvetelm6ny6t.
Alkalmatlan az Aj6nlattev6 a szerz6d6s ieljesit6s6re, amennyiben nem
rendelkezik az aldbb i (teljesitesbe bevon n i kiv6ni) szakemberekkel :

- legal6bb egy fo 6pit6sz tervezo szakember, aki a26612013. (V11.11.) Korm.
rendelet szerinti ltF" (vagy azzal egyen6rt6kti) jogosultsdg megszerz6s6hez
szUks6ges k6pesit6ssel rendelkezik
- legal6bb egy fo epUletvillamoss6gi tervez6 szakember, aki a 26612013.
(V11.11.) Korm. rendelet szerinti ,,V" (vagy azzal egyenert6kti) jogosults6g
megszerz6s6hez szUks6ges k6pesit6ssel rendelk ezik.
- legal6bb egy fd epUletgepdszeti tewez6 szakember, aki a 266t2013. (V11.11.)
Korm. rendelet szerinti uG" (vagy azzal egyenertekri) iogosults6g
megszerz6s6hez szU ks6ges k6pes it6ssel rendelk ezii.

l$Zolasi m6dl.a' az Ajdnlatteteli dokument6ci6 5.6 mell6klete szerinti nyilatkozat-
tal, melyet Ajdnlatkero ellenoriz.

8.2



9. Bir6lati szempontok

9.1 Aj6nlatkero az ajAnlatok kozUl a Kbt. 76. S alapjan az 6sszess6g6ben legel6ny6-

sebb aj6nlatot fogadja el.

9.2 Az alAnlatok elbfr6l6sSnak r6sz-szempontjai 6s srilyoz6suk:

R6szszempont Srilvsz6m
1. Ai6nlati 6r (Ft) 70

2. V6llalt iot6ll6s m6rt6ke 30

9.3 Az Efunlatok ertekeles6t Aj6nlatk6r6 az alAbbiak szerint v6gzi:

Alkalmazott pontszdmok 1 -1 00-ig terjednek'

Az 6sszess6g6ben legel6nyosebb ajdnlat kiv6lasztdsa az al6bbi szdmftdsi mod-

szerekkel tdrt6nik.

1. r6szszempont - Aj6nlati 6r
Forditott ar|nyositds: ha legalacsonyabb 6rt6k a legkedvez6bb, akkor az ajinlatker6 a legkedve-

z6bb tartalmi etemre a maxim6lis pontot (fels6 ponthat6r) adja, a tObbi ajinlat tartalmi elem6re pe-

dig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva forditottan ar6nyosan sz6molja ki a pontsz6mo-

kat.

Alegjoou
p= (Pr"r- P'in) + P'in

&izsgan

2. r6szszempont - V6llalt j6tillSs m6rt6ke
Egyenes arSnyositis: ha a legmagasabb 6rtek a legkedvez6bb, akkor az aj6nlatker6 a legkedve-

z6bb tartalmi elemre a maxim6lis pontot (fels6 ponthat6r) adja, a tdbbi aj6nlat tartalmi elem6re pe-

dig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva arAnyosan sz6molja ki a pontsz6mokat.

AvizsgSlt

P- (P."r- Pmin) + P'in
At"gjooo

ahol:

P - a vizsgalt tartalmi elem adott szempontra vonatkoz6 pontsz6ma

Pr", - a pontsk6la fels6 hat6ra
Pmin - a pontskdla als6 hat6ra
Aregjouu - a legel6nyOsebb ajinlat tartalmi eleme
Aregrosszaoo - a legel6nytelenebb ajAnlat tartalmi eleme
Avizsg6rt - a vizsg6lt aj6nlat tartalmi eleme

10. Adminisztrativadatok

10.2.Ajinlatt6teli hat6rid6: 2}1}.januir 11. (cstitiirtiik) 1000 6ra

10.3 A pAlydrzat beny0jtasdnak nyelve: magyar

1 0.4 Aj6nlati k6tdttseg:
Az alilnlati hatdrid6 lej6rt6val kezdodik 6s 60 napig tart.

10.5 Az aj6nlatok bont6sSnak id6pon t1a 2018. janudr 1 1 . (csUtortdk) 1000 ora

HelyL: ZALABER Villlalkozitsi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.)

Ac. al1nlatok felbont6sdn jelenldtre jogosult szem6lyek: A Kbt. 68. $ (3) bekezde-

s6ben meg hatS rozottak.



Az ei,flnlatok felbont6sakor az aS6nlatk6r6 az aj6nlati lapon szereplo al6bbi adato-
kat ismerteti:
- Ajdnlattevo neve, sz6khelye,
- Aj6nlati dr,
- V6llalt j6tdlt6s m6rt6ke (h6nap)

1 1. Tovibbi inform6ci6k
11.1 Ajanlatk6ro azeliarilstlezar6 dcint6sr6t a Kbt. 79.s (1)-(2) bekezd6s szerint 6r-

tesfti Aj6nlattevdket.

11'2 Szerz5d6skcit6sre a T6mogat6 okirat k6zhezv6tel6t k6vet6 5 napon bel6l kerUl
sor.
Helye: T6jterv Mtihely Kft. (g261 Badacsonytomaj, Romai 0t 1g7.)

11'3 AE aj6nlatkero a hidnypotlds lehetoseg6t a Kbt. 71. g-a szerint biztosltja.
11'4 Arlanlattevonek (kozds aj6nlattevoknek) az alanlat6ban nyilatkoznia kell a Kbt. 66.g (2) 6s (a) es a Kbt. 67. s (4) bekezd6seben fogrartak szerint.
11'5 Az ajanlathoz csatolni kell a k6pviseletre jogosult k6pvisel6(k) alairasi cimp6ld6-nydnak egyszerfi m6solatdt. LT"lnviben'ri6g et nem biralt'vdttozdsbej"iyreri

k6relem van folyamatban, a v6ltoz6s t6nyet es"tartalm6tigazol6 okirat m6solatdt,
mefy a vdltoz6st tartalmazza is csatolni teil.

11'6 Kozos aj6nlattetel eset6n azalAnlatr6szek6nt be kell ny(jtani azaj1nlaftev6kneka kozds aj6nlattal.6sszefugg6 megSllapod6sukat, amelynek tartalmaznia kell nyi-latkozatukat atra, hogy a szezod6s szerinti teljesit6serl egyetemleges kotelezett-s6get es felelosseget vdllalnak a teljesitesben valo reszveteluk ar6ny6t, a felada-toknak az ai1nlattev6k kozotti megolztds6t, tovdbb6 a r6pviselo 4anl"tt"u6 meg-jelOleset.

11'7 Az' ajdnlat fed lapj6n fel kell tuntetni a beszerzSs t6rgy6t , az aj6nlattev6 nev6t,szekhe ly6 t, az,,Aj6nlat" szOveg r6szt, va la m i nt az,, E red jti" megi"ioi6st.
11'8 PE ajSnlatot az aiilnlaft6teli dokumentdcio 4. feiezeteben megadott tartalomjegy-

z6k szerint kell ossze6llltani.

11'9 Ae' aj5nlatot s6rUl6s n6lkiil nem bonthat6 kcit6sben (osszefrizve, az ajdnlatminden lapjSt folyamatos sorsz6mozdssal, a c6gjegyr"rr")ogo*lt re=i"gy"vel el-ldtva, lebelyegezve) 1 eredeti 6s 1 elektronikrli lco-n pDF formdtumban) pel-ddnyban k6rjuk benyrljtani. A csomagolSson fel kell tUntetni a jetentkez6 nev6t,szekhelyet, valamint a beszerzes t6rgy6t: ,,01 habz6bor k6szit6 iizem 6s rakt6r-6piilet", tov6bb6, hogy a ,,Aj6ntatt6teii rraiaiiaoig teluontani tilos,,
11'10 A nem c6gszerrien alSfrt aj6nlatokat ajdnlatker6 6rv6nytelenn6 nyilvdnitja.
11'11 Az aiilnlat elkeszites6vel, benyujtdsdval kapcsolatban felmerulo koltsegeket azAj6nlattevoknek kell viselniuk, a *oltsegek megterltes 6re az4anlatkero nem kote-lezhet6.

A re n de I kez6s re !9csqt9tt aj 6 n lattete I i d oku ment6ci6 kiz6r olag az al1nlat k6sz it6-se c6ljdb6l haszndlhat6 fel.

11'12 aa aiilnlatok postai felad6sa, vagy futdrszolg6lat igenybevetel6vel torteno be-ny0jt6sa eset6n fenndllo kockdzatokat 1az ajdniat elvisziese, melserul6se, k6z-besit6si id6pontja, stb.) az aj6nlattev6k viselik.



11.13 Ai6nlati 6r
Aa alitnlati 6rat nett6 egys6g6rban kell megadni, kUl6n szerepelteVe az AFA-I. A

r"gidott dron felUl azilAntAttevo semmilyen jogcimen tov6bbi 6rat nem 6rv6nye-

sithet.

11.14 V6llalti6t5ll6si m6rt6ke (h6nap)
Az aj6nlattevoknek a v6llalt j6telle; iekintet6ben az 6ltaluk v6llalt mennyis6get h6'

napban k6telesek megadni azzal, hogy legalabb 12 h6nap jot6ll6st valamennyi

aj6nlattev6 koteles valiatni. Ajinlatk6rO attat el6irt minimumot el nem 616 meg-

aianlas az ai6nlat 6rv6nytelens6g6t vonja maga ut6n'
nlanta1<erO i ge h6napn6l nagyobb vSllal6st is csak a 10.3 pontban meghat6ro-

zott legmagasabb pontsz6mmal ertekeli.

11.15 Ajdnlatker6 felhivja aj6nlattevok figyelmel a szerzod6s teljesit6s6vel kapcsola-

tos Kbt. 138. S-a szerinti el6ir6sokra'

11.16 BiztositAs: Aj6nlattevo a szerz6des al6ir6sakor, ezt k6vet6en pedig a szerzo-

d6s fenn6ll6sa alatt Aj6ntatker6 felhivds5ra halad6ktalanul kdteles Aj6nlatkerg f"19

a biztositdsi szerz6d6s vagy kdtveny bemutat6sdval igazolni, hogy rendelkezik

legal6bb a szerzodes t6rgya'szerinti iev6kenysegre kiterj9d9,.-51000'000,-HUF/6v'

azaz 6tmillio forinU6v 6s k5resem6nyenkent i.OOO.OOO,-HUF osszegre sz6l6

szakmai felel6ss6g biztosltAssal.

11.17 pz alitnlat 6ssze6llit6sdn5l az Aj6nlatt6te_li dokument6ci6ban nem szab6lyozott

k6rd6sekben a Kozbeszerz6sekrol sz6lo 2015. evi CXLlll. tdrv6ny el6ir6sait kell

alkalmazni.

12. Aj6nlatker6 taj6koztatja Ajdnlattev6ket, hogy a kivitelez6si munka finanszlrozas1ra

,,Bor6szat termemeltesztes6nek es er6fori6s hatekonys6g6nak t6mogatdsa VP3-

4.2.2-16" kodsz6mri felhiv6sra pillyinatot ny0jtott be, melynek elbirSl6sa m6g fo-

lyamatban van. A Kivitelez6si szeiz(5des megkotes6nek feltetele a T6mogat6 ok-

irat k6zhezv6tele.

13. Az ajinlatt6tellel kapcsolatban tov6bbi inform6ci6 k6rhet6:

Az aj5nlatt6teli dokument6ci6val kapcsolatban a Kbt' 56' S (1) bekezd6s6nek fi-

gyelembe v6tel6vel kerhet6 t6jekoztatAs, az al6bbi szem6lyekt6l:

So6s Zoltiln, Horv6th M6nika
ZALABER Vattatt<ozesi Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztol6.nyi u' 11'

Telefon : g2l 596-7 90, fax: gzt 596-7 91, e-mail : zalaber@t-on li ne' hu
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1.

5.1 sz. mell6klet

AJANLATI LAP

,, Bo r6szat te rmekfej leszt6s6 nek 6s e rofo rr6s h at6 ko nys6g 5 n a k t6rmog at6sa
vP3-4.2.2-16"

Uj habz6bor k6szito uzem 6s rakt6r6pUlet kivitelez6si munk6i

Aj5nlattev6 neve:

5z6khelye:

Telefon: Telefax: E-mail:

T6rsas6gi forma:

Alapit6s 6ve:

C6gvezet6 neve:

Keltez6s:

C6gszerr.i al6ir6s

Ajinlati ir: Ft (nett6)

AFA2I o/o: Ft

MindOsszesen: Ft (brutto)

V6llat jotSll6s m6rt6ke



5.2 sz. melleklet

NYILATKOZAT

kizAro okokr6l

Alulirott ........, mint a(z)

....... cegjegyz6sre 6s kOtelezett-

s6gv6llal6sra jogosult k6pviseloje ezennel kijelentem, hogy a(z)

...........mint ajinlattev5,

nem tartozika Kbt.62. S(1)-(2) bekezd6s, valaminta 63. $ (1) bekezd6sben meg-

hatirozott kizAr6 okok hatilya al6.

Nyilatkozom a Kbt. 62.S (1) bekezd6s kb) pontja alapj6n, hogy

(cegnev) olyan t6rsasdgnak minosUl,

melyet nem jegyeznek szabSlyozott tozsd6n / amelyet szabillyozott t6zsd6n jegyeznek.t

A ... . (c6gnev) tulajdonosai:

N6v:

Cim:

N6v:

Cim:

N6v:

Cim:

N6v:

Cim:

' megfelel6 rdsn al6 kell hrizni!



Tov6bb6 a 321t2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. S (2) bekezd6s szerint nyilatkozom,

hogy az abban foglaltak az itltalam kepviselt " " (ceg ne-

ve) tekintet6ben nem 6llnak fenn, mely szerint az Aj6nlattev6 a szerzod6s teljesit6s6hez

nem vesz igenybe az eloirtkiz6r6 okok hat6lya es6 alvdllalkoz6t, valamint az altala al-

kalmass6g 6nak igazoldsdra igenybe vett m6s szervezet sem tartozik az el6irt kizAro

okok hatdlya ald.

D6tum:

C6gszeru al6irds



5.3 sz. mell6klet

NYILATKOZAT

a c6gadatokra vonatkoz6an

Ajdnlattev6 neve:

Tdrsasdgi forma:

5z6khelye:

Alapitds 6ve:

C6gvezet6 neve:

Cegjegyz6k szdma:

Kivitelez6i nyilv6ntartdsi sz5ma:

Ad6szdma:

Aj5nlattev6 nyilatkozata arra vonatkoz6an, hogy a c6gokm6nyban foglaltakhoz k6pest
van-e a c6gbir6s6ghoz benyrijtott, de m6g el nem bir6lt - 6s igy a c6gokm6nyban
nem szerepl6 - vSltozisbejegyz6si k6relme. Erre vonatkoz6 pozitiv tartalm0 nyilatko-
zat eset6n ajdnlattev6nek csatolnia kell az el nem bir6lt v6ltoz6sbejegyzesi k6relem
mdsolati iratanyag6t.

Van t Nincs2 vdltozdsbejegyz6si k6relem.

D6tum:

C6gszeni a16irds

2 
a megfelel6 rdsz aldhrizand6



5.4 sz. mell6klet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. S (2) es (4) bekezd6sre vonatkozoan

Alulirott mint a(z)

cegjegyzesre 6s kdtelezett-

segv6llalSsra jogosult k6pviseloje ezennel kijelentem, hogy a(z)

.mint aj6nlattev6,

az al1nlati vagy aj6nlatt6teli felhiv6s felt6teleire, a szerzod6s megk6t6s6re es teljesite-

s6re, valamint a k6rt ellenszolg6ltat6sra vonatkozoan

A megk6tend6 szerz6d6sben rogzitett kdtelezetts6geinket marad6ktalanul teljesitjUk az

adottieszek tekintet6ben t6telesen megajdnlott egys6g6rakon, a szerz6d6ses id6szak

alatt.

Nyilatkozom tov6bbd, hogy vSllalkoz6sunk a Kis- 6s kdzepvdllalkoz6sokrol, fejl6desUk

tdmogat6s6rol sz6lo 2oo4:6vi )fiXlV. tdrv6ny alapjiin mikro-, kis- 6s kiiz6pvSllalko-

zisnak (azaz Kl(/-nak)

- min6sUl tr

- ezen belUl kdz6pv6llalkoz6snak I
- ezen belUl kisvdllalkoz6snak !
- ezen belUl mikrovdllalkoz6snak !

- nem minosUl I

D6tum:

C6gszerfi al6ir6s



5.5 sz. mell6klet

NYILATKOZAT

a kivitelezoi nevjegyzlkr6l

Alulirott mint a(z)

c6gjegyzesre 6s kdtelezett-

segvdllal6sra jogosult k6pviseldje ezennel kijelentem, hogy c6gunk a jelen k6zbeszer-

zesi efj6r6s sordn megfelel az AlAnlatteteli felhiv6sban elolrt alkalmass6gi k6vetel-

m6nynek, szerepel az MKIK kivitelez6i n6vjegyz6k6ben az dlAnlat k6r6s t6rgy6nak

megfelel6 tev6kenys6gi kdrrel, azonosit6 szima:

D6tum:

C6gszeni aldirds



5.6 sz. melt6klet

NYILATKOZAT

a teljesit6sbe bevonni kiv6nt szakemberekr6l

Alulfrott mint a(z)

cegjegyzesre 6s kdtelezett-

segvSllaf6sra jogosult k6pviseldje ezennel kijelentem, hogy az Fl1nlatt6teli felhfv6s

8.2.2 pontja szerint a teljesitesbe azal6bbi szakembereket kiv6njuk bevonni:

D6tum:

C6gszerfi al6irds

Tervez6i jogosultsig N6v N6vjegyz6ki sz6m

,,E"

,rVtt

,,G''



5.7 sz. mell6klet

NYILATKOZAT

eloleg ig6nyl6serol

Alulirott , mint a(z)

,in"u,",ur'"i"n"rr, k;p";; u," 
"="".", 

,, ,r*"ro', ;;J:i:;svz6sre 
6s kdtelezett-

,...........mint aj6nlattev6,

az al1nlatt6teli felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban meghat6rozott valamennyi formai 6s
tartalmi kovetelm6ny, utasit5s, kikdt6s 6s mriszaki lelrds gondos dttekint6se ut6n ezen-
nel kijelentem, hogy a Kbt. 135. S (7) bekezd6se szerinti el6legfizet6si ig6nyl6s6vel

tr 6lni kiv6nok .... o/o m6rt6kben (max. 5 % m6rtekeig),

D 6lni kiv6nok S % m6rt6kben.

tr .nem klv6nok 6lni.

D6tum:

C6gszerri aldir6s



5.8 sz. mell6klet

Kivitelez6si szerzSd6s tervezet



mint V6llalkoz6 kdzott az alulirott helyen 6s napon az alilbbifelt6telekkel:

1. El5zm6nyek:
Megrendel6 2017 ' december 22-an Ajdnlatteteli felhivdst kuldott 6t kivitelez6 szervezetr6sz6re a szerz6d6s t6rgydt k6pez5 vetlatkozesi munk6k elv6gz6s6re, mety felhlv6sraV6llalkoz6 aj6nlatot ny0jtoit be- Az aj6nlatok ertErereset kovet6ei naeg;ndel6 Vdltatkoz6tblzta meg a kivitelez6si munkdkkal.

2. V6llalkoz6s t6rgya, tetjesit6s hetye:
"Bor6szat termekfejleszt6s6nek es er6forrds hat6konys5g6nak t6mogatds avp34.2.2-16,,- Uj habz6bor keszit6 lizem 6s rakt6r6pulet kivit,elez6si munk6i, valamint a kivitelez6simunk5khoz kapcsol6d6 kiviteli tervdokumentdci6 etk6szit6se i= Eionz orcooorzs'zugyiratsz6m[ bont6si 6s epit6si enged6ly es a hozz6 kapcsol6d6 enged6lyes tervdoku-mentdci6 alapjdn
Teljesit6s herye: 9261 Badacsonytomaj, park u.26. (1232rz.hrsz.)

A fenti munka kapcsan Vdllalkoz6,gzelleJ vSllalja, hogy teljes k6rfien etk6szfti a kiviteli
f?L#r"lf 5[',ilil[?[i?i,lilJ:r;"' r,i'ii"n-'"J',aroJitla a kiviteri iervek szerinti epitesi

3. Teljesit6si hat6rid6:
V6llalkoz6 jelen s-rez6d-es t6rgyat kepez| munkdk hidnymentes 6tad6s-6tvetel6t az 6pit6si napl6ban.rdgzitett t6nyleg6s munkakezd6st6l sz6mitva 2olg.augusztus 15. befe-jez.si hat6rid6re vd'atja. eiOtiryesite, ,;dil"d"tt: -

4. VSllatkozisidij:

Kivitelez6si munkdk (nett6):
Tervez6s (netto):

KtVtTELEzESt SZERZ6oEs (tervezet)

mely l6trej6tt egyr6szr6l
T6jterv Mfihety Kft.

8261 Badacsonytomaj, park u.26.
Adosz6m: 1 45061 52_2_19

K6pviselet6ben Dr. Laposa J6zsef Ugyvezet6

mint Megrendel6, mdsr6szr6l a

Cfm: .

K6pviselet6ben:
Ad6szdm:
Kivitelez6i nyilv6ntart6si sz6m:
Bankszdmlasz6m:

Szerz6d6s 6sszege:
azaz

. .... 00/100 forint.
4.1

4.2

A szerz6d6ses osszeg nem tartalmaz AFA{, mert V6llalkozo 6s Megrendel6 AFA ad6-alanv 6s a szez6des tdrsva az nrAiory6lv 142 s-;;;;;int forditottioo=ari tev6keny-s6gek kdz6 tarlozik' vdllalkoz6 a szail6n koteles i"riunGni, hogy az AFA megfizet6s6re
3=ni??:,,ilnis6nvbevevoje 

koterezett, varamint k6i;E'a sz6mrdj6n Mesrender6 ad6_
A v6llalkozasi dij a befejez6si hat6ridore prognosztiz6rt 6tal6nydr, mely az MsZ.szerinti Loszt6lyf min6s6gre vonatkozik.



4.3

4.4

Ha azelv6gzett kivitelez6si munka L oszt6ly0v6 t6tele ar6nytalanuLltgY k6ltseggel j6rna,

0gy ll. osriaty,i tetleiit6s eset6n (MSZ. 04.800 el6ir6sai alapj6n) 10-% enge.dmenvt ad' Pc

6iengedmeny atapia a min6siteti munkanem 6rt6ke. Alkalmatlans6g -szabv6nynak nem

regfltel6s6g eset6n V6llalkozot d'rjtalan kijavit6si kdtelezetts6g terheli.

Eselegesen tetmeiutO itrltegrenO"tO anat eirendelt) potmunk5k elszAmol6sa (a Kbt' el6116-

sainak figyelembe uet"teui) a v6llalkozo aj6nlat6ban rogzitett feltetelek alapj6n t6teles

felm6r6ssel alAt6masztva t6rt6nik
potmunka megnatdrozisa.. az Aj6nlatteteli dokumentdci6 mell6kletek6nt 6tadott tervdo-

kumentacioban, valamint a tetele-s k6lts6gvet6sben nem szerepl6 Megrendel6 6ltal utolag

elrendelt munkdk.

P6nziigyi elsz5molis:
A benyrijtott szamt6k 30 napos fzetesi hat6rid6vel kerUlnek kiegyenlit6sre, a Kbt' 135' S

(3) bekezd6se atapj6n. V6llalkozo az alv6llalkoz6i sz6ml6k kiegyenlftesen6l k6teles a Kbt'

135. S (3) bekezdese szerint elj6rni'
A sz6mla beny0jt6s6hoz Megrendel6 mfiszaki ellen6r6nek al6irt teljeslt6s igazol6sa szuk-

s6ges, melyet a sz6ml6hoz mell6kelni kell'

Kivitelez6 z resz-iz61r" "r v6gsz6mla beny0jt6s6ra jogosult, melynek iltemez6se az

al6bbiak alaPj6n t6rt6nik.
1. r6sz-sz6mla beny0jt6s6nak id6pontja a kiviteli tervek teljeskdrU lesz6llit6s6t kdvet6en'

dfiea-ki'iteleitlrvdokumentSci6elk6szit6senekdi ja.

2. r*sz-szilmta beny0jt6s6nak id6pontji iola llj.": 30', osszege a leigazolt teljesit6s

;laplan a livrtelez6i munk6k netto k6lts6g6nek 50'%-ig'. 
,

V6qszamla benyujt6s6nak id6pontja a sireres mtisza'i<i 6tad6s-6tv6teli elj6r5s lefolytat6-

Sena},'d6pontja,osszegeavisszamaradtkivitelez6sd,tj.

4.5

5
5.1

5.2

5.3

6 Munkatertiletbiztositisa:
6.1 Megrendeto muniateruletet kul6n 6tad6s-6tveteli eljdr6s keret6ben adja 5t vSllalkozonak'

6.2 A munkaterulet term6szetes arrapot.ioan kerul 6tiddsra, munkav6gz6sre alkalmas 6lla-

potban,melyetV6lla|koz6azajAn|attltelel6ttmegtekinthetett.
6.3 Az 6pites ideje aratt V6ilarkozo 6i;6 

"gy 
*o-"iaris brokk uzemertet6s6t foryamatosan

biztositani.
6.4 A kiviterez6si munk6k v6gz6se sor6n V6ilarkozo az ozemero 6puretek ailagmeg6v6s6t es

Uzemeltethet6s6get folyamatos"n Oittotitla. Az esetlegesen keietkez6 k6rok kSrt6rit6si 6s

n6tyr" 6ll itAsi kOtetezetis6ge V6l I alkozot terhel i k.

7 Megrendel6 k6telezetts6gei 6s jogai:

Megrendel6 kdtelezetts6gei :

7 .1 A 6.1 pontb"n-r"gh"t ilroiottid6ben a munkateruletet 6tadni.

7.2 Az 6pitesi n"proni'minimum 10 naponk6nt bejegyz6st tenni.

7.3 A szerzSd6s szerint teljesitett munk5t 6tvenni, ei ellen6rteket kifizetni'

7.4 Az ertakar6sra kert6 munxaresier"f V6tarkoz6 bejerentes6t6l sz6mitott 5 napon belul

e||en6rizniesZpit6sinap|6banaze|takarAstenged6lyezni'
7.s A kiviterez6si munk6k penzugyi t"J"i"iet" .rJoooei szerinti trtemez6sben biztosltani'

7.6 A tervezett anyagoktol elt6r6 tnvtgok 6s szerkezetek beepit6si ig6nyet olyan id6pontban

jetezni, mety neri akadAlyozz" ;l;t;;ios munttavegz6st' Figyelembe kell venni a be-

szez6shez,iuxreg"i natariooret 6s a muszaki megfelel5s6get.

Megrendel6 jogai:
7. 9 A m u-nkav6gze-st iotya m atosa n ellen6rizn i'

7.10 A be6pit6sre kerUl6 anyagok, oeienoezesek kiv6lasztds6ban kozremfikodni'

7.11 Esetlegesen potmunk6t elrendelni'

8. VSllalkoz6 ktitelezetts6gei 6s jogai:

V6l lalkoz6 kiitelezetts6gei :

g.1 A kiviterez6si munk6t a szezod*sben 6s meil6kreteiben rOgzitett m0szaki tartarommal, az

MSZ el6ir6saisierint L oszt6lyri min6s6gben elv6gezni'



8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

8.8

8.9

A szerzSdlses munk6k elv6gz6s6hez szUks6ges munkaer6t, anyagokat, szerkezeteket,
berendez6seket stb. biztositani.
Az epltesi naplot a 191/2009. (lX. 15.) Korm. rendelet alapjdn munkaterUlet dtadds6nak
id6pontjdt6l folyamatosan vezetni.
A munkaterUleten a munkav6delmi, kdrnyezetv6delmi 6s t(zv6delmi el6irdsokat betartani.
Megrendel6, ill. kepviseldje sz6m6ra biztositani azellen6z6sijogot bdrmely id6pontban.
A hat6s6gi ellen6z6seket lehetdv6 tenni.
lnt6zkedni, hogy azon ellen6z6seken 6s vizsgdlatokon, melyek VSllalkoz6 feleldss6gi k6-
r6be tartoznak a hat6s6gok r6szt vehessenek.
A szez6d6s teljesit6s6t Megrendel6vel a hat6rnap el6tt 10 nappal irdsban k6z6lni (k6szre
jelentes).
Az ideiglenes 6pit6shelyi berendez6seket sajdt k6ltseg6re fel6piteni 6s azokat legk6s6bb
az 5tad6s-6tv6teli id6pontra elbontani.

8'10 A keletkezett munkahelyi hullad6kot folyamatosan osszegyrijteni 6s t6rit6smentesen el-
sz6llitani, valamint a kezel6s m6djdt igazolni a 4512004. fvf i. 2O.l BM-KvVM egygttes ren-
delet alapj6n.

8.11 A kivitelez6s sor6n ig6nybevett kdzteruletet, utakat folyamatosan tisztitani.
8.12 Az' eltakar6sra kerul6 munkar6szekr6l Megrendel6t a munk6latok elv6gz6se el6tt legal6bb

6t nappal 6rteslteni 6s lehet6v6 tenni ellen6z6sUket. Amennyiben Migrendel6 az 6rtesi-
t6s ellen6re az ellen6rz6st elmulasztja, V6llalkoz6 jogosult a munkar6sz eltakards6ra, de
ezen munkar6szek6rt is teljes felelds6ggel tartozik.

8.13 V6llalkoz6 kdteles figyelmeztetessel-5lni amennyiben Megrendel6, vagy megbizottja
szakszen.itlen, m(szat<itag nem elfogadhat6 utasit6st ad.

8'14 Vdllalkozo jelen szerz6d6sb6l ered6 jogait 6s kotelezetts6geit harmadik f6l r6sz6re nem
ruhdzhatja 6t. Vdllalkoz6 a szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben a k6zbeszerz6si aj6nlatdban
rdgzltetteknek megfelel6en alv6llalkozo bevon6sdra jogosult.
V6llalkoz6 az .dltala ig6nybevett alv6llalkoz6k1rt teljeskbrri 6s korl5lan felel6ss6ggel tarto-
zik' Vdllalkoz6 kotelei a i6venagyott 6s ig6nybeveti alvSttatkozokat az 6pit6si napt6ban je-
lenteni. VSllalkoz6 csak megfeiel6 jogoiulti6ggal rendelkez6 (c6gjegyzek6ben rcigzitett

_ munk6ra) es kamalq 6ltal regisztr6lt alvdllalkozot vehet ig6nybe.
8. 1 5 A szez6d6s teljesitesehez kapcsolodo felel6ss6gbiztositdst k6tni.
8'16 A V6llalkoz6 koteles a vonatkozo .pfulyAzati kiir65 6s t6mogat6si szez6d6s el6ir6sai sze-

rint egyuttmt:ikld1i q Megrendel6vel, 0gy, hogy a Megrendllt5 a pitlyAzat el6irdsai szerint
a munkdt es a k6ltsegeke! el tudja sz6molni, i megitJt tdmogat6si 6sszeget ig6nyoeiuJ-ja venni, 6s visszafizet6si kdtelez.etlg6g ne terheljja Megrenlet6t a V6ttairozS n"r r"g-
felel6 teljesites.e vagy adatszolgdltatdsa miatt. Amennyiben a Megrendel6t k6r, h6tr6ny 6"ria V6llalkoz6 hibejab6l, a Megrendel6 k6rt6rlt6si ig6nnyel forduthat a V6ltalkoz6 fele, aki
azt teljesiteni kdteles a Megrendel6 r6sz6re
V6llalkoz6 jogai:

8'17 A munkateruletet Stvenni 6s annak-munkavegz6sre val6 alkalmass6gdt megvizsg6lni.
8' 18 A kivitelez6s helyszin6n saj6t cegt6bl6t elheliezni, feltuntetve a jogsiabdtyban el6irtakat.8'19 Megrendel6 fizet6si k6sedelme eset6n a kivitelez6si munk6t szuneteltetni addig azid6-pontig, amig Megrendel6 fizet6si k6telezetts6g6nek eleget nem tesz.

Amennyiben Megrendel6 fizet6si kesedelme i oo napot meghaladja Vdllalkozo jogosult aszez6d6st felmondani, melynek kdvetkezmenyei Megrendel6t terhelik.

9. Epit6si napt6:
9'1 V6llalkoz6 a munkaterUlet 6tad6s id6pontjdtol kezdve a Megrendel6 6ltal k6szenl6tbe he-lyezett epit6si naplot kdteles vezetni, a 8.4 pontban rogzitettLt< tigyetembe v6tel6vel.9'2 SzezSd6 felek.a naplobejegyz6sre jogosult szem6lyeket - a munkaterUlet 6tadAs alkal-

m6val- kdtelesek megnevezni 6s megrriv6sukr6l gondoskodni.9'3 A kivitelez6s sorSn felmerOlt m6dosilSsi igenyekEt V6llalkoz6 Megrendelovel, ill. k6pvise-l6j6vel minden esetben kdteles el6zetesen egyeztetni 6s j6v6hag-yatni. Az elfogadott m6-dosit6sokat V6llalkozonak az epit6si napl6bJn 6s az dtaoasi dolkument6cioban rogziteni
kell.



g.4 Az epitesi naplot Megrendel6 legalSbb 8 naponk6nt kdteles ellen6rizni 6s 6szrev6teleit

bejegyezni.

{0. AtadSs-6tv6tel:
10.1 A v6llalkoz6si szerz6d6s teljesit6se az 6tad6s-6tv6teli eljdrds lefolytat6s6val t6rt6nik.

1Q.2 Y6illalkoz6 hi6nymentes 6taddssal teljesit.
10.3 V6llalkozo k6szre jelent6se alapjdn Megrendel6 k6teles az AtadAs-6tveteli elj6rast 15 na-

pon bel0l kit0zni.
10.4 Fe.6tadds-6tv6teli elj6r6sr6l jegyz6k6nyv k6szul, melyben r6gziteni kell a Megrendel6 6t-

ad6ssal kapcsolatos'6ll6spontjdt, az elkeszult munk6k min6s6g6vel kapcsolatos 6szrev6-

teleit 6s az 6tv6tel t6nYet.
10.5 V6llalkozo az6tad6s-itv6teli elj6r6son kdteles 6tadni a megval6sul6si dokument6ci6t, mi-

n6s6gi bizonylatokat, m6r6si jegyz6konyveket, az dtaddshoz sz[iks6ges kivitelez6i nyilat-

kozatokat.

11. K6sedelmi k6tb6r:
11.1 V6llalkoz6 k6sedelmes teljesit6se eset6n kotbert koteles fizetni Megrendel6nek. A kotb6r

m6rt6ke napi 50.000,- Ft.
Megrendel6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy 3! napot meghalad_6, felrohat6 k6sedelem

eseten a szerzodlsiot inoortas netrut egyolbal0 nyilatkozattal eldlljon. Ebben az esetben

a Megrendel6 a k6sedelmi k6tb6r helyett-q tartalekkeret n6lkUl szdmitott nett6 aj6nlati 6r

20 olo-6nak r"!t"t"to osszegfi meghirisulisi k<itb6rre jogosult..A meghi0sul6si kdtb6r a

Megrendel6 et6-itdsanaf ir6sbeli kdzl6s6vel egyid6ben v6lik esed6kess6.

11 .2 PE elismert k6tb6r 6sszege a v6gsz6mldban kerUl elszimolAsra'

12. Szerz6d6sszeg6s, vis maior:
12.1 V61alkoz6 rr"L6d6t.zeg6st k6vet el a befejez6si hat6rid6 k6sedelmes teljesit6se ese-

t6n, amennyiben hib6sanleljesit, valamint a szezodls 6nhib6jdbol meghi0sul.

12.2 yAllalkozo mentesUl a szez5d6sszeg6s kdvetkezm6nyei al6l, amennyiben bizonyitja,

hogy a k6sedelem a szerzbdo partner iem szerz6d6s szerinti teljesitesere vezethet6 visz-

szi, i1. bizonyitja, hogy vis major miatt nem tudta k6telezetts6g6t teljesiteni.

12.3 Jelen szez,6del szeiipontj6oot vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek V6l-

lalkoz6, urgy M"grendeld 6sszerr.i ellen6z6sen kivul esnek 6s r6szukr6l elh6rithatatla-

nok. A vis major esetei a Ptk' szerintiek.
12.4 Vis major tenn6ilasa eset6n mindk6t f6l koteles a m6sik felet halad6ktalanul ir6sban 6rte-

siteni, meghatdrozva a vis majort kepez6 akadSlyt'

12.5 Vis major megsztin6se ut6n felek avfullalkozAsi szerzSd6st m6dositj6k.

13. J6till6s:
13.1 V6llalkozo a jelen szez6d6s t6rgy6t k6pez6 munk6kra teljes kortl j6t6ll6st villal. A jot6ll6s

id6tartama a mfiszaki 6tad6s-iti6teli eij6r6s jegyz6konyvben igazolt sikeres lez6r6s5nak

id6pontjdtol sz6mitott ...... h6nap. n v'attatt joialtasi id6tartamon t0l V6llalkoz6 v6llalja a

vonatkoz6 iogszabarvokban el6irt kotelez6 alkalmass6gi id6ket. V6llalkoz6nak tov6bb6 az

6ltala felhaiznAlt egyes anyagok, berendez6sek, szerkezetek- vonatkoz6s6ban

biztositania kell az 6lta-ti v6llan jotzltasi id6tartamon trili, a gy6rtomti 6ltal meghatdrozott

alkalmass6gi, jot6ll6si id6tartamokat is.

13.2 Ha a j6teilasi id6 atatt b6rmilyen hiba jelentkezne, vagy a V6llalkoz6 dltal szolg6ltatott,

beepitett anyagokban vagy az altali a jelen szerz6d6s alapj6n v6gzett b6rmely

munk6ban, 
" 

VZtt"lt otO a njOat kdteles azonnal es saj6t k6ltseg6n megjavitani, vag.y az

ilyen hiba dltal a munk6ban okozott barmilyen k6rt elh6rltani, a jot6llSsra vonatkozo

jogszab6lyi rendelkez6seknek megfelel6en'..
13.3 Megrendel6 a hiba felfedez6sEt kdvetSen halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 (60

munkanapon belul koteles irasban 6rtesiteni V6llalkoz6t a hiba felmerul6s6r6l, ismertetve

az ilyen hiba jelleg6t, valamint a rendelkez6s6re 6llo dsszes bizonyit6kot. Megrendel6

minden es.=er,j a-ikalmat biztosit a V6llalkozo r6sz6re, hogy az megvizsg6lhassa az

emlitett hibdt.



13.4 A V6llalkozo 6ltal megaj6nlott garancidlis hat6rid6n belUl, a 12 h6nap lejdrta el6tt
Megrendel6 kezdem6nyezi a garanci6lis bej6r6st. A bej6r6son felvett es jegyz6kdnyvben
r6gzitett garanci6lis hib6k kijavltdsdt VSllalkoz6 30 napon belUl kdteles elv6gezni. A
j6tdll6si hat6rid6n belUl jelentkez6 Uzemeltet6st akaddlyozo hibAk elh6rit6s6t Vdllalkoz6
48 orAn belUl kdteles elv6gezni.

14. Szerz6d6 felek helyszini k6pvisel6i:
Vdllalkozo kdteles az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6g16l szolo 191/2009. (lX. 15.)
Korm. rendelet alapj6n elj6rni.

Az Epit6si napl6ba bejegyz6sre jogosult szem6lyek:

Megrende16 r6sz6r6l:

n6v:
clm:
tel/fax.
e-mail:

Teljesit6sigazol6s kiad6s6ra jogosult mfiszaki ellen6r:

n6v:
cim:
tel/fax:
e-mail:

Vdllalkozo r6sz6r6l:

n6v:
cim:
tel:
e-mail:

Felel6s muiszaki vezet6: (a 19112009. (1X.15.) Korm. rendelet 13.S (8) bekezd6s6ben
foglalt eset kiv6tel6vel)

n6v:
cim:
tel:
e-mail:

15. Egyiittmfik<id6si k6telezetts6gek
15.1 Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben egymdssal

szorosan egyUttmfik6dnek, a jelen szerz6d6sb6l szArmazo esetleges vitdkat j6 sz6nd6k-
k1l, az egyUttmtJkdd6s 6s kdlcson6s egyet6rt6s szellem6ben kozv-etlen t6rgyil6sok 6tjdn
kis6rlik meg rendezni.

15.2 VSllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy jelen szerz6d6shez kapcsol6d6 mgszaki- kivitelez6si
k6rdesekben a munk6k 6tadds-5tv6tel6n6l felmerUlo szakmai k6rd6sekben a Megrendelo
mfiszaki ellen6re jogosult elj6rni, akinek k6pviselSit jelen szez6d6s aldirdsa ut6nl a mun-
katerUlet 6tad6s-6tv6teli eljdr6s alkalm6val Megrendel6 az 6pit6si napl6ban megnevezi. A
VSllalkozo tudom6sul veszi tovdbbd, hogy a Megrendel6 mriszaki ellen5re mtjsiaki kivite-
lez6si szakk6rd6sekben, ide6rtve az ezzel6sszefugg6 lebonyolit6si feladatokat is a Meg-
rendel6 helyett 6s k6pviselet6ben jogosult nyilatkozatot tenni, a V6llalkozot nyilatkozattE-
telre felhivni.
V6llalkozo tudom6sul veszi tovdbb6, hogy a Megrendel6, ill. megnevezett k6pvisel6i az
6pltkez6s zavarAsa n6lkul helyszini ellen6rz6st v6gezhetnek, az 6pit6si napl6ba 6szrev6-
telt, bejegyz6st tehetnek, az dtad6s-6tveteln6l kdzremfik6dnek.



16. Egy6brendelkez6sek:
16.1 A mennyiben jelen szerz6d6s m6dositdsa v6lik sztrks6gess6, azt felek csak k6zds meg-

egye="siel ei ir6sban tehetik meg a Kbt. el6irdsait figyelembe v6ve.

16.2 A izerz6d6s mindk6t f6l c6gszerfi al6ir6s6val l6p hat6lyba.

16.3 Jelen szerzod6sben nem s-zab6lyozott kerdesekben a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6seit kell

alkalmazni.
16.4 Megrendel6 jogosult jelen szerz6d6st6l el6llni abban az esetben, ha Vdllalkoz6 vagyon6-

val-kapcsotaiUln cs6'deljdr6s, vagy felszSmol6si-elj6rds kerUl megindit6sra, vagy egyeb

olyan kOrutmeny merUlfel, mely a jeten szerz6d6s rendeltet6sszerU teljesit6set nyilvinva-

lo modon megniOsiga. Vdlialkoio i szerzodlsszeg6 magatart6s6val okozott k6r6rt teljes

k6rtien felel.
16.5 Szez6d6 felek kotelezetts6get vdllalnak arra, hogy a szez6d6s teljesit6se kapcs6n kelet-

kez6 vit6s Ugyei[et els6sorSan kozvetlen megegyezessel rendezik. Megegyez6s-hi6ny5-

ban, vagy iogvita eset6n a Zalaegerszegi .,l6i6Jbiros6g, vagy a Zalaegerszegi T6rv6ny-

sz6k illet6kes.
16.6 A jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekre a magyar jog, kulondsen a Ptk'' a

Kbt., valam int iz6pitSipari kivitelez6sre vonatkozo jogszab6lyok i16nyadoak.

Jelen szerz6d6s 4 (negy) egym6ssal teljesen azonos eredeti pelddnyban.k6szUlt, amelynek

minden otdatdt a rete[-r'e'puiI6roi rezjegyurrel l6ttak el,6s amelyb6l a feleket kett6-kett6 p6l-

ddny illeti meg.

A jefen szerz6d6s elv6laszthatailan r6sz6t k6pezik azalilbbi mell6kletek (kul6n dokument6lva):

1. sz. mell6klet: Aj6nlatt6teli dokument6cio
2. sz. mefl6klet: v'allalt<ozo k'zbeszezesi aj6nlata az arazolt k6lts6gvet6ssel

3. sz. mell6klet: Enged6lyes tervdokument5cio
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