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l
Elózmóny.k

l Me€lende]ö, mint !já(l!tkéró a közbeszezésekö] szóló ]0ll, é!i cvlll iöíént (a továbbiltbln
Kbi ) l22. § (l bgrezdés a) pónlja .l.pján hndehény nélküli. iái3}alásós köZbeszíz6i cl.járlií G
további8kbmj kdzbesz*zéli eljóJá' foj}t,toí le, Nleerende]ö a közbesze,é§i el.j]nós ráGlát és
mennyiségét a ajánlali leüirás 2, pontjábm ha|iroáa meg.

A beszerzés 1ár9/a és mennyisége:

.?áPa, sonlai ,il , Munjajs alca közódi yárojés. 6aPadé^}í.4lv4elé,e.,

] Me8reideló a közbeszeÉési eljá lában bgn}újlótajá,]atókát mégvizs!áha, eg}frá$al ószeveleíe,
é§ döntésé' 2012, május 0.1, napján kihúdeí. ivlegrcndelö közbeszgízésj gljÁíásb$ hozoli dönlé*
szerinl a közbesz zésiej]áíásbm á n}eíes ajánlaíevó vállalkozó lett

Ag€uódés lárgYa

] Mesrcndcló negrúdeli, vállalkozó pedj8 élvlllalja d s*rzódés 1ár6/át képezó. I/1. pónt lzéfuii lé
lesinnény (a lovábbigkban: ié'esihéDy) épnési nunkáiiak teljes köíü mecva]ósiiisátajelen §zerzó_
déshez krycsolódó egvéb mellékletek, i9 kúlönósen u ajánlati lelhivás é! dokumentáció ldlml
szerinl vállalkozó kötc lez96ég9t vállal am, ho8y Megíendeló szrnám ajgkn szeródésben me8-
húá.ou oti muúákat sljál kóltsé!én eNtEzi.

4 vállálkózó fel ala tóvábbí hinden e_A}éb a féladal négválósilásánoz szük!éges nunki élvégzésé
és köItsó8cin.* visclósc. k0lónös lekinlenel ázoí nellóknuílálra és Táforditásokia, anclygk a vo-
mtkozó szabványok és tr szakmai gyekorlát ltrini a nlúnka elvé8z:séh.7 tsíom3*

5. A kiizbelzeuési elj]írishoz, illetijLeB ajelen veródéshez kp.so]ódó V!§ Dak mellékLetét képezó
.kiratokon k'vülie§/éb tgNek, dókuménlumok elkészitése vállalkozó 19]adab, Áz i l}en tgBekn 9k,
dokumeifunoknlt miúentekintetben ösáangban kell lefuiük a közbcszerzési e lj álás 9l é 5 ajel
széuódéssel, és zókú előÉtesen vállalkozó kót lés j óválúg},ás cé lj ából Me!Énde lónek bémutahi.

Bámrilyen e Vá]laLkozó vag} leíeóe áhal kezdeményezeí nülzki változás ajánlaúérói éngedé

\tzésg glóft a vállalkozó köicles a Változás kóhsógkihaiásan bomulaini. és ! M.€reidelóVel jóvá-
hrB)dni. A víliozás úgíehdií!! csak ilren.jóvíM&vís ulán lehebéBes, mefr u e nélkül lélzgt
bámi\tn eLéíéí a vállalkozó saját kóckraláÉ hajtj. !*re,
vállalkozó löbblehuílák ellégzésére nemjogosult, A m.glalósi'ás költsóre nem haladhatja meE !
VJl akoó, "d],Gbú mclF]ol, e,,er,Zolgal ab, o-f ge
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Vállalkózó ki.jckiii, illeNe kótelezensé8et vá]]a] úq hog/
.]ieen^,ode.,,nálm.l]étkF\clr<dtn.,.o]olói,9o.rrled\':,.r'jr,.oies 

eg

:í.ü"]i,i]#"::;, 
*^^" .( , e4 .1e M kül, o .. t.U J,* ",.;i" ^. *,,-.

- u ajánl.ikérési dokumgnrációt neeismete é§ azt a mu.ia glvé8zésének a]apiául nelfeleló_

. a dokumenéció és e8íb okkatok lzóvegól negéíeí.! azokar nen laíja éfulneiknrek Vas)

- az *úle€es le]világosíiis kÉ.éseknél kielégíló, elé8sége§ nagyaiáatot kapotj
áV /odF. ü$ een.,e?oo(,rende\-f,e,el es r,e,cí €5ldbbs.5áó]\. on""
vr-,, ! londho/o -,E& . o'? oL3, óflamJ, o.rul]LminocsoMe,],*ájli",.",
3ok fe]hasznáIÁával r sruö,lés sz inti ha!áridőben. §aji kóhségd hiba_ és hii.),;. e;n

v il]alkozó a j elgí sz,ódésbó l *9dó j ogd nak és kölelezot8ége inek hamadik sze mélvle töíji ó átal@.aÉ em,oeo{ l A e en >aroder V, .,o/óndr f ] re,Jelk, ie 4 leJe\lJloen,0.o.+
leti alvá]lalkozóként, illetóleg e8}tb észtvevókénl csak olyan szenólt i]leíe sz;íea! vohet ÉsZ,
aki/amglwt vállalkozó ajánlaríban íerlelölt. Felek u U;bbi iendeikezé$öl csk ak}or térhehek
e], ha u álh]úk elóre ren lílhdó okúl fogJaj a szgÉódéskötéí kövelóen beálloí köó]mény foly,
!án a sz zódés vasy ámak e$/ ré3ze nem vo]na iéljesfthetö és MecE"a"t - "gyel,o.ay, 

oá._
veat köaemúkődé§éhez hozájánlt,

A 
' 

portbm ,óáyo_e*on lúlnenógn vál]alkozó a kózbe§zeEósi g|ánás sorÁn meejelóli a|vá!
"^üó,nn\,1,1,elie.il:.ben]oooo,ne"íen]-s'sdométlbelÉn,!!oJ!9',l(oó,tizdo

19€ Me9ande óelJclfu ef !e] \ehel Aónlbe

vállalkoá,a feDlieklej ö$zhan€ban i8énybe vetl alvállalkozóét ú3y felel, ninüa a mu.]cít nag!
\aggk \o,, , \JlaLórc,ogoú]J . B-)bewk.. qm p.",ri.h|o\ frino. olJsn La,e, '.

e\ fuéIlUlnem [o\e omloln| hP

ür.
TgIjesltésj b,táridók

r.]!l meJ"'hooJ, sl rbDJ, hoc} V;l. .o/o iekn f?ode"D.n \3l,a.l
Ljb,n íoq]a l E erreíücmezesszí]itéllepn

építésimunkd} z i];,n 3

A kivit]ezós úülaki áladása meBkezdésének határidgje] 2012,júliB 31.

Iv.
A fglok jdgli & kÖl.léEftóg9i, €g}üfuűkÖdés.

s2ezódó felek negállapoóak abb , ]jocy.jelm szerádésben loglalial údadékalan megvalósi_
lá,rédelebm ío|)afubt, eg{M:!ödei,e, oöbe, 

"je"oz,;"l.g1-*r/oda,es kó,ele7en,e3.\ L, e, F ercl, o.. i,oen oi!n kö,U,m.íyolllan,, msl. (,deiL Jmel\ a
5/.áoe. k.(,.é,eE tihsE*J,ehel
1.1i\ te'e7fl ,é8u(Jet m.€l.elo!í i lelr. "m\ \e|oi.,J,í J ke.óbbir.bed medhd dolon,oo_
Po,1ol o.n, de leE3 ább nfle,e eg\m,,,dl ?e-é \..en e§efu n.l, ,e 
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vál la l*ozó a le lo b taloú kijzbsze,ési elj áiás alaPj án neekólöt szelzódés, ille§ e Megíende ló utasi

Az utasná§ nem tgíjcdhdkia munka mg_lnergzésére, illeúlgg nem tehgtia teljcsíléílerh*ebbé,

Ivtgltideló köleks a nlunk.terület.t a munka nelkeréséhez szüksé8gs állapoÜai . jglen yerzÖ.
d-rs n llkótósét köVg!ó e n ngBhalirozon jdópontban áladni, vá]la]kozó kötclos a tcrü]etei biaonsá
golai bekeíteniés ó.iznj, a if_glekló bllelel és njaédeleDTól a vonatkozó előííísóknál fregle19.
lően gondoskodni, A lélvonulás, vilaúint a kódű , és energiáh*áí1.i kóhségsi vállalkozó! frhe-
ljk, A nunkaterúlel áíéigléró] a m úszat i átad]js-áíélel i,]öpontj áig vá]lalkozó felelóséc€el túozik
a munk2tnibGn régzetl tevékenységééí, beleéfue a muibEépek, eszkózók, bgígídgzések és épj,
lési áiyáeokláío]ását ésótését,,z él9! és Va$,onbiaonságot,

vál]alkozó kötglés a múikav*zést ú3} me8szeRezn i. hogJ b irosita a mui ka 8azdáságo s és 906
belej ezéséi, Ennek D egfe le]i'en v íl]alkozó köreles g Me8ren,lclöt m inde n o l}e kölú]m é nyól hala
dóktalanul éísiigni, ánely a ieljesítés eredményssé8ét vrs} hdíridóbed tóíénó clvógzésél vcszé,
lyeaeii vagy FáloLia, Az értesités elnu]asáá§ából eí.dó kiréí vállalkozó iele!ö9úP§l tafuzjk,

vál]alkozó a munka n*kezdésekot a vonatkozó elólrÁsoknak n*lel.]öen épitésiúplót nyil sM
fol} atosan Vezeli, juetóleg e épiikezés helyszínén iúja a muota befejezéséig Felek a munka-
végzésgl kapcsolatos mindgn lénlgges körúlnény1. adato! és uúsnáí rógziiengk u épitésj nipló-

vál]a]kozó felelós Dúsaki vezdöje és !,latai:

Lát iú|353l Bakónyjákó, Anny János u, l1.

Jogósültsílikán sz: yV vzA ]9 54j3/20]s,szeptember ].

MggÉndgló álhl a kapcsolafuíisra klelőli szémét}:

Moliáí Isb.án, Albcí H.fuiena, Hóíáih Ándrás, Heizer zotlán

vál]a]kozó á lE l . kapcsoláíaíása kljelólt szúély^z§íezel:

A lelek 16,l7, é5l3. pontok szeri|ti, kijelölt képviselóijo,qosun M.8reM.ló, ill.de válldkozó
nevében ú épiú:si náplób& töfrénó beje9zésre, meLy mnb neD eftdmé nyezheii 3 j e LeD !zeízó-

20 Megíúdelö, ill.tóle! L Álúla kij9löl, szeúél, vag' szNezet a váIlalkozó, mak alvállalkozói. il
leró]ee a teljesítésbe bglonl e§/éb köueműködók tevékeny!égél és nunkavégzéséi úindenfélg köF
]áioás nélkül, bámikd jogo§ulr ellénóriDi, Áz euénőrzés -ónbm á szüksé8gs úinékcn lc]ű] icn

]/9
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A núszakj áhdá}áNételi eljánÁs lefolíatásánat és e üzembe h€lyezési eljáús meg}ezdé§ének lel
lélgle sálksé3Es és a nüsz.ki dokumeíiicióbm fieg}aiirozoí val neúyi léresihény rendclEté}
szerú h$ználata llkalnas kó9züli5é3e u .]óíí bizon!|arotkll,

z.q!ha!j! VÁlla]kozó m ui k a!éczésói. Me8rendgló m in den bgép ilendő a nyag é§ el Végze! n unka o l.
l.nüz,jsérejorosuh aheb*inen,!!3ya g}íliás hclyón, Azol]onőnó$ó5 a mintavétclt végzó §ze
úélyékél Megréndelójelóli ki, Az építkezés sóián az eLóifuI szerint el kellvégenehi a mesfelglö
vizsgálatokai Á í iía!éielj és e uúóu ósi *öltségc* a vállalkozói terhglik, A lvlo!rendeló bÁrm i]yei
próbq vi^gílí lúggeden sákénó álbl vlló elvégzését elrendelheti, A li^gálalok kőlrséEá,
aúgmyiben ázók igüoljá*. hosy ngm felel m9g a minósés az elóiíaknák, vagy a Mc!rendeló állil
adotl ut6ításnak, avá]]alkozó vise]i, E llo nkozó osctbgn a kóltség a M ggrendc lót tcrhel i, Az eLbna
r6ra keruló munkdk elkégültéiek váúaió idópontjáró| ví]]alkozó kiileles a Me!Éídelól 43 (ne8y-
vennyo lc) óiála l nege lőzó en ép ílés i naplóban éfusi'hi,

váualkozó kóElgséle a bodási myacok, hul]adékok és *ömyezgtkárosíló mylgok kömyezeeé-
,lelm i tNetel méDyeknek megfek ló leze léq é ! e lhe lyelse. valam int a mu.Ialerülel nellehi dsapa,
dékviz elvezeló rendsz ek műsza}i áIlápoláíak fregóvása & fun!ílódás g*tén azok helyleállítÁs&,

v,
Á 3z.2ód& leljsíté$

Meggíd9ló kjzáíóla3.hiba-és hiánynentes,I. osáÁlyú minóségúleljesítá$veszi Át.

A fi úszak i átadá yáNétel i 9]j áíáí a vÁl lalkoó készg j e lentésg a]apj Án a Mgerondclö njzi ki. A vál
]a]1 teljsftésj hat]iridóle szóló készre jelenlés leadásának leg}ésóbbj időponlja a vállall h ár]dó lc-
jáfu elósi 7, nap, Áz e lj Áráí a M.g€ndeló a készí. j.l.ntés kóá.nólele ulán i l.ckorÁbbm 7 napr&

A nüsáni áiadós,áeáeli eljfuá! kitijzé!ének fellétele u álad.ili dokmentációjóvánagyósa a Me!-
rendeló íészéíól Áz áladísi dókuúenrnc]ó - a mpaksuLasi |efl.L ll.blj.k péa;n s?;no 1 ?l!1.
a véllalkozó késre jelenlö kvglének kórelczó m.lIéklele.

A nüsTkj ái!dá*áíéteh. é§ n8k időpoitján l PL( Ende]kezései u nányadók, A músz*i ít
adásáíétel kff{ében észlelt üzefreltetés nfr akadáIyozó hiányokal és szüké8gs kiegészítö nun-
káklt a vállalkozó térité§ nél*ul és e !*ko. me_ghatárczásE kgltlló haiílidüe kóteles elvé_gemi (hi

Á2 átadáráNételi eljárás lenliek szúi i íandók.lán tljgsllés. e*tén áz éljárá§ól a lglckjcg}zö-
!önyaer VesTek fel, Anennyiben u áládós_áeáeli elj]irás sitefulei, úe/ vállálkozó p isméieh ál
ádáíáivéÉli gljánís lgkéléleit h.lddékúlanul l€ljesiti és ú átadáyásáeli eljáráya új idópóni me3ál-
lapilásÁt kezd.nényczi Megmdglönél

vóEszámla csak ! sikíes áEdás_á&ételi eljÁnÁst kóve'ij€n nFjtnaó be.

vállalkozó hetáddóben reüe!ír, ha z áladás ásáél a sz zódésben elóií hátáridón b§lül, iu9ió1.3
haNjmapon negkezdódijí. kjvéve, ha a Mg!ícndgló á szolFÁhatáí ncm v.te ái,

23,

4/9



:9. A7 átadÁ_ íNétel] eliálíslól s7ánnoí eey évei
kell ri^eá|tri (UtólilúlVi^Fálati eljálár. En sz

b.lut .z épitési beruházís munkáit isméte]les meg
.ljálád M.lEidcló kósr.i cló ó§ hivi. neE fi2á

}1,

MódBítfuok

30 Felgk ludomá$al bjmak aíól, hogy ajelen sz.ízódés módolí!ísára kőzös mgsegy.zé$el, kiárólag
a Kbt ben lo€lah fehéle]ek mandékblan teljeslilése esetén van nód, Megrcndeló e rendelkezésekíg
í]§/clchncl jogosuh . ki!i'.l.zésc k.í{]ó éplhény vas/ es/es ré.zgingk ninóségi, mcnnyiségi

Ncm nrinósül Megrcndeló ré:zéró] tóíénő váhofulisnak, ha r teNmódosílis a vállalkozó ónek-
kóÉben fehneÁlt ok mj8tszÜkség.s (l)l. e.]Óidmyagigm salczhctó bc).

32. Níind lje]eD sz zódéshez és az M meEelóá közicszcnési g]jáíáshoz kápcaólódó 
'9 

dókufi.n_
li.iól és .3yéb okirato! a váll.Ikozó a kiviEl.zhclósóg szenponüából a szelódéskőtéí jne€elózóen

saját fe]elós*ére ellenóEóh Dr. r.*inbftel a tefl,lokunenlició, illelóleA az gAyéb ókiiatok scl
hges hibájí.a vagy hiányosliEáía való hjvatkoásD] a későbbiek §oián §Zrzódésmód.síNrs nem

]1, Anen,}iben l kivilelezés $nin elóre nem úúró müszki problémólkrlk4csobiosan válldkozó-
nak kérdése melül fól, úa/ Me!rendelő efte 5 (öt) mlnkmapon bclül a lzükséges fehilágositjsl

31 vál]a]koó kóleleTt!:8e, hog/ a7 édckkü-éb.n felme.üló esetleg.s módosítások. poniosílísok,
lcrvún.ln zések (a tóvábbialbm együfr: nódosiiis) rendg:séhcz a Eícz6 közÉmüki'd&é! és r€n-
delkez:se ól]ásál bizi.sft§a Abban u e§elb.n. ha a nódósíiás vállalkozó érdeklölében nerü] fel,
M g_!rc ndeló j oaosu lt a módos íiis szakma i megalapozoísáeít vál lalkozó kó lbé€étr el le nödreli ].

35, Haliridó módosí.ás indokiul idó]áÁsi tényezö ngm éeényesitheüj.

},lI
vál!.!ko7ili dij.fiz.r&i ícllóiel.k

36. vá]Ialkozólajelen szrzódésb.n n9lh.tárczot leladalok hibítlaD i§hiínyúlrn kljeli!:§één ö$z._
sen 90 533 125, Ft + 27 % ÁFA. uu kil.DNenmillió ótlzöb,rmiíchá.oDg.r _ nfu]^Zizhü_
32.n6i00n00foii +27% álblínos fór8alnj adó öszeEú!állalkozásidij ill.ti foes, Enngkmggfg_
|elóen a válLalkoási d0 ielj.s bnfró ös*gq 11,| 977,l50,_ Fl, ru cgylzíz 6lnnóg]millió _ lri-
kí..7r,h.N.nhÁ,.,0 _bógy!,rriN!o 00 i00 fori1óB ]ir)s

37, vál]alkoá íészsámla benyjjiisáft nen jogNult,

33, vé8§áúla akkoi n]úiható be, h. vállálkozó é. Mesrendeló ajelen szzódé§ sxrinii ábdís
áNéleli eljánií sik esen lebonyolíbtq és ueft v.trltkoá j.gj/zókönyv aláliilú kgíü]t, 

^ 
fiZtés

a Kbl l]0 § (]) bckczd&bcí foglrliak szcrin! áfuúlásgltóíétrik l számlá* i€eolt teljesílósét kó_
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40 MrglnJ.ók|Uóhd3voía(o/o]oB.aoiJokoJF,egidjoa!dld\,e,b[,,,Lff,ek, 1í\el.
ne, ,nrgkt o ,7im J |oE5d! be,

4l, MegEid.ló glökseI nen biáosn.

\,íL
Késddn§ t lj e§ílós, n.ghi úsulós

42, szrldó fe].k nggállaPodnz]! no8y anúnriben ajánlaiÁbm foglah teli.§itjsi haláriddt a vÁllalko
zó kóscdélne*n ieljesíli, úgy 724 267," Fi kése,lelni kólbéí kóteles fizhi napijíi napi késedehni

4], 
^mennyiben 

9 lenli h.!íridó lekinletében vállalkozó számóm fenóhló nódón 30 (hminc] nrpol
mgghaladó Ésedelenb. erik, úgy azl felek olyan foki s*ziüészegé§nek tkiilik,.hcly a|Jp]áD
M eErei de ló gs/o lda lúan gyakorolhrlj a .láU ís i jogár,

44, Megíendeló a 42, ponlban neghatáómft ké§.del.fu miaí felmerílló kánának éíényesiléséft i§jo.

15, Me€End.ló a,13, pónlszeinli e]jálásra iógosult zalíbbi deELben is:

_ Vál]alkozó el bn . sód . fe llzímo lí9 i v.§/ vélglsáBolási elj áús ildul i

_ Vál]alkozó méliányólhaló ok néli{l ngh k.zdc me8 ! szelódés ieljesliését!

_ vállalkoá a tlj*ilést í.lfuggesrete és Megrend.ló eft irányuló iiásb€li fehzólilí§lnak
kézneaélelé! kóvgló 1 0 (a nl|)on b.l0l nem fob{rnq

_ vállalkozó 3 jehn sz.íódés lüde]kezéseivel gllentétesen von be alvállalkozót !a9 egyéb
közíenükódó. a kljesíléshe;

vállalkoó e§/db súlyos szeíádés*gés köv.l el,

46, Megl.íd.]ó fizclési *ésedelne esetéí Vál]alkoá a Kbr. lend.]kezéseinek neglelelóei jogosuh
eonnalib.sadési megbizáí benyújl i, illetól.! aPtk, szrinti lé{de]n ] ká matoi kóvdelni.

D(,

savlrosig, jótállá8

47. Á jólbüesí.ési gA€ncia idótafuánsk lejáú .lóí a felc* a Megíendeló Á16I knüzöh jdóponlb be_
jáíáí dlnak és e esetleg.sen nég fenná6 nibákról, hiányo$áAoknjl jePókihw.l v9sbek 1i|,

^ 

jeg]zókónyvben $gzften hibákal Vál]alkoó lglkésóbb l5 (tiZnói) napon b.lulküavíúa és telje,
snéí inásban készíejelenü Me8End.ló ils2éÉ

43, vÁIldkozót a fenligken ljvúl ! joglaMlyókban m.8hátáfuzoí idejú kóElezó alkalmasgisi idó is

x.
Elállál 1 krz6dÉ3lól

49, AMeg.endeló tr szródé!ó l bám ikor .lállhat, kóteles mnban a vállalkozó kíríl meqlélibii
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Ha a munxa \as7i5.5o.ón a iények aía engednének kóve&eaeié$, ho&v a leliesité! hjbás lcsz, r
M.gíqílc ló a fo8yriéko§ íE kjkúsábó léséré rúzó n ncgfc 1.1ö h!!íí idó § ike helen ellc kc U ú n g}. ko-
mlhatir] h ibís klrésiús,jMl íedó jolokat

5o 
^,nenn}ib!d 

a vállllkozó l befejezési hatáíidőhöz képeí több minl ]0 (hrnniDc) nlpos késdel.í
b. keíül,,5jánlrtkéónckjogában ill azclállásijo8án*8rekonásaésa,l4pontb.intBlldálo,
zot kötbór óninygsi!ésón túl a vál]!]kozói a mukatelűlebőlle!ónulbtnjé§ a háúrlevó munkál
nrás yálhlko?óvál befejezetni A már tclj.s'th frunkíész.kf á válhlkoá E rncinl]s ó§ §?rvrtor
!i3 i köte]ezdbége i. .z ily.n belvaik ás nen nódosiü r,

xI,
Tilokl,rió3

§zeTzödö íelek negáll+odnakabban, hosyajclon mcgálIapodásban fog]albla! valmint a t.ljesité,
súk §olán az elymásnak iudott inlomá.jól biálmasan, űzldiiirokiént kczljk. E2éfukmszrüe3
nem vonalkozjk ffia az irlomációrá. amoly .nokban l.eisátjogylbály nen] leszi lehetővé

Hi a Mclfideló a vállalkozó 
'.ljcsitésc 

n:vén új.lgondolájíól, n+oldá$ól valy músak] khorcG
lö]§z eztudomá$,.aá vá]ldkózó elózctcs hozájárulása nélkülmásaln.m kö7nlheii.

xll
Nyilllkozatok

53, Felekkijelentik,hoBl
_ kelló lelhalalíaásal ésjogkótr.l rcndelkeTekjelen *,iüés a]íiiásáídés tcljsitésérci

_ ajelen szelzód,js . h nását Peii.*ij.löll vezetó, illetóle8lcég iEMgatósága, v.gy vczelö tcsiü
léie s7!6]ilyszeden engcdélyene és az fielfelel az .m vonatkozó jogsabályi retrdelkezésk

_ ajslcn srzódés a féI nevébgí aláió s&mé]y meeleleló, a vonalkozjjoglzabálrok álial n.3-
kivánt rcgiszlráh dánási joglal rendelkgzik. igy ré§zéíől a §z.ízódés !láíii$ és leljesiiéle iem
eledményezim]is, oly.n s&ródés va€J es/é6 jqtryilai}ou i megsze8ésél, md}ben félkén! sz.

nincs ólyan fil$óben levó köblezefuége !as/ érdekköíében l&ó nás kórülmény, mdy kedvc-
zódeDúl hlthsi a jelen srzódésben loslalbk éíénye**éí., lcljcsiÉséle vag/ saját ieljesitési
készségaí., il lctve képeséEéle.

54. 
^ 

jekn szcízódésel kapcsolalos bámilyen kéídésben a felek ííásban teshek nyilalkozlot eg} má}
íak. ajánlot!lénivevényes levél l]üán,

Jo9iúkr€id.zÁ9.
55, Felek 3z esetleggs jóg! i!á]kal c]söd lcg.s.n békés úlon. táryydá§Dk úúán kiwjnják ígndcai, s csupán

aktol foídulnák bnósághoz, ba á iárBÁlósos rcndels 8em veZieí e.edményre

56, 
^fuc 

nyibcn a irlgyalások mk kezdemén eásólól sánílotr30 (hMinc) iapoi belül nem verl
i.k ü.dhóny.e, ú€y felek aláve'ik haguk t . petárg/ éú:kétöl filggóen a Pápai váíosi Bnósá!, il-
hee 3 veszpÉmi Töíénys7ik kiáróllgo! illelókcségének,

119



xtv,
Biztoílá3

57, vállalkozó anélkül, hoé. korlátoíá a sajál, !+y a Mggrendelő kótelezeBéeen és fc]glőSégá, rjc_
le tr szeeódúj m lskóté sénet idöpoítj iló l a sjkeres múszk] iladás idópontiáig kóte l. s

. teljcs kő.Ü ékn és balssgIbiaosnáí kóbi a b.nházási p.oglán v*r.h4!ásában kijae
jnúkódó alk lmazofuka fu8scllglül lól. hogy @k Mjfi vág], r]Vál]a]kozói !]kalh}

. 1.1j9s kő.ú va€yo(biaosilr* kijini a kapcso]atos any.góka és eszkőzókre r te]jes pól]á_
5i, il].No hdrTeállitsi köllsé! múílkijg. to!ábbá,

. felelósósbjzlosilííköhilrann,dikszenélynúókoaíkílokE

53. vál Lálko ó kölg les a ú rsyi é p ilési münkán épnéysz.í.lési felelóségb iaos ílist kób i, i |]cllg mellé-
!óépíIAjze[elési feleló§r:gbiao§iiisát.iirg],i münkára*iterjcsíeni.

59 v]Íl]a]kozó köl.]es az ópllés szerelési felelóséebifusi!ás kedvenényezeitjekéil a |!1egíendglól

60, vállalkozó íltal negkölóú biáosílisi* ki kEl l le! ednie l Megrc nddói él esgdeg felmeíülóm nden
o]rln vesztsógre éskóvele]éíe is. amely htrmadik sz.mélynlk oko zofr sze,né jyi sé dlé sek, doLogi
károk, la]ánjnl az .Zkr. visszavezúheÜj kálok kö!e&eáéb.n jelenikoh.k.

6]. víl]alkozó VÁl]alj!. ho$]. fgntieknek ne8feleló bjzos ilis i sz.uődéí kötvé,lt _ hEkésóbb ajr!í
y.úódés .láiráSn *öVetó l0 munkanapón bdiil benublj! ual, hogv emck glúUlas2táq esetén a
Megtndelőájelen szeíz6dj$ól elállni jogosull.

62, vál|.|kozó ví]lalja hoE},a dijfiZijs ieazolásakén!a bef,etésibizoíylatót Énd9gresn másoLatot
kúldlMeercíddőÉsziís,Alvlegrendelóugy.s,kjogósDl!aszelzódéíólvalóelÁllljsraakkoí.h!
. vállaltozó a sedékes bja$fuisi dijíészletek megfizré!ételmul!§dja és.mhn a birosltási sze.

63. válhlkoó kötelezensóggi válal mq hogy a beruházás során bekövetkezó mindennemú kárcs..
mén}1 hal,déklrlanul bej.leni a M.8íúddónek a káóejelentés és rcndezas érdgkében tóíénó mi-
clóbbi saksb.ü eljánis érdekébe! A bej el.nlés .lmula szlásából eredó kóvetkeznény.k i vállalko-

64, A lelck $Ezilik, hoEy anennyiben a MegÉndeló kedvezmélyez.lúént bÁnnely káre§oméíy kövel
kezében kánériléí kap, Úgy a víllalkozó abbetr sz e§etben sem nentsúl a leües kíí _ neg nefi té
riik .észének , me4éíii:se, valy a maúdéh.l ul §zmódészelü telj.sítés alól,

65, Escd*cs kár bgkö}etkezése e!ei:n, ha a vállalkózó *yébkéii óly nódon teljesíL hogy a MegEMe_
lótsemmilyen nódon kár nem éri, úgyebben z estben a Megrende]ö á kánéíilési ósz3rc En laí
icéíyi. .zl a vállalkózóía énAedményezi.
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xv.
EgJéb Éndélk ,Á.k

Az ajánlati fdhfuÓs, ! dokumgnt]áciÓ, a hel)^zíni szmle je§zókónyve. váualkozó ajánlai!, v!|a.
mint e een ld{ll félteí eg/éb térdés.k és P eekre adot vál6zok aj9len sau ód,js elvÁtasahábr
lú rész& képezik, Anemyib€n a jeles pont szerinti oknatok, ill{óle8 a jélén sErződés §rjveee kó_
zöt ellúhondás lenne, ú!y u clóbbi ókiÉtok §zövgce u irányadó,

u§,mcs,lajelen reuödas elvÁlasrhabd részét képezik § szwódés nellékl.tei,
t, §zánú melléklet á.l.s áÉjánlat

2, színú melléklet músaki í.tgmted

Ajélen szflódésb€n nem ,ZbÁlyozón kéidésékben s Polgáii Tösén kónya, valmií a vonatkoó
.§/éb jolsabáIyok rendelkezései & irányadók,

Jelen mg!állápódóí d felek képviselói .lolvasÁs és közö§ ételmezés uiÁn, minl *inyilvánftóí a* a_
lut]Gl mindenben m.rgs/eza4 jó!ánaryólag dóiriit.

l.

,,,is, s,L:r. r7l. c,|
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