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BEvBzETÉs, ÁnĺrÁNos rNľonľĺÁcI Ór

Az Ąán|atkérő nevében e\ärő szenezetnek jelen dolrumentáció kiadásával az a cé|1a, hogy a
versen1nemlegesség lehető legteljesebb bztosftasäval minden ajän|attevőnek lehetővé rcgye a
sikeres Ąän|atérclt. Ezrn cél' elérése érdekében a jelen dokJmenúció megfelelően
csoportosíwa, a|<ár ismételve is - tartalmazza azo|<at az adato|<at és ŕnyeket, meĘk elősegíthetik
a sikeres aján|awérck.

Jelen dolrumentáció az aján|atkérő äkal az aján|aĺtevők részś.re 2018. január hónap 18. napján
közvetlenülmegktildöttĄán|atérclif elhívása|apjánkészült.

Az aján|atételi felhívásban nem szabá|yozott kérdeselĺben jelen dokumentáció rendelkezÁsei az
'lrán:7adőak és kötelezóek az ď1än|at osszeä|Lftasára és benyujúsán vonatkozóan; az ajän|attételi
felhívás és az Ąänlattételi dokumentäciő esetleges ellentmondása esetén az aján|auételi felhívas
rendelkezés ei az innyadőak

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em' 9' I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-'10-01

inÍo@pl ovitalzrt.htl I www.provitalzrt.hu
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I. A KÖZBEszEPzÉsI ELJÁRÁS RENDJÉRE voNATKozo ÁrrĺrÁNos
rovgtnrvĺÉNyBr És INro nľĺÁcl o x ez ł;ÁNrłrrnvo r nÉsz ÉnB

L.

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a kozbeszerzési
e|járás eredményeként létrejövó szerződésben a Megrendelővel.

Az Ąän|atkérő és a Megrendelő fogalmalĺat äkalában, mlnt egyezőket alkalmazzuk

1'.2. Aiánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) aközbeszeruési eljárasban ajánlatot
nyujt be.

1'.3. Dokumentáciő: az általános és speciális követelményeket tartalmaző iratanyag,
meĘt az aján|atevő a jelen e|járáshoz kiadoĺ aján|attérc|i felhívással együit
elekronilĺrs úton megkapott. A dol mentáció átvéte|e az érvényes ajánlattétel
feltétele.

A dolĺlmentáció rendellĺezéseinek nem megfelelően benyijtott aján|at a Kbt. Z3. $
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénpelen.

1.4. Szetződés; akozbeszerzési eljáns nyenes ajánlawev(ijeként kihirdeteu ajánlanevő és
azaján|arkérőközött|étejövővállalkozásiszerződés.

Lz Liáĺĺ'latkétőz

Z a|aegetszeg Megyei Jogú Város Önkoľmá fiyz^ta
cím: 89OO Za|aegerszeg' Kossuth L. u.17-19.
rclefon: +36 92/502-100/228
fax: +3692/510-177
képviseli: Ba|aiczZokán
kapcsolattanó: Y ásár l\{arianna
e-mail: v;rsarĺnarianna@ph.zalaegerszeg.hu

Az Aiánlatkérő nevében eliátó személy:

PROVITAL Feilesztési T anáłcsadő Ztt.
cím: 1061 Budapest, Ándľássyűt17.II. em.9.
telefon: +36 L/796-701,6
fax: +361,/796-1,00I

2.

3.

képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján
kapcsolatartó: dr. Balog Tímea
email: balosĺiuę-ą@-"pĺsyita-lz&"hu

4. A k<izbeszeĺzési eliáĺás táľgya, főbb mennyisége:

Az ĄänLattételi felhívás 5. pontjában meghatÁrozottak szerint.

cím: 1061 Budapest, Andĺássy út 17. ll' em' 9. I teleÍon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-'10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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Aiánlattevő feladata:

Nyenes Ąän|awevővel aján|atkérő vá|la|kozÁsi szeződést köt a jelen dokumentációban
meghatärozott fe ltéte lek s ze rint.

Eglbińnt Ąän|attevő köteles aki5zbeszezésúłgykképező építési beruháást azaján|atban
bemutatott mennyiség szerint, a vonatkoző jogszabälyoĘ szabványoĘ munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve .gŕb elaírasok és minőségi követelĺnények betartása mellen
megvalósítani.

A teliesítés helve és e s>'etz.őrĺés irlőtartAÍÍl.A^ włýll a teliesítés határiĺleie:6.

A teljesítés heĘ: az aján|anételi felhívás 7. ponýäban meghatározattakszerint.

Ateljesítés hatáńdeje: azaján|atételi felhívás 6. pontjában meghatározottakszerint.

Tŕihhwá lto z.et{l qiőĺlet és tész'eiÁnląt

Ąán|attevő nem tehet többváltozatú aján|arct.

Ąán|atkérő úryy,kiizbeszeruési eljárásban részaján|atok megtételét nem teszi lehetóvé.

Az aiänlat költséoci

8.1 Az aján|at elkészítésével és beny$úsáva| kapcsolatos összes költséget az
ajánlatcevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs jog^ semmilyen, a
dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívtil eglb _ így kiilönösen anyagi
_ ígény érvénpsítésére. A közbeszezési eljárás eredmén1es, va1Y eredménpelen
befejezésétől függetlenü| az Ąánlatkérővel és az e|járőva| szemben ezen költségekkel
kapcs olatban s emmilye n követe lé s nek nincs h. ly..

8.2 Az ajánlat|<erő l<iÍejezetten nyilatkoziĘ hogy az ajän|atokelkészítésével kapcsolatosan
sem a nyertes ď1án|attevőneĘ sem más ajánlamevőknek semmiféle _ esetleges
jövőbeni _ térítésre nem kötelezhető.

8.3 Az ajänlaúérő a bensíljtoĺt ajän|atokat nem szo|gákatja vissza sem egészben' sem
részeiben, azol<at nem bontja meg, az iratolĺat a Kbt. 46. s (2) bekezdése szerint
kezeli.

Az aiánlatok kidolgozásának feltételei

9.I Az ajánlanevőknek az e|járäs során egy íľásos ajän|atot kell elkészítenitik a
közbeszeru.ésekről sző|ő zots. évi C)(LIII. törvény 115. s (1) bekezdése szerinti
hirdetménykőzzétérc|e nélktili nemzetiközbeszerz.ési eljárásra vonatkozó e|őinsaiva|
összhangban.

lo

9.

9.2 Az a1änlaĺtevőnek ryrercesként tönénő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajänLata,
vay 

^ 
jelen dolumentÄciő bármely _ akárcsak rész _ kérdésének megväkoztatÁsän

cĺm: 1061 Btldapest, Andrássy út 17' ll. em. 9. I teleíon: +36-1-796-'10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www';lrovitalzrt.hu



'äp,-I,-oJlt3!
L0. Az aiánlatok benyúitásának hatáľideie és címe:

10.1 Az aján|at benyujľásának haúrideje:

Az aiánlattételi felhívás 17. pontja szetint

10.2 Az-ajá.n|atkérő az.aján|atot akkor tekinti haándőre benyújtottnaĘ ha az Ąán|anérc|i
felhívás 17. pomjában megjelölt hatÄndőre a megadon círrlrebeérkezet.

Az aján|at benyujľásának címe:

ääľ"1'äľ..i"*ä1'.'.'-TíT;"łiZÍ;';.

10.3 Az Ąánlatbenyujúsának formai kellékei:

vagy DVD) _ a papir alapú példán
is csatolni szülséges. A csomago|áson az

. Za|aegetsz eg Megyei Jogú Város Önkormán y zata

,rY źůlalkoz ásj s zeru (j dés 
" 

M áĺi a M agdo lna Pléb áni atemplom
homlokzatfelúiítási munkáinak ellátása tekintetében.'', illetve

,,rÝeln bonthatĺj fel az aiánlattételi határidő lejáta előtt,,
megielölést kell feltiintetni.

Az Ąán|at formai követelményeire az a|ábbi elĺírásokat kell alkalmazni:

- Az aján|at eredeti péIdänytn zsnőrra|, |apozhatőan össze kell fíizni, a csomót
matncáva| az Ąánlat első vagy hátső |apjához rögzíteni, a matricát le kell
p(lp,egezni;.vagy az aján|attevő-részérőI erré jogo'.'ltrlat alá kell ími' igy hogy a
bélyeqz9,iilgtőleg aza|łińs legalább egyrésze a matricán legyen;

- Az ajánlat oldalsámozása eggye||re. ön és oldalankénňcĺvelĺedjen. Elegendő
a szöveget, vagy szämol<at, v taĺtalmaző oldalalqt szämozni, 

^ž. 
ir"'

oldalakat nem kell, de lehet. A ot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
n e|térő számozást (pl. egy€s
a tata|omjeg7zél<ben az egyes

k he$re a71'-72. $ alkalmaása
Az ĄänlalJľĺérő a kismértélĺben hiányos
ban való úýékoződása, illewe az ajánlatn

es;

egrlzaket: lĺell tartalmaznia, mely a|ap1án az
o ldals ám alap1áĺ me gtalálhatóaĘ

A._b.ę"y,'ltoĺt.Ąän|ati példanyok közötti eltérés eśeŕn ai eredeti _ paPír a|apű _
példány az ińn1radó;

- Az ajt1nv$aĺ lévő, minden._ az aján|artevő vagy alvál7alkoző, vagrr azallĺalmasság
igazohsäban részt vevő más szŁrvezet äha| kéśzitett _ nyilatkoÁtot 

^ 
végén aĚ,

cílĺ: 1061 Budapest, Andľássy út 17. ll. em' 9. I teleÍon: +36l_796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt.lru I www.provitalzrt.hu
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kell ímia az adon gazdá|kodő szervezrtnél erĺe jogosuĘk)nak vagy oĘn
személyneĘ vagy szeméĘknek aki(k) eÍre a jogosult személy(ek)tól íľásos
f elhata|mazastlĺaptaĘ

- Az Ąän|at minden oĘn oldalát, amel1an _ az ď'ýriat beadása előn - módosítást
hajtottak végre, az adott dolĺumentumot a|äíró személyrek vagy személyeknek a

módosíúsnál is kézjegĐ€l kell ellátni.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tana|mazza a Kbt. 68. s (4)

bekezdése szerinti összes adatot.

n. Az ajánlatok bontása

11..1

1.1,.2

Az ajánlatok bonúsára az aján|aaételi haáridő |ejánakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

Az aján|atok bontásakor a Kbt. 68. s (4) bekezdésében meghatározott kötelezćí
adatok kerülnek a felolvasólapról ismercetésre .

Az ď1án|atok formai és tanalmi éruényességének további vizsgálatára az énékelési
időszakban kerül sor.

Az ajän|atok bontásának heĘ és ideje:

Az aiźn|attételi felhívás 17 . és 18. pontia szetint

1.r.3

1,1.4

12.

la

I2.1' Az ajánlattevő Ąän|atk az aján|atételi határidő \ejáftáigvonhatja vissza.

1'2.2 Az aján|atíkötönség időtaluma: Az Ąán|attétehhatándő |ejänfuő| szÁmhot 60 nap.

Felhívjuk az aján|attevó figplmét ar72', hogy megajän|äsai]sat a 60 napos ajánlati
kötcinség és az ezze|kapcsolatos Kbt-ben rogzíteĺt eloírásokra tekintettel tegfk meg.

Az aiánlatokkal kaocsolatos oontos ítás ok

Az Ąán|atok elbírálása soľán az ajän|atkérő, illewe a képviseletében e|järő megbízom írásban
és a tcibbi Ąänlanevő egidqű, értesítése mellefi, hatándő megadásäval felvilágosítást kérhet
az ajfuiatban :e.lálhatő' nem eýrtelmű kijelentéseĘ ĺr7|arkozatoĘ igazolások tartalmának
tkztázásaér,dekében a Kbt. 7L-72. $ rendelkezéseinek megfelelóen.

Äz. a|Ánlet ok éľtékelése

t3.

14.

Az ajänla#te li f e lhívás L2. p onjáb an meghatÄrozoLtak s ze rint.

círĺ:1061 Btldapest' Andrássy út 17' ll' em' 9. I teleíon: +36l-796-ĺ0-00 | íax: +36-1-796_10-0'l

ilrÍo@provitalzrt.lru I www.provitalzrt.lru
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15. A közbeszezési eliáľás nyelve

15.1 A közbesze nśsi e|járäs nyelve a mAgyar. Ennek megfelelően az a)än|atot mag)łar
nyelven kell beadni, az e\áns során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattańás
ma1yar nplven történik

L5.2 Amennyiben !áry9lľ' az .aján|athoz csatolt okirat, Ęazo|ás, nylatkozat nem magľar
nyelven keriil kiállftásn, űgy azt az Ąán|atevő magąr nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. s Q) bekezdése a|apján ajinlarkérő a nem mag r nyelven
beryńjtot dokumentumo általi felelős fordftását is eľogadjá. A fórdftás
tanalmának heĘsségéén vő felel.

feltételek

L6.t Az aján|atkérő és a nyenes Ąán|attevő között a szerződés az Ąán|atércli felhívás, az
aján|aĺtéte|i dolomentáció és a nyertesként kihirdetett aján|at feltételei szsnnt, az
eze kbe n nre gfo galmazott tartalo mmal j ön létre.

II. Az AJ+N+T, ILLETVĘ Az ÉnľÉrBrÉsI SZEMPoNToK TARTALMA,
sZERz oDŕist sĺzĺ o S Í T Ó M E LL É KK Öĺ BĺnzeTT S É G E K

1'. Altalános megieg"yzések

1'.1'. Az Ąánlatkérő felhívja az ajánlattevők figplĺnét, hogy a dokumentációban
megfogalmazottak az építési beruhäzÁs alapfeltételeit, követelményeit hatÁrozzák
meg.

1'.2. Az aj.ánlattevő nem aýnlhat meg olyan pénzĘyl, konstrukciót, ameĘik a\adáIyozza
az a'1än|atkér& a pérvforrások jogszabáýok sze.inti Íe|haszná|ásában, igy ktilonosen a
beruháás jogszabä|yolĺbanelóírtpénzigýIezáńsában.

1'.3 . Az aján|arkérő f elhívja az aján|attevők figyelmét, hogy vállalásailĺat, eĘondolása il<at az
előre meghirdepm énékelési rendszer szempontjain belüli énékeléshez szülséges
részletessé ggel fejtsék ki.

2. Aiánlatokéĺtékelése

Az ajĺn|ati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció mííszaki tana|mánakismerete mellett
az a|äbbial<at is fi$'elembe kell venni.

Az Ąän|akérő csak szerződésszerű teljesítést fogad el.

2.1 Áĺtepzes

ý' a)|n|arban szereplő áraknak fix ámak lĺell lennie, vagyis az Ąänlattevők semmilyen
formában és semmĄren hivatkozással sem tehetnekvá|toző ínľ-:arÍ:rrlmaző Ąán|atot.

A nenó án|sat,1gy Ę! ľ9s1dnĺ, \ogy azok tatalmazzanak minden járulékos kölaéget'
Ęgetlenül azok f ormájától é s f otńsfuől,, pl. kĹilönbö ző dljakés illetékek'

cím: 1061 Btldapest, Andrássy út'u. ll. em.9. I telefon: +36_1-796-10-00 | íax: +36-1_796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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Az ajän|atí ámakanalmaznia lĺe ll a teljesítés időtartama a|arri äĺrĺá|tozÄsbő| eredő koclázatot
és hasznot is.

Az Ąän|auevők csak m^BWr forintban (HUF) tehetnek Ąän|atot és a szsrződéskötés
pénzneme is csakez lehet.

Az ď1án|ati ámak tana|maznn kell mindazokat a köl*égeket, ameĘk az ajánht tÄrgýnak
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlari feltételelĺben rogzkeĺĺ felterclek betarcásához
szülĺségesek

Az aján|at csak banki átutalásos fizeési módot tanalmazhat, minden egŕb fizetési mód
e lf o gadhata tlan az Ąán|atkérő szamän.

Az ajánlatok kidolgoáakor vegfk figplembe, hogy az ajäĺ|ati ámak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ąán|attevői kifizetési igén1,t.

2.2 Fizetésifeltételek

Az ajánlattételi felhívás 9. pontjában és a dolumentáció u. fejezetét képező
szerződésrc;rvezetben foglaltaknak megfelelően.

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Az ajänlatételi felhívás 8. pontjában és a dolilmentÄciő u. fejezrút képező
szerződésrcrvezetben foglaltak szerint.

III. !ű AJÁNLAT KIDoLGozÁsÁNłr FELTÉTELEI

1. Ajánlattevőknek ajánlatulĺat a dolrumentáció 1. sz. mellékletét képező tana|omjegyzé|óen
meghatározott igazo|ásoĘ nyilatkozatoĘ e1wb dolĺrmentumok csatolásával kell
benyujtaniuk

2. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. s (6) bekezdése a|apjän az aján|atban meg kell jelölnie

') a közbeszer#snek azt 
^ 

részet (részeit)' amelyĺrek teljesítéséhez az ajän|attevő

a|vällakozőt kíván igénńe verrni,
b) az ezel7részektekintetében igénybe verrni kívánt és azajän|atbenyijtásakor már ismert

alválLalkozőLfi. (A ĺ-Ąatkozatot nemleges taĺtalom esetén is csatolni kell)

3. Az Ąánhtnak tartalmaznia kell aján|attevőnek _ etedeti példányban _ a Kbt. 66. $ (2)

belĺezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett ryĺlatkozaút az Ąän|artérch felhívás
feltételeire, a szelz'ődés megkötésére és teljesítésére, valamint a kéĺt ellenszolgáltatásra
vonatkozőan. Az ajän|atban továbbá az Ąän|attevónek a Kbt. 66. s (4) bekezdése a|apjän
nyilatkoznia lĺell arról, hosy a kis- és közepvállalkozÄso\łől, fejlódési.ik támogaúsärô| szőIő
törvényszerintmilĺro-'kis-vagyközśpvällallazÁsĺakminőstil-e.

4. Ajän|attsvőneb alvállalkozőjänaĘ és adoĺ esetben az alkalmassägigazoläsában résztvevő
más sznnĺ ezetne k az ahbbí c é gokmáryolĺat ke ll az aján|athoz c s atolni:

Iro

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em' 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01

ilrío@provitalzń.hu I www provitalzrt.hu



äáplorll9!

fgĘrrratban |évő váltoásbejegyzési e|járás eseŕben a cégbírósäghoz benyújton
vákozäsbejegyrÁsi kérelmet és Áz ,. nrĹ érkezésérő| a cégbĺrősäg áhal -.gki'ildöo
igazo|äst is, amennyiben ilpn e|járás nincs foĘm atban, az arr6| sző|ő ný|atkoÁtot,

- azaján|atotalálrőkaLáirásicimpéldányát,vagya2006. évi V. törvény9.s (1) bekezdés
s ze rinti a|áíräs- mntájk,

- a cégkirronatban nem szereplő kötelezenségvállaló(k) esetében a cégjeg,7zésre jogosult
szemé|sxő| szÁrmaző, az Ąán|at a|áírásáru, vonatkozó (a meghátahaző 

_és 
a

me ghatalma zoĺt a|áíras át is tartalma zó) írás o s me ghata lmaást.

5. Köziis aiánlattétel:

Tcibb ajánlaĺtevő közösen is tehet a)än|atot (közös ajánlaméte). Közös ajánlattétel esetén
elegendő, ha az aján|anevők egylrc éri el, veszi ät a Dolqrmentációt. A közös Ąánlatevőkkötelese közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevók nevében e|járni
jogos'u! . Az közös ajánlanevők értesítése (kapcsolattarcás) a megjelölt
képvisel

W ,sy ajánlanevő a1ánlatát egyedüli aján|attevőként nyűjtja be' az Ąán|at benyujását
kcivetően közös Ąänlatételre már nem kerülhet sor. FIa több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot, a közös ajánlanételben részwevő aján|artevők köre és szeméĘ a közös ajänlat
beny$tasfu követően nem módosítható. A kö pviseleiében

Közös Ąán|atéte| esetén csatolni kell a közös ajánlattevők ákď- cégszerten
Ąán|atevőimegállapodást,amelyartaltazzaazalább jalręt:

- a közös Ajánlatevők nevét
- azon ajáĺianevőt, aki a közös Ajánlattevől<et az el1árás sonnkizárőlagosan képviseli,

illeó leg a közös Ąán|attev ők nevében hatályo s j o gnllatkozatot tehet;
- az Ąán|at a|äirása módjának ismenetését;
- a szerződéses árbo| va|ő részesedéstik ménékét valamint kĹilön-Kilön a közös

ajánlancvők azon banlszÁĺnlaszÁmait, ahova az elismert teljesítést követően a
kifizetés me gtörcénhet;

- valamennyi közös Ajánlaĺevői tag nyilatkozatát arrő|,hogy
vállalnak a közbeszerzési e|járás eredményeként
szeruő dés s ze rű te lj e s íté s éhez s zi.ils é ge s munkík me gvalós ítás áé rt;

- az Ąánlat benyujtásának nap1án érvényes és hatályos, és hatá|ya, teljesítése,
a|lg|mazhatpsága vag;, végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető),
illewe bontó feltételtől.

6. Szakmai aiánlat:

Az ajänlartételi felhívás "'!.2. Az Ąän|atok elbíralásának szempontja" c. pontjában foglaltak
szerint (A szerződés teljesítésében részwevő szakemberek szakmai tapaszta|atának
bemutatása).

I(ozos

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll' em. 9. I teleÍon: +36l-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
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Iv. TovÁBBI INFoRnĺÁclÓr

Azadőzimra,akömyezłwédelemre, a mtrnkavállalókvédelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezemségelĺralajänlatevőújékoztaústkaphatazalábbicímeken:

ÁNľsZ, 1097 Budapest' G1áli iĺ2-6.,levélcím, L437 Budapest, Pf. 839. tel.: o6-1'-476-L100' fax:
06-I-476-1'390, zó|d szÁm: 06-80-204-264, a regionális és kisténégi intézetek
e lé rhe tő s é ge a !Yw-w-_ą n_t_s-Z.'Ę rr inte me t- c íme n ta lálható

MBFH: 1145 Budapest, Columbvsu.17-23.tel.: 06-1-301'-2900, fax:06-1-301-2903,zöldszám:
06-80-204-258, a területileg illetelĺes bányalĺapitánpágok elérhetősége a ĺł:ly_ul.ul'l-1'tlhu
inte met- címen találhato

NAV: 1054 Budapest, S#chenyu.2.rcl.:O6-L-428-51oo, fax 06-I-428-5382, kékszám:06-
40-42-42-42, a területileg illetékes regionális iga4atősägok elérhetősége a
ľ.}'1-\t]J-!av.go.y.hu intemet-címen található

oKTVF: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. te|.z 06-1'-224-91'00, Íax:06-1'-224-9262, a területileg
illetékes felügplőségek elérhetősége a w.lyr^a.'Q-lsz€asZolcl-h-a!9-5-ąg,g_o-Y,h_l"r intemet-
címen található

NMH: 1024 Budapest. IMargit kft. 85', levélcím: 1399 Bp.62.Pf .639,rc| 06-1-346-9400, fax:

O6-L-346-94I7, zöld szÁm: 06-80-204-292, a teĺi|eti kirendelségek elérhetősége a
ww\Ä'1.o-n_t.r-rf*s_o_-_v-.huintemet-címentalálható

A Kbt. Z3. s (5) bekezdése a|ap1án aján|atkérő e|őĄa, hogy az a:1án|attevő tĄékoző$on az
adőzÁsra, a kilmyezervédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltetelelĺľe vonatkozó
olyan kötelezettségekről, ameĘknek a teljesítés helyen és a szeruődés teĘsítése során meg kell
felelni.

I ,t

cíln: 1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em' 9' I teleíon: +36-1-796-ĺ0-00 | Íax: +36-1-796_10-01
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v. MELLEKLETEK, NrYILATKoZATMINTÁK

cíln: 1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. eln' 9. I telefon: +36l-796-ĺ0-0O I fax: +36-1-796-10-01
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Az AJÁNLAT nÉszBl 1roľernzŐBx ľBĺołNoÓ lcłzoLÁsox,
I{YILAT KozAT o K Jn cvz É re;

oldalsám
1.

2.

3.

Felolvasólap
Ajánlatteteli nyilatkozat a Kbt, 66. s (2) bekezdése a|ap1án

Tanalomjegpék (oldalsámol'kal elłáwa)
Igazolások, dokumentumok
Közös Ąánlawérc| esetén közös ajánlattevők jelen közbeszęzési eljárásľa

te kintette l a|áin haá|yos (konzo rc iális) s ze rző dé s e (op d o n ĺi l i l)
Ajánlattevő nyilatkozata a kjzäró okok tekintetében
A Kbt. 6i. s (4) bekezdése szerinti nflatkozat
A Kbt. ó6. s (4) bekezdese szęrinti ný|atkozat
Nyilatkozat a Kbt. 62. s (1) bekezdesének ľĺb) pontja tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 66. s (6) bekezdése alapján
Az ajánlatot aláír6 valamennyi szemé|y éwényes aláírási címpéldánya, vagy a

2006. éviV. törvény 9. s (Đ bekezclés szerinti a|áíräsi-nmája
A cégkivonatban ne m szereplő kötelezenségvállaló(k) esetében a
cégjegyzÁsre jogosult személytől szärmaző, az Ąán|at aläínrsáĺa vonatkozó (a

meghátalmazó és a meghatalmazott a|áirásh is aĺta|maző) írásos

meghatalmazás

Egyéb igazolások, dokumentumok

TE LJE s AJÁNLAT E LE KTRONIKUS ADATFIORDozÓN
Nyilatkozat elekronikus adathordo zőan b eny(ýrct Ąän|at tekintetében
Nf latkozat vá|tozásbe1egyzésí eljárás ról
ĺłnlzow kölrcégvetés

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

tl.

12.
13.
14.
15.

Aján|at\<erő felhívja ajánlanevők figplmét, hogy a Kbt. 57.$ (1) belĺezdés b) pontja a|apján a

dolomentációban megadott nyilatkozatminták ajánlott minták' meĘk eljánsi segédletet

képeznek
Ajánlattevők ennek megfelelóen nem körclesek a dokume r.ľráciő mellékletét képező nyilatkozat és

igazo|ás miffák f elhaszná|ásán.
Á nyilatkozatok illewe igazolások megfelelő tartalmú megadása Ąän|attevő felelőssége '

Iro

cínl:1061 Buclapest, Andrássy út 17 ll' em. 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796_10-01
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Aján|attevő neve':

Ąánlarcvő székhelp:

Képviselő személy neve:

Ajánlanevő telefonsáma:

Ąáĺ|auevő faxszáma:

Ąánlattevő e-mail címe:

munkáinak ellátása tekintetében.''

tátgyű kozbeszetzés i eljárás voflatkozás áb an

Felolvasólap

a

Ąán|attevő a szeruődés teljesítését az a|äbbiszeĺint váll|a|1a:

ĺ. s7ĺtnĺł ľłlelléklet

Ke|t: HeĄ, éu/ blinap/ nap

] .rozos, Ajánlatrcvők esetén valamennyi, a konzorciumb an részt vevő Ajánlaĺevő nevének és szekhelyenek
fehiintetése szi'ilséges a konzorcium neve melleft.

cílT: l061 Buda;lest, Andrássy út 17' ll. em. 9. I teleíon: +36-'l-796_]0-00 | Íax: +36-1-796-10-01
info@provitalzĺ1.htl I r,vww.provitalzrt.lru

cégszerű a|áíräs
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Alulírott
(kĺpuĺseleti joýiiý tiĺłluł nle3ĺew4isĄ az ajánlattéceli felhívásban és a kapcsolódó

dolumentációban foglalt valamennyi formai és tarcalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leíľás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tcsszük:

L. ElfogadjuĘ hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlanételi felhívással, vagy a kapcsolódó dolnrmentációval, illetve azokbärmely feltételével,
akkor az ď1án|atunk érvénycelen.

2. Eltekinttink sĄät sznrződéses felteteleink all<a|mazásátő|, és e|fogaĄuk az ajánlatteteli
dokumentációban |évő szrrződés-rcrvezetet és a szerződéses feltétele|<et a szerződéskötés
a|apjáuL

3. Az Ąán|at beny($asäval kijelentjüL, hosy amennyiben nyertes ď1än|artevőnek nyilvánítanak
bennünlret, akkor a szeruődést megkötjĹilĺ és a szerződést teljesítjük az ajánlanételi
felhívásban, a lĺapcsolódó dolĺrmentációban és az aján|atunkban lefeketettekszerint.

4. Tudatában vagyunk annaĘ hogy közös Ąän|at esetén a közösen ajän|atot tevők szeméĘ
nem változhat sem a közbeszenési e\áräs' sem az aru:a.k a|apjän megkötön szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunĘ hogy a közös Ąánlnrwevők egyetemlegesen
felelősek mind a kł5zbeszrzési eljárás, mnd az annak eredménpként megkötött szeruődés
teljesítése során.

Ke|t: HeĄ, éa/ bónap / ĺap

mrrnkáinak ellátása tekintetében.''

tárgyű kőzb eszetzési eljáľás vonatkozás ában

., mint a . .... ajánlattevő (s#khely

2. sryÍni'łlellěklel

l,u

2 Közos ď1á,nlaĺtétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajtrlanevő azonos taľtalommal k<iteles alaiml.

cím:1061 Budapest, Andrássy út'l7. ll. em.9. I teleíon: +36-1-796-'10-00 | Íax: +36-1-796-10-01

inío@provitaIzrt'hu I www.provitalzrt'hu

cégszerű' a|äins
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munkáinak e||átása tekintetében.''

tátgyű kőzbeszetzési eliáľás vofiatkozasában

Alulíron '. .. .. ajánlattevő (székhely )
az Ąán|atételi felhívásban és a lĺapcsolódó

dokumentáci artalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos

az alábbi ĺryilatkozatot tessziik:

Nem állnak fenn velünk szemben aközbeszerzésekľől szőlő 2Oĺs. évi O(LIII. tcirvényben 62. $
(1) bekezdésében foglalt kjzÁró okok

Ke|t: l ]e!, ĺl/ llĺírup/ nap

j. s4inĺ'í ruel/éklet

cégszerű a|äirás

] Közos ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajál'iattevő saját maga tekintetében köteles aláími.

cím:1061 Budapest, Andľássy út17. ll. em' 9. I telefon: +36l-796-10 00 | Íax: +36-1-796-10-01
illÍo@provitalzrt.lrtl I www.provitalzrt.hu
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Alulíron

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi köverclmény, utasítás, kikötés
leírás gondos áttekintése után

munkáinak ellátása tekintetében.

táľgyű közbeszerzési eljáĺás von^tkozźLsában

az a|ábbi nyilatkozatot tesszük:

KijelentjüĘ hogya szerződés teljesítéséhez nelTlveszünk igénńe aközbeszerzéselĺről sző|o zols.
évi O0-III. törvény 62. $ (1) bekezdésében meghatározow |<lzarő okok hat-áĘ alá esó
a|vá||alkozőt, valamint az all<a|masságunk igazo|ásán igénybeven más szervezet nem tanozik a

ki5zbeszerzéselľől szőlo zoĺs. évi O(LIII. torvény 62. s (1) bekezdésében meghaúrozottkjzärő
okokhatáĘ alá.

Ke|t: HeĄ, éu/ llónap / nĺlp

(nĺpuisaluĺĺ jogkĺir/tituhl' ľnegneue 1!łĄ az ajáĺllaaételi felhívásban és a
..., mint a ..... ajánlaĺtevő (szék{rely

4. siĺĺnli ruellćkleł

l''t

kapcsolódó
és műszaki

)

o Kö-' ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot vďamerrnyi ajánlattevő saját maga tekinteŕben köteles aláírni.

cégszerű a|áiräs

cím:1061 Budapest' Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inło@provitalzń.hu I www.provitalzrt hu
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.. Ąän|attevő (szélĺhely )
az Ąán|attételi felhívásban és a kapcsolódó

nalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki

az alábbi nyilatko z^tot tesszük:

munkáinak ellátása tekinfetéhen^''

tátgyu kőzbeszetzési eliárás voflatkozáLsában

a) nemtaÍÍozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésüktämogatásáról szóló törvény hatÁ|s.a
a|á.'

a 
.. 

kis- .'' é_s középvállalkozaso|<rő|, fejlődésük ámogatÁsárő| szó|ó törvény szerint
milĺrovállalkozÄsnak/kisvállalkozÁsnak/kazépvá||a|kozisna{minősül.

b)

5. łryÍnlil łłla//,ĺk/eĺ

Ke|t: HeĄ, éu/ tldnap/ľap

5 Köz<is' ajánlanétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlanevő sď,1át mąatekinrctében köteles aláírni'
6 Megfelelő aláhilzAndő|
7 Megfelelő ďáh()zAÍLdő|

cégszer,3 a|áirás

Cínr:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleíon: +36l-796-'10-00 | Íax: +36-1-796ł0-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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a

..Vállalkozásiszetződ,és a Máľia Magdolna Plébániatemnlom homlokzatfelíriítási

A Kht_ 62_ ( í1) hekezrlés kh\ nontia szerinti nviletkr'z.qt8

Alulírott
(kĺpai:eleĺi jogkar/ĺiĺlĺ/u.ĺ ľnegleuciásĄ az ajánlatételi felhívásban és a

dokumentációban foglalt valamennf fonnai és tartalmi kovetelmény, utasítás' kikötés
leírás gondos ánekintése után

mllĺrká ina k ellÁtĄse tekinfeféhen ^''

táľgyú közb es zetzé s i eli árás v onatkoz 
^s 

áb an

az ^lábbi nyilatkoz^tot tessziik:

A közbeszerzési eljárásokban az a|]<ahnasság és a |łzárő okok igazolásánaĘ valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatarozÁsának módjáról 321'/201'5. (X. 30.) Korm. rendelet 8. $
i) pontjának ib) aĘontjábaĺť / 10. S g) pontjának gb) alpontjában'o foglalt előíńsaira való
tekintenel

kiielentiük,

hogyTársaságunk oĘn tánas ágnakminósül, ame|y a pénzmosás és arcnonzmus finanszírozÁsa
mege|őzéséről és megalsadályozäsárő| szőlő 20L7 . évíLIII. törvény 3. $ 38. pont a)-b) vagy d)

aĘontja' 1 szerinti ténylege s tulaj donos s al tendelkezik.

mint a

6. sitiłlli nellćkht

Iro

(székhely

8 Közos ajánlattérc| esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláími.
9 MagyarorszÁeon letelepedett ajánlattevő esetében aláhűzaĺdí
10 Nem MagyarorszÄgon letelepedett ajánlattevő esetében aLáhűz.aÍńô
11 A nyilatkozat kińltésének elősegítéséhez, az Ajáĺlatlĺeró tĄékoztaýa az Ąán\aĺtevőlĺet, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus Ínaĺĺszlrozisa mege|őzcséről és megakadálp?^áÍ6l szalő 20L7. évi LIII. törvény 3. s 38. pont a)_b) és
d) alpontja sze nnt tényl ege s tu I ajd on o s n ak minósül:
a) az a természetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogi szeméĘiséggel nem rendelkező sznrvezntben közvetlenül
vagy - a Polgari Törvénykönyvról szóló törvény (a továbbiakban: Ptk) 8:2. $ (a) belĺezdésében meghatáľozott módon
- közvewe aszavazaÍijogokvagya tulajdoni hanyad legalább huszonöt szźualékával rendellrcziŁ vag5regýb módon
tényleges klnyttst, ellenőrzést gpkorol a jogí szeméIyvagy jogi személyiséggel nem rendellĺező szcrvezet felett, ha a
jogiszeméIyvary jogíszeméýiséggel nem rendellrező szervezrtnem a szabályozon piacon jegyzrtttársaság, amelyre
a közosségi jogí szabllyozlssalvagy azzal egpnénélĺi nemzrtl<özi előírasokkal összhangbaĺr Iévő |<özzétéĺell
követelmén1rek vonatkoznĄ
b) az a természetes szeméIy, fi jogi személyben vagyjogíszeméýiséggel nem rendellĺező szeĺĺez.eĺ\en - a Ptk 8:2. $

Q) bel<ezÄésében meghatározott - meghat fuoza befoĘással rendelkeziĘ
d) alapíwaĺrpk esetében az a természrtes személy,

ajánlattevő
kapcsołódó
és műsz-aki

cíln:1061 Buda|lest, Andrássy út 17 ll. em. 9. I teleíon: +36l-796-10-00 | Íax: +36-1-796ł0-01
inío@provitalzrt hu I www'provitalzrt.lru
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Valamennf tényleges tulajdonos'' nevét és állandó lakóhelyet az aLábbia|<ban mutatjuk bet]:

Név:
Á[andó lakhely

Név:
Atlandó lakhely

DagY

2. hogyTársaságunk olyan társas ágnakminősül, ameý a pénzmosás és a terronzmus finansz irozÁsa
mege|őzésérćíl és mega|adá|yozásárő| szőlő 2OI7 . éviLIII. törvény 3. $ 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulaidonos s al nem rendelkezik.

Kelt: I_l c/7, ć 1, / łló up / nĺlp

da) aki az,alapíwývag}łcna legalább huszonöt s"Łalékinakakedvezményezetýe,haa leendő kedvezményeznĺteI<et
máĺ meghatfuoztáĘ
db) akinekérdeMben azďapíwáns,t Iétrehon!Ę illewe működtetĄ ha a lĺedvezménpzetteket még nem haúrozták
meg, vagy

lseze|ő szervé1eĘ vąy megh atź,roza befolyást gyakorol az dapíwány vagpnanak legalább
illewe az alapíwlny képviseletében eljár.

13 Felsorolás a tényleges ulajdonosok sz.źlmának megfelelően módosítandó

cégszerű a|áíńs

cíĺn: 1061 Budapest, Andľássy út 17. ll. em 9. I teleíon: +36ł_796-10-00 | Íax: +36-'l-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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Alulírott
(kćpľisc/cil .iogktiý tiĺĺĺ/ĺłl' na,qlcuaicłĄ az Ąánlattételi felhívásban és a lĺapcsolódó

dolumentációban foglalt valamennyi formai és tanalmi követelmény, utasítás, kikötés és múszaki
leíľás gondos átekintése után

az ^lábbi nyilatkozatot tesszi'ik:

1,. Nyilatkozunk a kőzbeszerzése|<rő| sző|ő zoĺs. évi C)CIII. törvény 66. s (6) bekezdés a)

pontja alapján, hogy a közbeszerués tárgýnak az a|ábbiakban meghatÁrozott részeivel
öss ze függés ben alvá llalko zőv a| szerzŕj dést kötün lc

munkáinak ellátása tekintetében.''

tátgyíl kozbeszetzési eljárás vonatkozásában

..., mint a .... . aján|attevő (szél'hely

Ł_ľ**'ľio.n"eoc'-ff 
.".ĺ?.;ää!]'ľiäiiř.'u**usbenalváttĺ|kożova|

7. sýnli łłlellĺklel

1.,

Nflatkozunk a közbesz'erzése|<ről szóló 201'5. évl O(LIII. törvény 66. s (6) bekezdés b)
pontja a|apján' hogy a szeruődés teljesítéséhez az ajän|at benyujtásakor már ismert alábbi
a\vá||alkoző(lĺa)t kívánjukigénńe venni, feltüntetve aza|vá||a|kozó(k) melletakozbeszerzés
táryýnakazon részét is, ameĘnek teljesítésében a megjelölt alvállalko ző ki5zremíiködilÍ

äś#,iĄź'{iséńÝb''cjffi lĚffi i1EÍv'á

ffi *iłĺ*:J,ľäíŕ,đffi iffi 'ffii,
*ę1j{ : l ĺl' ] lllľ'ľťliťtmffi!; .;

KeIt: HeĄ, éu/ hónap / nap

la Közös ajáĺiartércl esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajlnlawevő saját maga tekintetében köteles ďáími.
t 

" MunLanemeV feladatok

cím:'1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em' 9. I telefon: +36_1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-'10-0'l

inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu

lvel,ľl.:
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l' .,iiiil
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A]ulírott

dolomenúcióban foglalt
leírás gondos ámekintése

CD vagy DvD mellékletre vonatkozó nyi|atkozat

(kĺpaie/aĺl iogktir/tikilĺł.r negnel.,eiĺil'Ą az Ąän|atételi felhívásban és a
valamennyi formai és tanalmi követelmény, utas ítás, kikötés
után

..., mint a...'. aján|attevő (szék{rely

tá rgyíl kii zbe s z eľ zési eljfu ás v onatkozá,s áb an, ho gy

az ajánlatunlĺban becs atolt elekronikus adathord ozőn a|á|ható írásvéclett
formátumú fĄl tana|ma teljes ménékben megegwzlk az á|ta|unk becsatolt
me gj e lölés ű aján|at ta rtalmával.

Ke|t: Hell, ća/bónłp/ llł/>

nyilatkozoÍn

a

8. siĺí ľľl ĺĺ nle //é kleĺ

munkáinak ellátása tekintetében.''

lĺapcsolódó
és műszaki

(nem szerkeszthetó)
papír alapú' eredeti

cégszerű aláirás

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9' I telefon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-'10-01
inío@provitalzrt lru I www.provitalzrt.hu



Nyilatko z a t v áltozásbei egyz és i eli átás tekintetéb e n

a

A]ulírott mint a .. . . ajánlanevő (székhely )

dolĺumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi koverclmény' utasítás, kikötes és műszaki
leíńs gondos áttekintése után

nyilatkozoÍÍL

ho gy ve ltink s ze mben nincse n f olyamatb an változásb ejegyzési e ljárás. "

mrrnkáinak ellátása tekintetében.''

tät gy u közb es zetzé s i e li áĺás vo natkoz ás áb an.

(nĺpuseleĺĺ jogkćir/ĺin/as ruepylelu'yćsĄ az aján|attételi felhívásban és a lĺapcsolócló

9. sýnlł nĺe//ék/łĺ

lzo

Ke|t: 11e/7, éu/ hónap/nap

ló Amennfben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlatétel esetén bármeý ajánlanevóvel szemben vát ozisbejeg1zÁ.si e|1árás van fol)'amatbaĺl a

ielen nyilatkozat heĘm csatolarrdót az Ąárlaľrevő(k) vonatkozásában a cégbírósĘhoz benyli,iton válĺozśsbejegyzési larelem és az aĺrnak
érkezÍsérő| a cégbíróság rĺltal meghildött igazolás.

cínl:1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teleíon: +36_1-796-10-00 | íax: +36-'l-796-10-01
inío@provitalzrt.lru I www.provitalzrt.hu

cégszeríi a|äirás
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l(). s1iłĺli łľe //ĺk/eĺ

A' szetződés teljesítésében ĺésztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bcĺntrtatása

Aiulíron
...':...'........;'(kĺpyła/yĺi ioýiiýĺillĺ/ll'r uclllaua1ĺ.rĄ az a)ánIattércli felhívásban és a lĺapcsolódó
clokumentációban foglalt valamennyi formai és mrtalmi követelmény, utasítás, kikötés és mĺĺszaki
leíńs gonclos áttekintése után

táĺgyű kozbcszcľzési cliárás vonatkozás ában, hogy

aZ ajánlattételi felhívás 1'2. pontjában meghatározott z. éľtékelési rćszszcmpont
vonatkozás ában az alábbi szakembereket kívánjuk Bemutatni:

nyilatkozom
3

mtlnkáinak ellátása tekintctćbcn.''

Szakember neve

Szakember végzettsége,
iogosultságának ellenőrzćsére

szoĘáltató nyilvántaľtás
eléĺhetőségének úwonala

Kek: I tc/y, [1,/lllillĺlp/ llĘ

17 A'2. értékelési szempont bemtrtatása az a|ábbiakszetint történien:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzenségüĘ szakmai tapasztalattrk ismertetése
cé gsz etííen aláírt nyilatk oz at fotrnáiáb arr szĹiksé ges cs atolni
- az adott szakemberek szakmai tapasztalatának ismcrtctésc a szalrcmbcrck sa|át kczűleg a|áfut szal<nlai
őnélettaizának csatolásá\"l- (?? önéletĄznak a szakmai tapasztalat idejét legalább naptáń év, hónap szerinti
időtaftamok megjelölésével kell tar'talmaznia, illetve a jogosultságanak'e\kenarzesére izolgáltató nńvántanás
elérhetőségének úwonalát szülséges feltüntetni),
csatolni kell a szakember által saját kezííleg aláírt rendelkezéste állási nyilatkozatát.

Szakĺnai
tapasztalat

(hónap)

A voĺratkozó
iĺatok az ajánLat
alábbi olđalain

taĺálhatőak17

cégszerő a|áirás

cím:'1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em. 9. I telefon; +36{_79610-00 | íax: +36J-796-10-01
inío@provitalzrÍ.hu I www.provitalzrt.hu
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Név:

SzakmąĹ!!'é!ę!ĺąiz''
(ľĺlNrł)

a

Sziiletési idő:

Allampolgárság:

ĺnllnkáinak cllátásł tekintetében.''

tárgyű kőzbeszerzés i eliáľás vonatkozás ában

Mettől ĺneddig (év)

SZEMELYES ADATOK

ISKOLAI VEGZETT SEG, EGYEB TANULMAIVYOK
(Kezdie a legfrissebbel' és ugvhaladion az időben vissz'afelé)

lĺ. sýłlĺi nlĺ://ĺk/aĺ

lru

Mettől meddig (év)

Intézmény mcgncvezćse

,',,, M' .({ĘI'{ĄFĺELYĘK, MIINKAKoRoK
(Kezdie az akuálissal, é s ugy haladjon az időbenvis s zďe lé !)

Munkahely

Végzettség és szakirán5'

|8 Kéiikez után az oldal uán csatolja a szakemberek lrepzenségét igazaIő dolĺumentumolĺat, illewe a jogosultságok

igaznlását (e g1s zerű mas olat b an).

'' A ''"k-"i tapasztalat vonatkozásában, azidőbenpárhtrzamos gyakorlati idők csak egpzer szÁmkaĺakbele az
adott szakember szakmai tapasnalatába

Munkakör

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em' 9. I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796ł0-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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EGYÉB

Szakmai testületi tagság (és a iogosultságának ellenőľzésére szolgált atő nyiVántaľtás
eléľhetőségének úwonala) :

Egyéb lĺepzeuség (pl. számítógépes ismereteĘ stb.):

Egyéb, on által fontosnak tanoÚ adat:

Kijelentem, hogy n)renes aýn|attéte| esetén a szeĺződés teljesítésében személyesen részt veszek a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: He/.y, ĺl.,/ bóľup/ llap

a|áiĺas

círn:1061 Brrdapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleĺon: +36l-796-ĺ0_00 | íax: +36-1-796_10_01
ilrío@provitalzrt.lru I www.provitalzrt.lru
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ĺ 2. .ĺiĺilłllÍ llĺl//ć k/c/

Aiánlattcvő szakmai t'dpasztalatának bemutatása

Alulírott ..........' mint a ... .. (székhely: )
(ké1>ľĺse/łĺi jągkiiľ/ĺiĺłlł.ł lłlc;4llcl.,aiĺ'lĄ az aján|atteteli felhívásban és a lĺapcsolódó

dokumentációban foglalt valanrennyi formaiés tanalmi követelmény' utasítás, kilĺötés és míĺszaki
leíńs gonclos áttekintése után

nyilatkozorla
a

rntlnkáinak ellátása tckintetébcn.''

tárgyĺl kö zb cszetzés i cli árás v ofl^tkoz ás áb arr, hogy

aZ ,rjánlanételi felhívás 1'2. pontjában meghatározott 3. ćrtékclési ľćszszcmponÍ
Vonatkozás ában az alábbi refere nciálĺat kívánjuk belntltatni:

A szeľződést
kĺitő másik fél

neve, székh"lyé

Iru

szerződés táĺgya és
mcnnyisége

Ke|t: H e!, ía/ hlíllap/ naf

Az
ellenszoĘálta
tás ö'sszege
(ncttó Ft)

A teliesítés
ideie

(éu/hónap/n
ap) és helye

A teliesítés az
előíľásoknak

ésa
szeĺződésnek
rnegfelelően

t<iĺtént
(Ieen/Nem)

cím:1061 Budapest' Andrássy út 17. ll. em.9. I teleíon: +36J-79610_00 | Íax: +36ł-796{0-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.hu

cégszerű a|áirás
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vI. szgRzcĺoÉs TERvEz ET
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vÁuĺrx oz ĺsĺ szsnzoĺÉs renvpzBľ

ame|y |étejött egýeszrő| a
Z a|ae getsze g M e gye i Jo gťr Váľo s Ö nko tn ány z ata
8900 Zalaegetsze1,Kossuth L. u. 17-19.
statisztikai szamjel:
törzsszÁma:
adőszÁma:
szÁn'iaszÁm
képviseletéb en e|jár:
mint Megrendelŕí, (továbbiakban Megrendelŕí)

mäsr&zrő|aQ)

székheĘ:
cég1egYzśl$záma,
statisztikai szÁma,
adőszÁma:
szÁĺĺ]aszÁma: . . . . . '. .

rc|"ir.ľ, mint vállalkozó 6""áüil;.Luan: Vállalkozó)
(a továbbiakban együtresen: Felek) között az alábbí feltételekkel:

1. A' szetződés tźtgya, taftalĺna

L| A Megrendelő, mint aján|atkérő a közbeszenrse|<rőI sző|o zots. évi O(I-III. törućny (a
továbbiakban: Kbt) 1't5. s (1) bekezdésében rögzftew feltétel fennállása a|ap)án
hirdetmény nélkĹili nemzeti kijzbeszerzÁsi eljárást indíton ,,Yźilalkozási szetződés a
I[/áńa Magdolna Plébániatemplom homlokzatfelúiítási munkáinak ellátása
tekintetében)' tälgýban' amely eljárásban az Ąán|auételi felhívás és az aján|awérch
dolqlmentáció, továbbá azegýbkłlzbeszerz.ési dokumentumok ismeretében aYá|Ialkoző
a törvényes feltételeknek megfelelő, érvényes Ąän|atot nyijtott be. Az e|járást megindító
felhívás szerinti bírálati szempontok alapján aYä||a|koző ajän|atakerült kiválasztásra, mint
a legjobb ár-énék aranq képviselő ajän|aą mindennek megfelelően a Megrendelő, a
Yá|\alkoz& hirdette |<l az e|járas nyerteseként. A Kbt' vonatkozó rendelkezés ei a|apjän a
Megrendelő tehát jelen szerződéssel megrendeli, a Vállalkozó pedige|vá|la|1aa fenti úryv"
munka keretében e|végzendő feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítését.

1.2 Yälla|koző fe|adata az 1'.1'. pont alapján az a|äbbiakra terjed ki:

- A 8900 Za|aegeĺszeg, Mindszenty Jőzsef úr 'l'. szÁm a|attj Mána lvĺagdolna
Plébániatemplom homlo|<zatÁnak fel{ljftÄsa a vonatkoző szabvänyoknah műszaki
előírásoknah iizemeltetői utasításoknaĘ követelĺnényeknek megfelelően.

- Az ellĺészült létesítmény haťandőre, rendeltetéss zerő hasznä|atn allĺl;almas állapotban
történó átadása a Megrende|ő részére.

- Valamemŕ, a jeIeĺszeruődés elválaszthatatlan részÁtképező aján|atéteh felhívásban
és dokumentÁciőban,|ĺegészitő tiĺjékoztaásban foglalt, illetőleg azo|bő| következő
vällalkozői fehdat teljes körű e|látäsa, fő és járu|ékos vállalkozői kiirc|ezemégek
teljesítése.

lro

cím: 1061 Buda|)est, Andrássy út 17' ll' em. 9' I teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-0-l
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u3pĘ-oJll3!

- Jelen szerzÁdés aĘául az L.7. pont szerinti kőzbeszeruési eljárás dolĺrmentumai
szolgálnaĘ melpk a szeruődés a|äírásk követően a szr.rződés részévé válnah de
fizikatag nem lĺépezik annak melléldetét.

A Vállalkozó a munkateri.iletet és a munlĺakörülrnényeket teljes kör,ien megismerte ) azt a
feladat szerzódésszerű, Ąánlata megtételéňez szülséges
mértélĺben, eredményfe a.Bárnllyen mulasztás, amelpi a
Yälla|koző követ el a e|1árás során, a szeződéskötést
mege|őzően Y?zľ 1zt követően nem szerz,en kellő iďormációt oĘn ügyelrről, amelyek

tjákvá||ah e||ätásfu, nem menti fel a Vállalkózőt azok alól a
kötelezetts ségek alól, ameĘk a vállalkozÁsi szerz'ődés szerint
a munlĺák e|ezése során.

+ Ę:l.| . figplemmel a ről szőlő 201'3. évi V. törvény
(továbbiaküan: Ptk) 6:59 5 Ptk 6:245. s (1) bekezdésében
meghatározottakól kifejezene vetkezőlĺben állapodnak meg: a Yá|Ia|koző

!đie|enti' .hogy a részére ätadou kclltségvetési mennyis gismene és
feltilvizsgálta..Á költségvetési kiírás ismeretében kijelenti, mennyiségi,
felmérési hibáh hiányosságok és nem megfelelőségek kapc díjkovóteÉ'st
nem támaszt, annak érvénpsítés éről a szenődés a|áírásávä| visszavonhatatlanul lemond.
A Felek a Ptk 6:246. $ meghatározot zÁ|og1o*ot kifejezetenkizÁr1áĘ az Vállalkozót nem
illeti meg.

Yá|Ialkozo tudomásul veszi, hogy a vä|lalkozői dij a Yä|La|koző szerzódéses
kötelezettségelhez anoző összes koltséget tanalmazza, amelyek a megrendelt munkák
hiän1,ta|an é s re nde lte té s s ze rű minő s é gb e n v a|ő e|v égzé s éhez s źĺĺks é ge s e k

A vállalási át <isszetevői:

Ijenó vállalásiárösszesen: .............._ Ft
AFA összege (27 o/o): 

.. . ..; Ft
Bĺuttó vá.Jlalási át: . .. .,- Ft

7.3

1,4

1..5

2.

azaz

A szÁĺläzÁsára és a pénzĘýteljesítésre a vä|\a|kozői teljesítés időpontjábanhatá|yos áfa
szabályok és áf a o/o alapján kerülhet s o r.

A.vállalkozói díj a beÍejezési haúndőre prognosnizÁ|t áta|ányát, mely hiba- és
hián)'mentes, a rendeltetésszerű haszná|atn alkalmas, kész ällapotra vônatkozik
A fenti vállalkozői díj _ egy esetleges késedelmet is ide érwe _ a szeruődés teljes
ídőtanamära fix és változatlan, és nem módosíthatő az'nÍ|ációnak megfelelően, illewe
nem vonatkozhat n semmil1ren esz|ę'|áciős képlet. Az egýnelrnűség lĺedvéén a Felek
rögzítĘ. hogy a Yá'lla|l<oző a vällalkozői dij meghaúiozÁsakor fig1'elembe vene a
szeruő dés időtartama a]elĺt v árhatő'nÍ|äci& és inflációś hatás okat.
A vá|lalkozői d|jat a Yällallazo a feladat és műszaki tartalom, valamint a beszeruési
eljárásban a Yälhlkoző rcnde\kezésére bocsátotc műszaki dokumenúció és mellékletei,

mint a kivitelezés helpzínének teljes
sa során fig1alemmel volt az épkőipan

X. 15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben

Ft
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A Vállalkozó kijelenti, hogy vá|la|äsa a táĺgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és

ana|maz minden oĘn murrkát, közvercn és közvetlen költseget, ameý a tary1han
sznreplő feladatok komplett megvalósíúsához sztilséges, fĘgetlenül anól, hogy az je|en

szerz'ődésben, illewe a műszaki tervdokumenľációban esetleg nem' vagy rövidíteten
szerepel, illewe nincs részletezve. Yálla]koző a fenti vállalkozói díjon felül semmiĘn
jogcímen többletkökséget nem érvényesíthet.
A kivfueleze s áryyárcn flzetett egyösszegű áta|äny ár tana|mazzA a szłrződés szerint
elvégznndő munkák teljes kolsegét, va'lamint minden a teĘsítéssel osszefüggesben
felmerülő költséget, kiadást (bełeérwe adót, vámot, illetéket és eglb hasonló költségeket
i')' ennek keretében egyebek mellett magában foglalja a műszaki tartalom elóírt
minóségben és mennyiségben tönénő megvalósításához szülséges a költsegveŕsben
ktilön meg Írem jelölt köl*égeket.

Szerződő Felek rrregállapodnaĘ hogy
a) a Vállalkoző nemfizet, illewe sámol e| a szerződés teljesítésével összefi.iggésben oĘn
költségeket, meýk a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont lo)-kb) alpont szerinti feltételeknek
nem megfelelő tánaság tekintetében merülnek fel, és meĘk a Yá||a|kozó adókoteles
jövedelmének csökkenŕsére allĺalmasaĘ
b) Vállalkoző a szerződés teljesítésének teljes időtaftama alaĺ tulajdonosi szerke zrtét a
Megrendelő szamán megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdés szerinti
tigyletekrő 1 a Me gre nde lőt haladé kalanul é ne s íti.

A Vállalkoz ót megille tő diiazás kiegyenlítés e :

A Felek áka|aláinés a műszaki ellenőr által ellenjegszett jegyzőkönyv aszánt|ázäs feltétele
és a|apja. A teljesítes igazo|ása oly módon történĘ hogy a Felek teljesftés-igazoló
jegrrzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a jelen szerződésben foglaltakhoz képest a
Yál1al]<oz6 teljesíŕsét (műszaki teljesítést), a hozzá anoző pénzugý ütemet és a
szerzśdésúl - ideérwe az annak mellékleteiben foglaltakat is - való esetleges eltérést. A
szanla kifizetésének feltetele a műszaki ellenőr teljesítésigazo|ása, valamint a szülséges és

e|őín mnősé gtanús íwánpk és műbizonylatok be mutatás a é s kié rtéke lés e.

A teljesítésigazo|ás |łál'LitÁsh követóen a Yá||a|kozó jogosult és köteles a jogszabá|y
előíľásoknak megfelelő szan]hbenyujtani.

A Megrendelő nevére kiállíton szÁrnLfu a Megrendelő műszaki ellenőrének l,rcll átadni, aki
azt műsza|<iLag és számszakilag felülvizsgá|ja, illewe kollaudálja és kiegpnlítés cé|jäbo| _ a
te ljes ítés iga zo|ás egy pé|dänyĺwa| e gyutt _ a Me grendelő felé toväbbítja.
A' számla címzése a Za|aegefszeg Megyei Jogú Váľos Önkoľmányzata 8900
Zalaegeĺszeg' Kossuth L. u. 17-19,

Az előzłtesen közölt formai vay tafiAkni követelményekneĘ vagy a jogszabá|ý

előírásoknak meg nem felelő szÁĺl]fu_ a kifogás megjelölésével _ a Megrendelő jogosult a

Yä|hlJazőnak javftÁsra visszaki'ildeni. Ebben az esetben az ä.rutaläsi haúndőt a javitott
szaĺda Megrendeló ákah kézhezvércIéó| l<el] szÁĺntani és az ig1, szamitott hatándőig a

Megrendelővel szemben a késedelmes fizetés jogkövetlĺezményei nem allĺalmazhaók A
Megrendelő ákah péruugyi teljesítés napja az a nap, amfüor a MegrendeLő száĺ]avezrtő
bankja a Megrende|ő bankszÁn]äját megterheli. A Yállalkoző kijelenti, hogy a 2016. évi
IX. törvény szerinti behajtasi költségátalányról kifeje zetÍen lemond.

3.

3.L.

l.t

3.2.

3.3.

3.4.

cínl: 1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em. 9. I teleÍon: +36l-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10_01

inÍo@provitalzlt.hu I www.provitalzrthU



%!praYIa!

3.5. Vonatkozó ezÁtása mindaddig nem
amíg hiba- fenn, vagy a sžtikéges

grendelő részé nem került.

3.6. Ą.Megręndelő 3 darab részszÁnia, illetve 1 daľab végszÁn-ia kiállításáľa ad lehetőséget a
kés zülts é gi szint 25o/o, 5001", 7 5,ń és 10 0%- ának e lé résékor.

3.7. A Vállalkoző a szanLäjfu a létesítmények műszaki átadás-átvéte|i e|1árásának |ezansát
követően kiállításra kerülő, műszaki ellenőr által ellenjegYettteljesítésĘazolás bircok{ban
jogosult és köteles benyujtani.

3.8. A teljesítés igazolás.ára a Kbt. 135. s (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadőak
Az ellenszolgáltatás a Yá|La|koző ált li teljesítést, és a Megrendelő által_ ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvérc|ét követđen kiállítom szárr]a
ellenében átutalással, forintban kerül kiegpnlítésre a Kbt. 135. s (3) bekezdése szelint, a
Ptk 6:130. $ (3) bekezdése szerinti határidőben'

3.9. Yá||a|koz6 a Kbt. 135. s (7) bekezdése szerint kérheti előleg kifizetését a szeződésben
fogĘł teljes ellenszo|gäkatás 5 o/o-ának megfelelćí összegben á szz/zols. (X. 3o.) Korm.
rendelet 30. s (1) bekezdésében meghatározott időn beltil.
Az e|ő|eg avégszanlából kerül elsámolásra.

4. Határidők

4.L A teljesítés hatÁndeje:
Kezdete: ASzerződő Felek áka| a|áin szerződés _ tekintettel a Kbt. 53. s (6) bekezdésére

.az . Ąán|atkérő łi]'ta]. benyújtott támogatási igény elfogadásának napjfuő|
sámított 5. napon |éphatÁlyba.

Befejezése: Aszerződés hatálybalépését követő !40. nap.

4.2. AMegrendelő elfogadja a Vállalkoző véghaándő előni teljesítését.

4.3. A Megrendela kijelenti, a Vállalkoző pedig tudomásul veszi, hogy a fenti haľáridő
betarcása közérdeĘ ahhoz a Megrendelőńek ii kiemelt érdeke fĺrzadlh ezérc aYáIlakozo
köteles a munlát úgy megszervezni,hogy az biztosítsa a gazÁaságos és gyon, továbbä az
eryéb munlálatolęt Íol4naó Vállalkozól'kalazösszeha.'gđlt -.'nLarrégzěśt.

4.4. A._|:l.\ a jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együnműkodési körclezenséget
vállalnak

ok felttintetésével, és a várható késedelem
l haladélĺalanul értesíteni, amely a vá\Lalkozás

e|végzÁ,s& veszélyezteti (^ továbbiakban:
íté s elmulas ztásäből e redő kárén a Y ä||alkoző

a felelős, utólagosan- nem hivatkozhat ebbéli ájékonaúsi kötelezettsége megsénésére
előnyik sze rués e cé|jábó| kötelezems é ge, felelős s é ge kimentés e érdekében.

5. A Feleket egyarźntmegillető |ogok és terhelő kötelezettségek

5.7. Felekkötelezettségei
- A Felek a szenődés teljesítése során együnműködni kötelesek Ennek lĺeretében a

Felek körclesek egymást írásban értesíteni mindazon körĹilĺnénpl.ĺről, ameĘk a
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sznrződésben vállalt kölcsönös kötelezeosé4ekbőlkifoýlag a rcĘsítést érintik
- A szen.ódés :aiÍÍAl171át énr,ľ'ő lĺerdeselĺben a łĺapcsolartanÄs módja a szłĺződő Felek

nevében a képviselójfü által a|ánlevé| vagy okirat. Egfb esetelĺben a kapcsolananás
módja: az építesi napló, melynek vęzłt&e a 191'/2009. (IX. 15) Kormányrendelet
alap1äntönénik

- A szłrződő Felek kötelezettseget vállalnak ałľa, hogy a jelen szcruődés teĘsít&ével
összrfüggésben egymás tevéken1#gevel lĺapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalĺnasan, tizleti titokként kezelĺlek

Megľendelői iogok és kiitełezettségek
A l\Áegrendelő' illewe az áha|a kijelölt sl.eľale7śt vąy sznmély mindenféĺe łĺorlárczÁ
nélkül, bármikor jogosult a Yäl|alkozó, illewe annak alvállalkozói łevélĺenpéý es

munlĺavégzesét, illewe a szerzÁdésszerű rcĘsírcst ellenőrizni, a Yá|lalkozaú| a
szre rzódés rÄryw képező munkákn vonatkozó felvilágosftást kémi.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a ltÁegrende|ő az alábbiakban rogzfueu döntesi
jogos ítványolat |ĺÍe1ezetrcn fenntartja magánałc

. árkihatást jelentő lęrdeseh

. szÁnia kifizeése;

. minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő egps - szrrződésben rögltett -
kérdeselq

. jóúllásiés szavatossági ügyeĘ

. mŕrszaki kadás äwércl, utó-felülvizsgálat;

. szerződést bżtosíto mellékkötelezet$égekből eredő igénpk é rvénpsítése;

A Megrendelő belámsa szerint az äkala szĺilségesnek ítélt, a mriszakiellenór, iłlewe a
Yli|alkoző ákal szp,wezŁĹÍ,' a beruháással lĺapcsolatos táľgplásokon jogosuk r.eszt

venni.
A Vállalkozó tevékenpégéhez szükséges l\Áegrendeĺői állásfogłalásokat és döntéseket
az írásbeli megkeresés kézbezvércbű| szamĺtott 5 munlĺanapon belül írásban
(levélben, építési naplóban, vagy e- mail-en) megadja.

Amennyiben a Vállalkozô _ az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli
állásfoglalást (döntést) kéł akkor a Vfugrendelő mindent Írcgtesz annak érdekében,
hogyazt soron kívtil megadja.

Megrendeló jogosult a beĺlházÁs teljes időszakában annak megvalósuläsärő|, vagy
eByes kérdéseiről bármikor írásos tźĄékoztaúst kémi, a lĺeletkezett iratolĺba
betekinteni, azo|<rő| másolatot kemi.
Megrendelő köteles Yäl]alkoz& foĘmatosan és kellő időben tĄékoztatni minden
lénye ges v ákozásrőI, döntésről.

Megrendelő jelen szeruődésben kifejezetten nem nevesíten kérdeselĺben a Ptlĺ
általános sabá|yai szerint rendellrczik utasítási joggal, azonban ęzze| a Vállalkozó jelen

szeruő dés s ze rinti f eladate||kás át ne m v eszé|yeztetheti.

A Vállalkozó csak a l\ĺegrendelő, illewe a műszaki ellenőr erre felhatalmazott
képviselőjétól fogadhat el utasítást. FIa a Megrende|ő vagy a műszaki ellenőr
célszerűtlen, sza|szs,rűtlen vagy jogsabäýllenes utasítást ad, a Yá|]alkozó köteles a
Megrendelőt erĺe írásban figyelme ztetnj. A Megrendelői utasítás fenntaĺtása esetén a
Yäl]alkoző a Megrendelő utasíúsa szednt köteles eLjämi, de mentesül az utasításból
eredő lĺárok megtérítése alól.

A Vállalkoző udomásul veszi, hogy a Megrendelő írásban megbizhatja a műszaki
ellenőrt az e|őző bekezdéselĺben felsorolt egps intézlĺedések Megrendelő nevében
órcénő megtételével.

5.2

lro
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5.3 A Vállalkozó kötelezettségei
A Yállalkoző köteles biztosítani a jelen sz.eruődés meghatározott munkík
megvalósítása soľán olr7an képzem és tapasztalt vezetőket, iránýtő|sat, továbbá
sza|sképzett munkaerőt, amely a szeruődés szerinti és időben történő teljesítése
érdekében sztilséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák
megvalósíúsához sztilséges árut, anyagot, szer\<ezetet' vállalkozői eszközt és minden
egŕb doĘot, legpn az ideiglenes vagyállandó jeilegű.

Válla|koző köteles a sĄfu költségén a munlĺák megvalósíľása, valamint a hibák
kij avítás a foĘmán biztos ítani a munkate rü |et őrués &.
Yálla|koző a munlĺanemekre Vonatkozó előírásoknak mindenben rnegfelelő
legmagasabb minőségű szinthez taĺtozó teljesítést vállal.
Aszeruődésben foglaltakól eltérő műszaki megoldást aYälLalkozó csak a Megrendelő

e lő zete s íras b e li hozzźýárltás áva l a llĺalm azhat.
A Vállalkozó egyes munlĺafázisokhoz igazodő feladatainak részletes felsorolását jelen
szerződés részleteiben nem tanalmazza. Ezén a Yá||alkozónak valamennyi a jelen
szerződéses feladat teljes körű, hatándőre történő megvalósításához szükéges azon
munkíkat is el kell végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a
műszaki előírásokban' a szabványokban, az üzemeltetői utasításokban, va1y
jogszabá|sĺolĺban keri.iltek rögzítés rě, szabäIyozásra, igy a megvalósítás szalszeíi
végrehajtásához indokoltak és szülségesek A Vállalkozó a munkílatokat megszervezi,
elvégzi és befejezi, és mííszaki fuadás-áwércl e|'ýrás során a Měgrendelő
rendelkezésére bocsátja. A Vállalkoző a megva|ősftÄshoz' befejezéshr. r^gy 

^ 
hibák

orvoslásához szülséges minden ideiglenes vagy älllandó felügyeletet, Iňunkaerőt,
berendezést, árut, szä||ftást, szo|gákatäst, munkaeszkozt és eglb eszkiczt, erőforrást
biztosít.
A Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betanja és
a|Isa|mazonaival,kiizreműködőivel, alvállalkozőiva|, illetőleg ezek közreműködőivel is

ndó rendelkezéseit,
és munkavédelmi
1993. évi XCIII.

ńrvény, az épftési munkaheĘken és az épftési foĘmatok soľán megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelméryrelľől sző|ő 4/2Oo2. (II. 20) ŚzGM-EtiM

es rendeleq az épftőipan kivitelezési
Korm. rendelet, az épfteľ- kömyezet

előírásait. 
L)oCu''' tönzény (továbbial'üan Éw)

A Vállalkozó köteles a i\{egrendelőt, illewe a mriszaki ellenőrt a tevélĺen;n égérő| és az
ugy.álläsäről.jelen szerződés szerint, továbbá Megrendelő lĺvĺnsägán. sztilség esetén
e nélkĹil is tĄékoztatni, í5y kĹilönösen' ha a felmerĹilt új köńilÍnéńyek a megřendeloi
utasítások módosítását teszik indokolna.

- A Yällalkoző az ákala e|végzendő munlĺálatok bärme|y részÁre vonatkozó minden
sztilséges engedélyt, jogosíwányc vagy jíváhagyźs ésszerű idón belül megszerez,
figyelembe véve a munlĺálatok befejezÍséhez sztilséges időt.
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Yállalkoző teĘs egészében felel az álła|a e|vegzatt munkálatokért, az épícési
módszerek megfelelő minősegéén, valamint bármiĘn rendellerrességre kĺiteles a
Megrendelő lĺépviselőjének fig}€lrnét felhívni.
A Vállalkozo kciteles állandó helyszíni kepviselaje által bizosítani minden sztilséges
felügpletet és lránýtást a szerzőďaes munka végzłse soľán, valamint azt
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a lVtegrendelő szülségesnek tartja a Yáll|akozo
kötelezem#geinek megfelelő teljesítese érdelĺeben.
A Vállalkozó köteles meghatalmazoft kéPvise|őýt, allĺalmazonját, alvállalkozíját,vele
szerz.ődéses lĺapcsolatban lévő bármely más sz,eméý haladekalanul eltávolítani és
másik, a Megrendelő ákal jőváhagyon személĘl pótolni, ha a Megrende|ő azt
feladatai el]fuásán nemtanja megfelelórreĘ és erről aYá||alkozóq a kifogás indokait is
megnevezve, írásban énesíti.
A Vállalkozó köteles haladéka.lanul írásban 1elezni alár ki5zvętlenül, a|sÄr a míiszaki
ellenőr i$án a Megrendelőnek bármeý tényt, vagy körülmén1t, anrely a beruházás
véghaúridejének csúsását, a megrendelői utasítások módosítását' vagy egyéb
szerződésszegést eredményezhet, vagyameĘk kihaľással vannak a szru'ődésre , illetve
az e|värc minóségre. Az énesftésnek ki kell ŕmie az e|őidéző okokra, azok
megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen haúsok várhato mértékére, mérséklésének
Yá||alkoző által javasolt mődján és a kármege|őzési és kirenyhítési javaslatra.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetóleg képviselője számára, hogy
bármely iclőpontban az ellenőrzési jogh gyakorolhassa, hogy a Megrenclelćí
rnegtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helpzínét, az anYagoĘ termékeli,
szerkezetek és berendezesek minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzésel<et
lehetővé tenni, illewe intézkedni az ińnq hogĺJ a vizsgálatokon és ellenőrzéseken,
amelyek aYáll|a|kozó felelősségi körébe anoznaĘ a hatóságok részt vehessenek
A Vállalkozónak a feladatait o|y módon kell ellátnia, hogy a benrházás
megvalósításával összeftiggő

lru

AzEw.39-39/ L $-aiban foglaltak betartása teljes mértékben Vállalkozó felelőssége.

A Megrendelő ilyen lÍárlyű igénp, illewe utasítása a|apján Vállalkozó - a Megrendelő
újékoztatasi tevékenpégének biztosídsa céljäbő|_ köteles minden segítséget megadni
a MegrendeIő ákal a projek kommunikációs feladatainak ellkásáva| megbízott
személyrek Ez je|enti a projelĺael kapcsolatos, közérdeklődésre számot tanő
információk ätadäsfu, ájékoztaúsban részt vevő szakember biztosítását, valamint a
munkaterület biztosításh a tájékoztatő eszkőzök elheĘzése vagy sajtóesemények
rendezése cé\ábő|.
A Vállalkozó köteles oĘn szalĺembert biztosítani' aki a Megrendelő vagy a
Megrendelő által kijelölt szemé|y szakmai segítségéve| részt vesz a ájékoztatási
munlĺában: segít megválaszolni a sajtő va1y a lakosság által feltea kérdéseket, szi.ilség
esetén nyilatkozik a munlĺák akuális kérdéseiről.
A munkaterületen megrendezett nyilvános rendezvények esetén - amennyiben azoka
kivitelezŕst a\adáIyozzák a teljesítésí hatándő az a|sadä|r1oztaús idejével
meghosszabbodiĘ de ezzn\ kapcsolatosan Vállalkoző nem léphet fel költségigénnyel
(pl. akadáĘnatÁs címén). Az a|adá|yo^At^t az épkési naplóban kötelesek a Felek
rogzfteru.

A Vállalkozó a munkaterület átadás a előtt a Megrendelővel köteles eg)zeztetni és annak
alap1än részletes iitemtervet készíteni és benyílitani. Az ütemterv ätadása a
munkaterĹilet ätadäs feltétele. Yállalkoző az ütemtervben megadotnk szerint kell

rvényesíteniekellaza|vál]alkozői,közremíiködőiinýbanis.
Ezt a kovetelménp a Vállalkozónak
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végezze a munlát. FŁ bármely utóbb az egyezteten ütemterutől
Yälla]koző el kíván témi, a Megrendeló köte|es azt ätdo|gozni és a

A megren nem érinti a késedelmes

hoBľ a. kivitelezés soľán':?:'" TŁ'#:illili"?:ffiH;,ä"1'ŕ5"# \:|^*;?;
meghatärozott időközönként, vagy a műszaki ellenőr utasításának megfelelően.

Munkaterület

A munkaterĹilet átadás-áwételi e|járásn a szeĺződéskötés dátumától számított 5
muĺrkanapon belül keľül soĺ. A Vállalkozó köteles a feĘánlon rész-munkaterület
áwételére is.

6.1

6.2 A M'egrgndellő klzárő|ag a kivitelezesi munkák által érintett területet biztosítja, minden
egŕb ideiglenes melléklétesítményi, fe lvonulási és tárolási területről a Yä||alkozó köteles
gondoskodni, illewe ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén
elbontani és elszállíani.

6.3 A munkateru|et átadását követóen a Vállalkozó köteles bíztosítani a munkaterületen
tönénő foĘmatos és tervszerű munlĺavégzést.

6.4 tének felelős őrzése, a munĘához szülséges
e gŕ b me llé klétes ítmé nye k kialakítás a, valamint

elbontása, elsállítása. A rongálásokból, a
munkaterüle! nem megfelelő arzés€bal eredő, vagy arra visszavezethetĺ hi6ák kijavíúsa a
Yá|la|koző fe|adata, ameĘt térítésmentesen kdteles elvégezni. Vállalkozói febdat a
kivitelezési munkához sztilłséges valamennyi segédszerkezet ielepítése, helpzínen tanása,
mozgatäsaés a kivitelezésbefejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása

6.5 Az épftési helpn a|álhaó minden mozgő és stacioner berendezésére és felszerelésén,
valamint a Megrendelő áka| esetle
megsemmisülésre, a károsodásra
Yál|alkoző :arcozĘ hacsak a |sáĺt
okozta a Yá||alkozó mindennemű rah
u.ary idegen személy ákall szalszerűtlen kezelés, sándékos rongálás miani
é né lĺc s ö lrke né s é rt minde n e s etb e n a Y állalkozó f e le l.

6.6 A Vállalkozó a Megrende|a áka| adott anyagga|,varyutasításai szerint sem végezheti el a
munkát, ha ez jogszabá|ý, hatósági reńđelkezéJ megsértéséhez, ,^gy o é|"t- és
v agyonbiztons ág ve s zé Ę ztetés éhez v ezetne.

6.7 %. éviXoII. torvény, a
sző|ő 5/1993, (){I.26)
sző|ő s+/z014. Qil. 5.)

ru.

6.8

mtrnlĺavé gze, j.h.' a lwÁ|yos jogszabä
költs é geit a Y ällalkozó köteles vállalni.
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6.9 A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tanan| a
keletlĺezett hulladékot a voroltko7Á jogsabálpk szerint osztá|yozni. szelekfiren kezelni,
és ekzÄl]ltÁsärőI a munka végzÁ'se során foĘÍnatosan gondoskodni. Amerľryiben ezen
kötelezemségét fe|szo|kÄs ellenére sem teliesíti, azt a Megrendelő aYá||a|koző kölségére
e|végezteti.

6.10 A Vállalkoző _ a megfelelő engedély(ek), illewe hozzĄárulźs(ok) bircokaban - köteles a
keletkezett épírcsi á bontási hulładékot foĘmatosan, a 45/2004. (uI. 2ó) BM-KvVM
együnes rendelet elaírásainak rnegfelelően <lsszegyljtetniés elsállítani. A Vállalkozónak a
keletkező hulladékot _ a meďĆlelő hatósági engedéllpl rendelkező - hulladélü<eze|ő
telepheĘre be kell szÁ|\ftania. A Vállalkozó indokolt €setben iogosult €Íľe a célra más
szenĺęzetet 's."ń. venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban
bejelenteni a Megľendelónek A besállftásén, elheĘzÁsén, feldolgozásérc, zúzásért stb.
felsámíton díjak a Vállalkozót terhelik

7. Minőség, minőségbiztosítás

7.1' A Vállalkoző a műszaki elaírásoköan, illewe ahol a vonatkozó szabványok e|őinsai a
mércékadóaĘ az azol<ban meghatá rozottlegmagasabb minőségi szintheztanoző teljesítést
vállal.

7.2 A Vállalkozó áka| az építési célra felhasznált anpgoknaĘ épftő és szerelőipari
termékekneĘ szerkezeteknek és az allĺalmazott technológiának meg kell felelniük az
érvénps és hatályos ma1Yar szabványoknaĘ ágazati szabványoknaĘ műszaki
irányelvekneĘ műszaki eloírásoknaĘ gyánői műszaki feltételeknek

7.3 A Yä||a|koző munkavégzése során az ajänlaúban (beänzoĺt költségvetési kiíráĐ
felttintetett anyagféleségeket köteles alLsa|mazni. A Vállalkoző a beépíten anyagoĘ
szereMn1reh stb. megfelelóségét az érvényes jogsz.abáIY és műszaki elaínsok szerint
vál'lalr1a,ésaztminőségtanusíwánnyaligazo|ja,ésvállaljaazalábbif eltételeket:

A felhasználandó épkő- és szerelőipari anyagokra, termékelĺre, szerkezetelĺľe
vonatkozó minőségtanúsíto okiratolut (épftőĘari műszaki engedéĘ all<a|mazási
engedéĘ megfelelőségigazo|ás, teljesítmény-nýIatkozat, stb) sállftás, beépítés előn
másolatban jővihąyásn #adja a műszaki ellenőmek
A minőségtanrísíússal kapcsolatos vizsgálatoĘ szalĺvéleménpk és engedélpk
beszrrzésének költségei teljes egészében aYä|La|kozót terhelik A Megrendelőnek joga
van ezelĺen feliil is elľendelni vizsgá|atolat.
Avizsgä|atok végrehajtása érdelĺében a Yä||alkoző lehetővé rcszi a Megrendelő vagy
egy äka|a meghatalmazoĺt szemé|y vagy ntézmény képviselője szán:uiĺ:., hogy bármely
ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helpzínét. Ehhez a Yällalkozó köteles
minden ésszerti segítséget és eszközt megadni.
Amennyiben av'usgálat e|végzÁsére nem megfelelés, vagy minőségi hiba Đanija miatt
van szi'ilség, és ez av'lzsgälat során beigazolódilĺ, lĘy ennek avizsgälatnak a költségeit
a Y ä|]a|kozó köteles Í'zetru.
A Megrendeló a Yä||alkoz6 egidejíi értesítése mellett fun:häzhatja az an7agoĘ
szerLsezłteĘberende#sekv'lzsgálaúnak jogfu másĘgetlenszenĺezetre.
A Vállalkozó köteles a v'zsgá|athoz sztilséges köriilĺnényeket biztosítani, és az
e|várhatő együttműködést, segítséget megadni. Ellenlĺező esetben a Megrendelő a
ké rdé s e s te rmé Ę szerkezet áw éte|& me gta gadhatj a.

l:a
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7.4 Szeruődő Felek megállapodnaĘ hogy az egyes munkarészek eltalĺarása csak a műszaki
ellenőr engedéĘvel történhet. Az e|tailerńsra kerülő munkarészekről a ierłezen eltakaľást
mege|őző három nappal Yá||a|koző írásban énesíti Megrendelőt, megjelölve az e|ta|gräs
időpontját. A megrendelői ellenőrzés elmulasztása a Vállalkozői a neki felróható
szeruő déssze gés jo gkövetke zménp i alól nem me ntes íti.

7.5 A Vállalkozó a szeruődés teljesítésekor megfele tesz az építési
termékek megfelelőségérő| 7zÉw. aL. $-a, vahňint ítménybe toné.,ĺ
betervezésének és beépítéséneĘ ennek során a lásának részletes
szabá|yalről szô\ő 2ĺs/zo13. (uI. 16.) Korm. rendelet szerint.

7.6 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás i.igft kiemelten kezeli,
és ezt a|válla|kozőitól, besállítófuól is megköveteü. Á veli.ik kötendő szerződéselĺben
hasonló értelmű feltételelĺet szab, és intézkedéseivel általában a megrendelĺi bizalom
erősítésére és a nem megfelelés |ac|gzatanak csökkentésére törelszik -

7.7 sorá meglévő építményeĘ burkolatok
A ro redő hibák kijavítása a Yá||alkoző

en köt ni.

7.8 Ą megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatoĘ szalĺvéleményeĘ engedélpk
be s ze rzé s ének kö lts é ge i telj es e gés zében a Y álla|kozőt te rhe lik

7.9 FŁ bármely_ a jelen szerződésben vagy szabván1han, műszaki leíľásban nem előírt, de a
Megrendelő. által elrendek - v'lzsgálat eredménw azt mutatja, hogy az anyagoĘ termékek
y?FY 1z e|végzett munlĺa nem felel meg az előírásoknaĘ akkor a v'vsgáIatók költségét a
Yá|Ialkoző viseli, ellenkező esetben a Megrende|ő a Yä||alkoző ezze7 feherült igázo|t
költségeit megtéríti.

7.10 Vita esetén aYá||a|kozó köteles az elta|gn munlĺarészt feltárni. A feltáras és heýeállítás
költségét az a fé|viseli, akinek a vitaton munlĺával kapcsolatos álláspontja téves vólt.

7.tt Amennyiben a kivitelezés soľán, illewe a jőtáIás idősza|ąbanoĘn hiányosságok derülnek
ki, ameĘk sza\szer,htlen munlĺavégzésl , vaBY csökkent énélĺ' anyagokra vezethetők
vissza, akkor ezeket Yä||alkoző felszólításra, az.onna|, térítésmentesěn és egészében
köteles me gsztintetni.

7.1'2 efejezése előn
saját költségén
eltémek és a

ly hibän vezethetők vissza. ÍIa a Yállalkoző
lreslekedik ezen hibáknak a lĺjavkasával va1y a hfunlkévő munkak befejezésével, a
Megrendelő jogosult a szeruődést azonnali hatÄllya| felmondani, jogosulĺ wvábbá a
YáLLa|koző költségén azokelvégzesére, kötbér érvényesftésére, és 

^szeoődésszegés 
egŕb

a.- ielen . s.zeruődésben vagy jogszabá|fuan meghatározott jogkövetlrezménpńek
allę'lmazasäľ:,.

7.t3 A Vállalkoző a szpruődéskötéskor előre nem látható okból felĺnerült és az érdekkörén
|ljavftásán is köteles, az ebből eredő többletköltségeit
bejelenteni a MegrendelőneĘ megjelölve az esetleges
genyer ls.
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Álvállalkozók, munkavállalók

A Vállalkozó jogosult alvä||alkozőt bevorrni a kivitelezésbe az ajänlataban szereplő
Kbt. 66. $ (6) belĺezdése szerinti nyilatkozatban foglaltak szerint, tekintenel azonban a
Kbt. 138. s (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Vállalkoző a jogosan Ęénylce vett
a|väI|alkozőérc úgy felel, mintha a munkát Ínaga végezte volna; a|váI|a|koző
jogosulatlan igenyłrevétele esetén pedĘ felelős minden olyan kárért is, amely anélktil
nem következett volna be. A Vállalkozó köteles a munlĺát úgy megszewezni, hogy a
munkaterületen dolgozn alvállalkozók egymás munlĺáját ne zavar1ák, illewe a
hatandőre való teljesítést ne veszéĘzrcsséĘ azonban a munkavédelmi szabá|yolat
maradékalanul betartsák Az alvállalkozók k'izärő|ag a Vállalkozóval állnak
jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve I<uÁrőlag vele szemben
érvényes íthetik követeléseiket.

A Megrende|ő vagy a nevében e|járő szemé|y (szcrvezet) a szerz-ődés teĘsítésének
e|Ienőrz,ése sotán az építési napló adatai a|apján e||enőrzí,hogy a teljesít&ben csak a
Kbt. 138. $ (z) és (3) belĺezdésében foglaltaknak nregfeleló a|välLa|koző vesz részt, és

aza|vá|La|kozói teljesftés arun7a nem haladja meg a Kbt. 138. $ (ĺ) és (s) bekezdésében
meghatározon mé rtéket.

A Vállalkoző avá|Lak feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkezŕí munkavállalókat foglalkoztathat. A Vállalkozó
kijelenti, hogy rendellĺezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, nrely
oĘn munlĺaheýi baleset- és rokkantságbiztosítás' amely bármely dolgozójának
bármely követését _ beleértve a TB viszontkövetelését is _ fedezi. E\őzőek
énelmében a Megrende|ő fellé aYá||a|kozó semmiĘn követelést nem támaszthat.

Felelősségbiztosítás

A Yá||a|koző felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt mtmkíén a munka
megkezdésétől a teljesítés napjáig.

A Vállalkozó körcles a Megrendelőt minden oĘn veszteséggel, lárxal, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik szeméĘek a
Yá|Ialkoző vagy akäl'|alkozőja maga.aftásával (tevékenpégével, mulasztásával) okozon
szeméýi sérulések és dologi lĺaroĘ valamint az eze|<re visszavezethető vagyoni kírok
következtében jelentlĺeznek Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja avá|lalkozői
dd összegét.

A Vállalkoző |ĺÍejezetten jelen szeruődés aĘän ellátott tevékenpégével összefüggésben
a kivitelezés teljes időtaľtalma a|aw összkoclĺázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és

felelősség), minimum 2.000.000 Ftlkáresemény |<arénélĺű és minimum 10.000.000,-
Ft/év mértélďí felelősség-biztosítással rendelkezik A felelősség-biztosíúsnak legalább a
szrrződés alálräsfuől a teljesítésigazo|ás a Megrendelő ähal ónénő a|álrásáig kell
érvénpsnek lennie.

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie:

a szenődésszegésből eredő és a szerződésen kívtil okozott lĺárokra,
harmadik s ze mé Ę k s ze mé ýi s é rülé s e ire é s tárgpon gälási káľ:iin.

A Vállalkoző abiztosftÄsi köwényt leglasőbb a jelen szenődéshaú|r1ba lépésének napjän
a Megrendelő rendellĺez,é.sére bocsátja, melydolomenttrm a szerződés mellékletét képezi.

9.

9.1,

9.2

loo

9.3
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9.4 Amerrnfben a Vállalkoző nemtesz eleget a biztosítási köwénplĺben előít feltételekneĘ
és emiatt, vagy egyéb más okból a biztósító nem fizet kánéniést, akkor aYá|la|kozőnak
kell teljes körűen helyt állnia.

10. Építési napló

10.1 A Vállalkozó a munkateriilet &adás-hvételétől kezdve épftési naplót köteles foĘmatosan
vezetĺi,a1'9I/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) szerint.

1,0.2 A szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott' szeméĘk nevét kötelesek a
naplóban.feltüntetni. Az épftési naplóban megáIapfuÁsoĘ megjegŕ'"b, kifogásoĘ stb.
b ejegyzés ér e kbÁrő|ag a me gneve zett s ze mé lp k j o g_o s ultak

10.3 A Vállalkozó a sĄfu elekronilĺrs építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős
műszaki vezłtőj&. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadái ávai- a'Yá|la\koző
kivitelező elekronikus építési naplójában kell ľögzíteni. -

1'0.4 lu épftési naplóra vonatkozó elĺĺíľások megsértése súlps szerződésszegésnek minósül' és
a Megrende|ő azonnalin hatállpl felmondhatja a szeruődést, ha koľábban már egy hben a
Yá|la|koz& ez ügyb9n a Megrend e|ő, vagy a műszaki ellenór képviselője 

"ńegfelelő

teljesítésre szólítona fel.

n. Teliesítés

1'l.1' A Vállalkozó jelen szerzódésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tanalommal,
hiba- és hiánymentesen, határidóben köteles teljesíteni, amelyek egyi'ittesen a
szerz'ődésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkoző biztosíga, hogy a ńegvalósuló
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagoĘ mind a létesítmény síerkezete-és kivitel
szempontjából az érvénps ma1yar szabványoknak és előírásoknaĘ üzemeltetői
követelménpknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradékalanul teljesíti.

LL2 
ffiľ:,iä.'?Í?:
elvárások szerint, a

rendelteÉssze1ű és biztonságos hasznä|at követelményeinek megfelelően, teljes körűen,
miszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 

^agy^, 
szabványck szeri.'ti

minőségben és anyagok felhaszná|ásával, a teljesítési hatändőie hiba- és hián),mentesen
elkészíti.

12. 
^tad^s-árwétetieliáÍás

L2.I A műszaki hadás-áwércli eljárás csak alĺkor zárhatő le, ha a YälLalkozó a megvalósulási
dolĺrmentációt is nąäbvy foglaló, mííszaki ellenőr á|ta| jőváhagyott és eilěnjegpen,
hiányalan, teljes körri fuadäsidokumentációt a Megrendeló részére J példányb 

^n{tá&^.'
L2.2 Az kadásidokumenúciónak taĺtalmaznia kell:

1. Te'gvalósulási tervet, azAz .létesítméry'ek ténylegesen megvalósult állapotának
kivite|ező és műszaki ellenőr által ellenjegyzttt műszaki t.*eit, valamint az a|ábbi
iratanyagokat rnagyar n1re lve n:
azätadottiratanyagokanalomjegyzékéą
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_ felelős műszaki ve7śtői nyllatkozaút anól, hogy a rnegvalósult állapot az e|őin
technológiával, anyagokkal es minaségben valósult meg;
lĺaröantanÁi, kezelési utasításolĺat, tizemeltetÁi, használati elóírásolĺat;
a közreműködő alvállalko zőklliłźĄfu a lénpges adatokkal;
minőségtanúsítási, mérési, megfelelőség igaz'olrźľ'i jegpőkönyveket, teljesítrrreny
nyilatkozatokat;

_ a kebtlĺezen hulladékokátadäsáró|sző|ő,azátvétnlręjogosult által kiállíton igazolást;
abeépírcmanyagokrnennyiségénekigazolásáraszallltőlevélmásolatokat,
dĘitaliált formátumú dolĺlmentációt.

A VállalkozÁ a mlnkák beÍejezÁsének időpon{áról írásos készľe ielentést kiild a
itĺĺegrendelő részśre. AMegrendeló a készre ielentés műszakiellenőri jóvähagyllsaesetén'
a készre jelenŕs kézhezrĺérclréúI számfton 15 napon belüli, Vállalkozóva| egyezteteĺt
időpontra |<ltűzi a műszaki átadls,-áwércli eljárást, és meghívja az illetékes szervezetelĺet.

Az e|1áris során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munlĺa a szerződés á annak
mellékleteiben meghatározott köVetelményekneĘ a jogszabá|ýelĺírásoknak, és a hatósági
előírásoknaĘ valamint az esetlegesen Írrcnetközb€n elrendelt megrendelői
módos ításoknak me gfe le lőe n hiäny- é s hiba me ntes en e lkészült.

A Vállalkozó a műszaki kadás-äwételi eljárás sorun kadja az épftésí nrííszaki ellenőmek a
szrrződésben vállalt és elvégzen tevékenpégettafta|rnazó teljesítési összesítőt.

A műszaki ellenőr a Yálla|koző teljesítésének ellenőrzŕsét követően, a Vállalkoző áka|
ätadott teljesítési összesítő a|apjän műszaki igazo|ást állít ki a teljesíten kivitelezési
munkák meghatÁrozÁsáről, az eW égzntt épftőipan kivite lezés i tevé ke nys é g méné ké rő l,
mennfségéről, minóségérő|, a teljesítés időpontjárol, á javaslatot tesz a kivitelező által
szán'iázható össze g meghatÄrozÄsán.

A Megrendelő a műszaki igazo|ás a|apján, a 191'/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. s (3)

o) pontjában meghatározothaúndőben, azaz a műszaki hadäs-áwételi eljárás |earását
követő 15 munkanapon belül á|líga |s, a Yál|alkoző részére a végszánläzÄs a|apjául
szo|gäIő te li e s í té s i g az o|ást.

Szeĺződésszegés

A Vállalkoző az azornahhatäýűfelrnondást megalapoző cselekméryreken, mulasztásokon
|<ívllszeruődésszegést követ el alĺkor is, ha

késedelmesen teljesít (a lĺesedelem a teljesítési véghatándő tekintetében megvalósul, s

a késedelem aYällalkozó nem megfeleló gondossággal folytatott e\árusáru, felróható
tevéken1négére vagy mulasztására visszavezethető, és a kötbér mértéke eléń a teljes
nettő szeruő dé s e s e lle né rték 2 0oÁ - änak me gfele lő ö s s ze get.

hibásan teljesít, meft a létesítmény nem felel meg a teljesítéskor az e|őllńsolban és e
szeződésben meghatá roz,atttulajdonságolĺnak és rendeltetési célnak,

a sz'erződés ellehetetleniil olyan olĺból, ame$rt a Vállalkoző fe|e|ős vagy az
érdelĺkörébe esik

SzeruődésszegéseseténaYäLŁalkozőaza|äbbikötbérekmegÍbnésétvä|La|ja:

1.2.3

1,2.4

12.5

12.6

1.2.7

lo,

13.

13.1

73.2
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a teljesítési hatźndő Vállalkozónak felróható késedelĺnes teljesítésének esetén a neÚó
vállalkozői díj 1 %-a késedelmes naptári naponként, de összesen legfeljebb a nettó
vál.lal'kozői dfi 20o/,- a;

_ hibás teljesítés eseŕn _ amennyiben a Vállalkozó, oĘn okból teljesít hibásan,
me$rt felelős, a Szerződés 14. pontjában foglalt rendelkezések szerint köteles hibás
teljesítésikötbér fizetésére, meĘek mértéke a hibával érintett termélĺľe/munl<arészre
eső AFA nélki.ili vállalkozói dť, 20 oÁ-a, azzal, hogy a Megrendelő hibás teljesítési
kötbér mellem nem érvényesíthet szavatossági igénq;

teljesítés a Yäl'lalkozó felróható magatanása, a teljesítés megtagadása
ző Í e|r őhatő le he tetle nülé s e mian me ghiús ul, a Y á||alko zó me ghiús ulás i

20o/o-a.o'.,,lÍäiläi#"Tľi;:?ľí'r1'iľjľ*ľ:#ffi fiŁ"ł!E;i;ľl
rögzftet feltételek szerint a szł.rződést felmondani.

Amennyiben a Vállalkozőnak kötbérfizetési kötelezemsége merül fel, a Megrendelő
jogosult a kötbérkövetelését a vá||alkozői díjba beszámítani és kötbér bekéia bvél
kibocs átásával érvényes íteni.

Köůérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles ki'ilön nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelő követe lés ét.
Amennyiben a Vállalkoző a kotbérÍizeúsj kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül
megtagadja, a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
me gsze gés ébő l e re dő károkat' költs é ge ket, e lmaradt hasznokat'

1,3.3 A Megrendelő jogosult azonnali haál'\r7al felmondani a szerződésq ha a Yál|a|koző
felelősségbiztosítása a szerződés hatáĘ alatt megszűnĘ vagy az előirc ménék alá
csökken.

1'3.4 A Mtgrende|ő a szerződést felmondja - ha szülséges, oĘn határidóvei, amely lehetővé
teszi, hogya szerződéssel érinten feladata e||áásärő|gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkoző úrsaságában közvetetten vagy közvetlenü|25"/o-ot meghaladó tuĘdoni
részesedést szerez valamely oĘn jogi szemé|y vary jogi s'eńélyiséggel'nem
rendel]<ező gazdaságí tánaság, amely nem felel meg az 62. s (1) bekezdés k) pont kb)
aĘontj ában meghatärozow fe ltéte le kneĘ
b) a Vállalkozőkiizvetettenvagy közvetlenü|25o/o-oÍ meghaladó tuĘdoni részesedést
szerez valamely oĘn jogi személy vag5, jogi szeméýiséggel nem rendelkező gazdasági
úrsaságban, ameý nem felel me1 az 62. s (1) belĺezdés k) pont kb) aĘontjában
meghatÁrozott fe lté te le kne k

L3.5 AYá||alkoző nyilatkozĘ hogy a Nemzeti Vagyonról sző|ő zoĺl. évi c(CW. törvény 3. $
(1) beke k minősiil. Yä|Lalkoző válLa\a, hogy vákozÁs
esetén a ékoztaústad. Tudomásul veszi, hogyvalótlan
tartalÍnú a szeruődést felmondja, vdy _ ha a szr,nődés
teljesítésére még nem lĺerült sor, akkor auól _ eláll.

13.6 A Megrendelő jogosult a szeĺződés azonnali hatÄýű felmondására, ha a YälLa|koző a
feLszőlftÁsäĺ:., a Megrendelő äkal kifogásolt vaw hiányolt
rvosolja vagy pótolja a megadod hatándőn belül, vagy ismételten
el.
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L3.7 A Megrendelő jogosult a szpruődés azonnali hatäýű felmondására, ha a Vállalkozó
fizeŕslĺeptelenné váliĘ csődbe jut vagy fe|szÁmo|jáĘ vćgelsámołás alá kerül. Azonnali
haúil1.a| mondhatja fel továbbá a l\ĺĺegrende|ő e szerzőAést, ha a Vállalkozónak a jelen
szcruődés alapjául szoĘä|ő beszeruÁ.si eljárásban bemutatott allĺalmassági felteteleiben
oĘn lénpges negadv váltoások következnek be, melpk a sze:rződés teljesítesét
kétsegessé teszik

13.8 Az azonna|ihatitýű felmondás eseteiben aYá|la|kozo csak a szerzóďąszerűen elvégzen
munka ellenercékére tanhat igénr azza| a feltétellel, hogy a Irftgrendelő a felmondástól
sárnított L5 napon belül az elvégzett munlĺa mennyiségét rnegállapítja és kiénékeli. Fĺa a
Yä|Ialkoző részérő| egyuttal szeuśdésszegés is töĺŕnt, akkor a l\4egrenclelő az
els ámoláss al e gyide jűle g a szeruő déss ze gésbő l e redő j o gait is ć rvénps fu i.

1'3.9 Megrendelő súl}.. szeľződésszegésre hivatkozvaazonnali hatálĘl mondhatja feltovábbá
a szenőd&t az alabbíeserckben:

a Yá||al]aző, a|vä||alkozőja vagy közreműködője l.L" szeruődésbőI eredő
kötelezettségei bármelyiket a Megrendelő ismételt íásbeli felhívásán nem' Vagy Í}em a
felhívásban közölt módon te ljes íti;

aYä||alkozó, alvállalkozőjava1y közreműködője a ItiIegrendelő jőváhag1rasahíánýban
végez a jelen szerződés szerint Megrendelői döntésijogköröe anoző feladatokat,
a Vállalkozó nem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő
felé értesftési kötelezenségéneĘ vagy ő, illetóleg a|vál|all<ozőja vagy közremíikódője
bármely módon a|adá|yozza, lĺéslelteti, vagy elleherctleníti a Megrendelő ellenőrzési
jogainak gyakorlását,

aYál|a|kozó nem a jogszabá|fuan & a je|enszerződésben foglaltakszeĺint tesz eleget
az épftési napló vezetésére vonatkoző kötelezenségéneĘ
a Yá||a|koző nem a je|eĺ szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dolĺtrmentációs
kötelezetłségének

13'10 Mentesülnek a Felek a szerződésszegés követlĺezménpi alól, ha b1zonýýáĘ hogy a
késedelem nem a nem-szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, b:ronýt1áĘ hogy
kötelezenségeiket a Felek személ1étől és magataĺtäsátő| független rendkívüli,
elhánthatatlan ktilső oĘ az ún' "vis majoť' körébe arcozó események miatt nem tudták
teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében a|<adáIyozott szerződő fé| a
m.ásik szeruődő felet a vis major beál|tÄrő| és megszűnéséról haladélaalanul értesíteni
köteles.

14. Hibás teliesítés, szavatosság

I4.I A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szeruődés alap1án álta|a megvalósított vállalkoási
tevékenpég eredménplĺént létrejön dolog a teljesítés során nem felel meg a
jogszabáIfu anvagyaszeződésbenmeghatáÍozoĹtrulajdonságoknak

I4.2 A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári TörvénykönyvrőIsző|ő 20t3. éviV. törvény
(a továbbialĺban: Ptk) 6:759. $ (2) bekezdésében és a 6:177 . $ (1) bekezdésében foglaltak
a|ap1än az Ąáĺiatkérő szavatossági igénp vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít döntése
szennt.

L4.3 ÍŁ a Megrendelő a hibás teljesítést elÍogaď1a, akkor a Yällralkozó egpsszegu hibás
teljesítési kötbér fizeúsére köteles.

loo
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A hibás teljesítési kötbér mércéke a hibával érintett termél.ĺrelmunkarészre eső netgó
väl|alkozői dli / .opciős rész neľ.;ő vállalkozói díja20 o/,-ánakmegfelelő összeg.
A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogad7sakor válik
esedékessé.
Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellet nem érvénpsíthet szavatossági igényÍ.

1'4.4 FŁ a Megrende|ő a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági igényt érvényesít, akkor
a nyertes aján|atevő köteles a hibát az Ąán|atkérő ákal meghatározon haúńdőn belül
e llené né k né lkĹil kijavítani.

1,4.5 Amennyibe1 a. Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, kijavítást vagy kicserélést
követe lhet, kivéve, ha az a Vá lla lkozó n ak aťanryta|an több letkö lts é get e re dméíp zne.

1'4.6 Í]a a Yál]alkoz.ô a kijavítást, illetve a kicserélést nem váIlďrja, vagy annak a jogszabá|ý
és. a Megrendelő k megfelelően nern_ rud elegei ienni, 

'a

vá|asztÄsa szerint - är|eszÁ|]ltást igényelhet vagy felĺnondhatja a
köńérigényének se mellett, azt meghaladó kár esetében

etelhet.

147 ÍŁ a Yá||alkoző a nem végzi el, a
Megrendelő a hibát sal kijavíitathatja,
ezen idópontigaz e|l

14.8 A szavatossági kötelezenség teljesírésével és a szerződésszerŕi állapot megteremtésével
kapcs'olatos költsége}_ ideérwe kĹilönösen azanYag-)munka- és továbbításilöhségeket-
aYállalkozót terhelik

I49 A hiba a legrövidebb időn belül köteles kifogását a
vá ölni, i jogait a jőú|lásihatáridőn, illetőleg' ameňnyiben
ez b jár ési jellegű szavatossági hatándőn (ogszabáiyban
meghatározott esetben akötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem 

'Áoftbele 
a

szavatossági időbe a kijavítási időnek az l

tudja rendeltetésszerűen használni. A sz
dolognak vagy jelentősebb részének kic
dologra (dologrészĄ, valamint a
tekintetében újból lĺezdődik

L4.I0 FŁ a Megrendelő igéýt menthető okból nem tudja érvénpsíteni, (így ktilönösen, ha a
hiba a jellegénél yagy a dolog természeté
a szavatossági jogok érvényesítésének h
de ha a jogszabály köte|ező allalma
énĺéns,esftésére ez a hatÁndő az;ńn.ad
'JaÍ.

74.t1 Szavatossági jogainak érvénpsítésén kívtil a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő
káränak - a hibás teljesítési kötbéren felüli _ mé$érítését is követelheti a kánércés
szabä|yai szerint.

15. Jótállás'ktitelezőalkalmasság

L5.1' A Vállalkoző a.szenődésben fogl4t valamennyi munlĺára, a műszaki átadls-áwételi eljárás
|ezáráshő| szÁmftou, a jogszabályban köte|ezően előírt ménékű, de legkevesebb 36
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hónap telies köľű iótáůIá,st vállal. Ez jdő alatt Vállalkozó a felelősĘ alól csak akkor
mentesül, hab:uonýť1a,hogyahiba oka a teĘsítés után keletkezett.

L5J.l. Amennyiben a létesítmény,va1yennekegy része ajótállási idő alatt a Válłalkozó jótállási
kötelezetsége aLá łanoző hiányosságok miatt nem iýrmel rendeltet&szś.rűen, az
e|őzőęl<ben meghatározor jótállási idó a lércsítményt, illewe az énnteĺtépftményc illetően
annyi idővel meghosszabbodil! amennyi tdeigaza rendeltetćsszerű használatra al}ĺalmassá
nem vált.

1'5.!.2. A Vállalkozó jőtállläsi kötebzemség€ nem terjed ki azokra a hibákra, ameĘkról a

Vállalkozó bebizonltja, hogy a hiba oka a teljesítés után lĺeletkezett rendeltetésellenes
hasznáLat vagy lĺalöantanás elmulasztásának következménpként.

1'5.2 A jóľállási, va1y szľvatossági idő alan fełlépó hiányosságot' hibát haladékalanul a
Yállalkoző tudomására lĺell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladékalanul inézkedni, a
hibát, hiánp kikiiszöbölni.
Konstrukciós hiba es€tén a Vállalkozó köteles a l\4egrendelő kérésére a létesítmény
mindazon elemeit, részr'it, anozé|aiĺ, stb. jőtá||äsi kötelezrtmége keretében saját
köhségére kijavítani' vagy kicserélni, amelpk ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemeklĺel, részekkel, anozékoklĺal, stb. azonos konstrukciójúaknak
bizonyultaĘ é s hasonló me ghibás odás uk fe ltéte |ezhető.

L5.3 A kötelező allĺalrnassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a Megrendelŕí
á|ta|buonýtoÜan a Yá||a|koző érdekkörébe anoző hibák kijavítását - amennyiben az
időjäräs a javítási technológiát lehetővé teszi _ 15 napon belül köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtartamon belĹil befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelŕi
jogosult a Yá||alkozó énesítésével a Vállalkozó terhére a munlát mással elvégeztetni'
E nnek df1fu a Y á||alkozo rre m vitathatj a.

16.

łou

1.6.1

Szetződő Felek képviselői

A Felek a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott
ns,ílatkozatot' értesítést írásban (levél fonnajában) _ utóbb a másik fél' áhal lĺétségbe nem
vonható módon elktildöt - ki.ildeményben kötelesek közölni az énnteu, érdekelt féllel, és

ezt íńsbaĺvisszaigazo|ni a szerződésben megadon címre.

A'ĺ),i]atkozat akkor |éphatÄIsha amikor aztacímzennek kézbesíteméĘ va1yaĺ),]atkozat
haúlfu alépésiidőpontjában,bármelyikisakésőbbi.

A jelen szerződésben foglalt bárme|y éĺtesítés, kĹildemény, tŁenet (élő)szóban, vagye-mail
útján is közölhető, de szabálpzer,len kézbesítewnek akkor minősül, ha azt utóbb
(haladékalanu) írásban is megerősítĄ visszaiga zoljlk

A Vállalkozó helpzíni képviselője, építési napló vezetésére kötelezettje:
Neve:
Telefon szämaz
E-mail címe:
NĘ sáma'
Me ghatalma zas änak kiire az é píté s i munkákkal lĺapcs o latb an te lj e s kö rű.

1,6.7.1.

16.r.2

16.2

L6.3 A Vállalkozó felelős mriszaki vez.etője:

cínr: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em.9. I teleíon: +36l-796-'10-00 | fax: +36-1-796-10-01
illío@provitalzrt'htl I www.provitalzrt.hu
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Neve:
Névjeglki szÁma;
Telefon szÁma:
E-mail címe:
NĘ sáma'

1'6.4 AMegrendelő helpzínikepviselője
Neve:
Címe:
Telefon szÁma:
Telefax számaz
E-mail címe:
NĘ sáma'

16.5 A műszaki ellenőr(ök)
Név:
Szalag:
Nyllvántanási szämaz
NĘ sáma:
Címe:
Telefonsáma:
E-mail címe:

77. Egyébmegállapodások

17.1' A megkötöt váll|alkozasj szrrződés módosítása, kiegészítése írásban , a szeĺződő Felek
egyetértésével, a Kbt. 141. $-ában foglaltak és a Ptk aĘä"történhet.

I7.2 A'.Megrendelő ákal készínetett dolĺlmentációk a Megrendelő kifejezett hozzĄáru|ása
nélktil sem tovább nem adhatóĘ sem a szerződésen kívtil fel nem haszná|haúk ĺovábbá
tilos aJVIegrendelő előzetes hozzájáru|ása nélkĹil az e|väILa|t, illetve a már folyamatban lévő
munkakról adatokat harmadik félrészére kiszolgáltatni,azo|<r6|előadásokat tartani,videó-
felvételt vagy kinyomtatott an)łag ot kiszzércnni.

I7.3 igénnyel és peres eljárással
ő bármiféle szerzői jog,
énése miatt felmerülne.

elĺet egyrnás közön úrgyalásos űton rendezzśk
Íła a táryyalások megkezÁésétől szÁmitott 30 n:apon belül a Felek lreptelenek békés úton
megoldani avíát, amelya jelen
éĺtél,haúnől függő en kölcsönös
illetőleg a törvénpzéki hatásköńen
kbÁrő|ago s illetéke s s é gét.

L7.5 Aszłződés teljesítése soľán aYäl|all<ozn tűmi köteles a Megrendelő illetélęs szelvezeti
egpége .álal |züliségesnek taľtott, továbbá a hatiiyos jogsžabálplĺban meghatározoĺt
ellenőr:#si feladatok végzés&, tudomásul veszi, hogy i s.eoddés adataň illewe a

cĺln: 1061 BudaPest, Andrássy út 17. ll. em' 9. I teleÍon: +36-ĺ-796_10-00 | Íax: +36-1-796_10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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szeruődéstlyegrendelő nyilvánossá gnh9va'Szruő!ő Felek rnegállapodnak abban, hogy

a megkötön sň,rződes nyilvános, abba bárki betekinthet'

az ĺll"-i
L7 '6 s rinti ellenórzesi

alrendszereiből
ztanÄs alrendszereihez tarcozó vagyont érintő

rendelő nevében vagy képviseletében ehjáró

l, valamint azo|mä| a-szerződő Feleknél, akiŁ
felelőseb továbbá a sznrződés rcljesfueseben

közreműkcjdőknél.

17.7 A Kbt. 138. s (3) belĺezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teĘsírheti a Vállałkozo.va!ľ.

a nem *.r.rj.ř* '*'"ey 
alľvíl|a|koző jogutódja, haeznkvalamelyike, mint gazdasági

tánaság átalalrul valy a s7frvezetjogutódlással megszűnik

I7.8 A j. n nem szabá|yozott lĺerdesekben a.Polgáń Töĺvénykönyv

éJa jogszabä|yok rendelkezései irányadók

Ke|tzZa|aegeszeg2OI8.év .....' hó . .... . napjän

Zalaegetszeg Megyei Jogír Váľos
onkormányzat^

Me grendelő lépvis e letében
Ba|aíczZoltán

polgármester

Y á|Lďlkoző ké pvis e leté b e n

cím:1061 Bucla;>est, Andrássy út 17. ll. em 9. I teleĺon: +36-1-796-',l0-00 | íax: +36-1-796-10-01

ilrÍo@pľovitalzrt'hu I www'provitalzrt hu
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vII. KÖZBEIZr,ptzÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A kivitelels róvid műszaki tanalma:

A templom '2002 ameý épület
hornlokzanznezésé héjalás j éptĺlet
körüli járda fe|fiítÄ ftásfu, a räsok
ménékéig.
A końbbi feĘítási munkálatok teljes fedezeti forrásának hiánya okán a jelenlegi javítási
munkák részben a felsorolt korábbi munlĺálatok befejezését, valamint az időkozbeni
meghibásodások javítását, további felújítási és rekonstrukciós munlcálĺat jelentenek
A homlokzatjavítással egyidejűleg az épület teljes festése, valamint az ablakoĘ az
altemplom Ąó és a szďr|őzőĺács javítása és mäzolása is terĺrezett.

Jelen közbeszerzési e|járás nyenes Ąán|attevőjének feladata a \/Iána Aĺagclolna Plébánia
Te mp lo m ho rnlokzatf e lúj ítás ána k elv égzé s e az a|äbbi f ő p anméte re k me nté n'

. Festés, vakolatjavítás cca.3515 ď felületen

. Läbazat felújítása cca. L4O m2

. Épülets zobtászatielemek felújftása (3 horrrlokzati szobor, két címer és egy
dombormű)

. Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szükség szerinti javftása

'"To'oľä:jil:tr]il^,jł",ł:łł;#1ĺí'Í.jíi'1r#xl*,...plepcsőéstámf 
al

elbontása
az északi oldali támfal fedkő javftása,a bontom elemek felhaszná|ásáva|
(cca. 1,5 m)

. Az épületről lejövő csapadékvizek gyűjtése, a keleti és dé|i oldalon, a zöldfelületben
lévő befogadóba ńrténő elvezetése. (mintegy 1OO fm csatoma' Z db monolit beton
akna)

o Ą templom kömyezetének kenrendezésife|adatai (cca. 60 m'Ż füvesítés, 40 db
cserje ültetés,2 lombos faültetés

Az épfuető a kivitelezést á||vány nélkĹili techno|őgiávalteryezimegvalósítani!

A feladatok részletesen a közb eszeruési dolĺrmentumok részelĺent kiadásra kerülő Műszaki
le íľás b an, és Anzat|an kö lts é gve té s b e n ke rülte k me ghatá r ozás ĺa.

cílll:'1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9. I teleíon: +36-ĺ-796_ĺ0_00 | íax: +36-1-796-10-01
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