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Iktatószám: 21-2-20-1/K-1/2018

Amely létrejött egyrészről,
Név
X
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
Képviseli:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),
másrészről,
Név:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.
Cégjegyzékszám:
02-10-060354
Nyilvántartó cégbíróság:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
14925889-2-02
Bankszámlaszám:
K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004
Telefon:
72/421-700
Fax:
72/421-701
Képviseli:
Sándor Zsolt vezérigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Megyeri úti szennyvíz végátemelő biofilter
rekonstrukciója” munkáit.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Megyeri úti szennyvíz végátemelő biofilter
rekonstrukciója” tárgyú ajánlatkérő anyag, Pályázati felhívás és a helyszíni bejáráson készült
jegyzőkönyv, a pályáztatás során feltett kérdések és Megrendelő ezekre adott válaszai (a felsoroltak
együtt: Pályázati dokumentáció) valamint a Vállalkozó által beadott ……………. iktató számú árajánlat,
amelyet Vállalkozó a munkavégzésre vonatkozó körülmények ismeretében nyújtott be Megrendelő felé.
Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlat a munkavégzéssel kapcsolatos minden költséget teljes körűen
tartalmaz, így attól való eltérés csak a Megrendelő részéről újonnan felmerülő igények írásos
megrendelése után lehetséges.
2. Műszaki tartalom:
Az 1. pontban megjelölt, szerződés részét képező pályázati felhívás szerint.
A Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy a munkát megtervezze,
kivitelezze és befejezze, működőképes állapotban és előírt határidőben átadja, valamint az abban
esetlegesen rejlő, elkövetett hibákat kijavítsa a szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
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3. Számlázási és fizetési feltételek:
Az 1. pontban meghatározott munkáért a Megrendelő Vállalkozónak összesen …..………,- Ft + áfa, azaz
…………………………………………….…… forint + áfa, vállalkozói díjat fizet.

3.1. A fizetés módja:
Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkáért 2 db számla (egy részszámla és egy végszámla)
kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
•

1 db rész-számla: kivitelezési munka és az üzempróbák lezárásakor, a próbaüzem kezdetekor
kerül benyújtásra. A számla összege:,- HUF +áfa.

•

1 db végszámla: sikeres próbaüzem és műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kerül
benyújtásra. A számla összege:,- HUF +áfa

Számla kiállítására Vállalkozó a vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően
jogosult. A számlán Vállalkozó köteles feltüntetni jelen szerződés Megrendelő által adott azonosító
számát (iktatószám). A számlához kötelezően csatolandó melléklet a Megrendelő által aláírt, vonatkozó
teljesítési igazolás (lásd Pályázati felhívás 5. pontja) egy eredeti példánya.
A számla pénzügyi rendezése Vállalkozó ... sz. számlájára történő átutalással a számla
kézhezvételét követő ………………..…. napon belül történik.
Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek szerint állítja ki és küldi meg, az a számla kiegyenlítés
nélküli visszaküldését vonja maga után, melyből eredő károkért Megrendelő semmilyen felelősséggel
nem tartozik.

3.2. Teljesítésigazolás:
A számlákhoz kötelezően csatolandó melléklet a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás. Vállalkozó
számláit a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásának napjára állíthatja ki.
•

•

1 db rész-számla teljesítés igazolása: „Teljesítésigazolás”, mely rögzíti, hogy a műszaki
tartalom a kiviteli dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul
megvalósult, az üzempróbák és a légtömeg áram mérés sikeresen megtörtént és, hogy
próbaüzemet gátló hiányosság, hiba nem áll fenn, a próbaüzem megkezdhető.
1 db végszámla teljesítés igazolása: Megrendelő által kiállított igazolás a szerződéses
feltételeknek megfelelő teljesítésről.

4. A munka megkezdésének ideje: A munkaterület átadás - átvételének napja.
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5. Kapcsolattartók:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Név: Bicsák László, szennyvíztelepi csoportvezető
Cím: Pécs, Állomás utca 40.
E-mail: bicsak.laszlo@tettyeforrashaz.hu
Telefon: 06-30/620-67-28
Vállalkozó részéről:
Név:
Cím:
E-mail:
Telefon:
6. A munka megkezdését megelőzően Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas
állapotban átadni Vállalkozónak, - amely átadásának összehívása Megrendelő feladata - és erről átadás átvételi jegyzőkönyvet felvenni legalább 3 példányban. Megrendelő a munkaterület átadás – átvételi
eljárást, a szerződés aláírását követő 10 napon belül összehívja.
7. Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő köteles a végátemelő munkarendjének megfelelően hétfőtől – péntekig 7
munkaterületet és felügyeletet biztosítani a kivitelezési munkák elvégzéséhez.

00

– 18

00

között

Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű
teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
Vállalkozó a lefolytatott pályáztatás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint
köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést
terhesebbé.
A Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai
leírásoknak megfelelő teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó
előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról,
hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben
csökkentett áron elfogadja.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az építés helyszínén a Megrendelő, illetve a Vállalkozó
érdekkörében jelen lévő személyek, alvállalkozók együttműködését - a kivitelezési munka megvalósítása
és a folyamatos üzem biztosítása érdekében - elősegítik, biztosítják.
Megrendelő követelései
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Ha a Megrendelőnek Vállalkozóval szemben követelése keletkezik a jelen szerződés alapján, úgy arról
köteles a Vállalkozót 7 napon belül, a követelését alátámasztó adatokkal együtt értesíteni.
8. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt munkákat
a megjelölt határidőig a pályázati dokumentációnak, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak
és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben elvégezni, a létesítményt
határidőre kivitelezni, próbaüzemeltetni, az esetlegesen fellépő hibákat kijavítani.
A létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amely a Megrendelői feladatleírásában szereplő
feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a szerződés magában foglal, továbbá minden olyan munkát amely
– bár a szerződésben nem szerepel – a létesítmény stabilitásához, a sikeres próbaüzem lezárásához, a
biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.
A próbaüzem megkezdését megelőzően Vállalkozó feladata a Megrendelő üzemeltető személyzetének a
kötelező üzemeltetési / karbantartási oktatást megtartani.
A Vállalkozó felelős minden helyszínen zajló tevékenység szakszerűségéért, állékonyságáért és
biztonságáért, továbbá minden építési módszerért az általa birtokba vett létesítményeken.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja azt, hogy a munkaterülettel szomszédos
létesítményekben a kivitelezés megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó a kötelezettségek
megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott károkért teljes körű anyagi
felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a létesítmény zavartalan
működését biztosítani.
Vállalkozó, jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő
a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a
Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó köteles a
Megrendelővel jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni.
Megrendelő jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben, a kivitelezés során a
munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi
(hulladékkezelés, zajvédelem) előírások betartásáról.
A Vállalkozó – az alvállalkozóira is kiterjedően – kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatokban, csak
olyan munkavállalók vegyenek részt, akinek az alkalmazása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
mindenben megfelel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a
Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.
Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén.
Vállalkozó képviselőjének feladata a Vállalkozó munkájának irányítása és amennyiben a helyszínen nincs
jelen, úgy köteles megfelelő helyettesítő személyt kinevezni.
Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezését úgy végrehajtani, hogy a területre üzemeltető munkatársai
folyamatosan bejuthassanak, az üzemeltetői feladatok ellátását, nem akadályozhatja.
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Vállalkozó nem jogosult a szerződés tárgyát képező munkálatokat teljes egészében alvállalkozókkal
elvégeztetni.. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Jelen szerződés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben kizárólag a Vállalkozó által az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre.
Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe a saját teljesítésük 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót
vagy teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember bizonyítható hibás
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval,
Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, amennyiben az
megfelel azoknak a műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó
az ajánlatában az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem
következett volna be.
Vállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen történő munkák megkezdése előtt
legalább öt munkanappal írásban értesítenie kell a Megrendelőt
Megrendelő jelen vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső
alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is, amelyről Vállalkozó az alvállalkozóit és
harmadik személyeket is köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen szerződéses feltételt
szerepeltetni.
8.1. Biztonsági eljárások
Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges, a kivitelezés
során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
környezetvédelmi előírások betartásáról.
A kivitelezési munka során harmadik félnek okozott kár megtérítése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi ügyintézés Vállalkozó feladata a Megrendelő tájékoztatása mellett, amennyiben a
követelés jogossága nem vitatott és a Vállalkozó részéről azonnali kifizetés történik.
A fenti esettől eltérően a kivitelezési munka során harmadik félnek okozott kár esetén a Vállalkozó
azonnal tájékoztatja a Megrendelőt. A károkozás további ügyintézésével kapcsolatban egyedileg kell
megvizsgálni az esetet és közösen dönteni az ügyintézés további menetéről.
Vállalkozó felelős a kivitelezés során keletkező hulladékok elszállításáért.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.
Vállalkozó köteles a megközelítő utakat a rongálódástól megóvni. Az ebből eredő kárért kizárólag
Vállalkozó felelős.
8.2. Áruk szállítása, tárolása
Az áruk szállítását Vállalkozó az üzemeltetés zavartalanságának biztosítása mellett köteles végezni.
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Vállalkozó felelős minden olyan áru és más dolog csomagolásáért, berakodásáért, szállításáért,
kirakodásáért, tárolásáért és megóvásáért, amely a létesítményhez szükséges.
Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek
megszegéséből vagy azoknak a nem szerződésszerű teljesítéséből származik.
8.3. Vállalkozó eszközei
Vállalkozó felelős minden eszközéért. Vállalkozó köteles minden olyan engedélyt beszerezni, amely az
eszköz(ök) használatához szükséges és az eszköz(öke)t kizárólag a létesítmény kivitelezésére használhatja.
8.4. Környezetvédelem
A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a környezetet mind a munkaterületen,
mind azon kívül megvédje, és hogy csökkentse a tevékenysége által esetlegesen okozott szennyeződés, zaj
és egyéb károkat.
Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban előírtak betartására, különös tekintettel
munkavégzésére vonatkozó határértékek szem előtt tartására.
Vállalkozó köteles a munka-, és tűzbiztonsági, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos 1. számú
mellékletben leírt rendelkezéseknek megfelelni.
8.5. Megvalósulási dokumentumok
Vállalkozónak el kell készítenie a létesítmény kivitelezéséről egy teljes dokumentációt, bemutatva a
kivitelezési munka pontos helyét, méreteit, részleteit. A dokumentációt a Pályázati felhívásban
rögzítetteknek megfelelő módon és időben el kell juttatni a Megrendelő számára az átvételt megelőző
próbák megkezdése előtt.
Ezen felül Vállalkozónak megvalósulási tervet kell készítenie, a Megrendelő által meghatározott
formátumban és példányszámban, bemutatva az összes kivitelezett létesítményt, és át kell adnia azokat a
Megrendelőnek ellenőrzés, jóváhagyás céljából.
A közbenső üzempróbák megkezdése előtt a Vállalkozónak el kell juttatnia a Megrendelőhöz az
üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket olyan részletességgel, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a
Megrendelő - a hiba bejelentési időszakot követően - azokat üzemeltesse, karbantartsa, szétszedje,
összerakja, beállítsa és megjavítsa. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a létesítményt nem lehet az
átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni.
9.

Berendezések, anyagok és kivitelezés
9.1. Kivitelezés módja
Vállalkozónak a kivitelezést a szerződésben meghatározott módon, megfelelő szakszerűséggel és
gondossággal, a szakvállalat felelősségével és gyakorlatával megfelelően felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.
9.2. Ellenőrzés
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő személyzete minden indokolt időben korlátozás nélkül
hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó tevékenységét,
beleértve a beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse.
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9.3. Közbenső üzempróbák
A kivitelezés során azzal összhangban felmerülő próbák (kivéve a befejezés utáni üzempróbákat)
tekintetében Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékről, dokumentumról, információról,
műszerről, eszközről, anyagról, valamint megfelelően képzett és tapasztalt személyzetről, munkaerőről,
amely a meghatározott próbák eredményes elvégzéséhez szükséges. Vállalkozónak a próba időpontjáról a
Megrendelőt annak lefolytatását megelőző öt munkanappal értesítenie kell.
A Megrendelő változtathat a meghatározott próbák részletein, vagy utasíthatja a Vállalkozót további
próbák elvégzésére, melynek költségeit - amennyiben azok eredményei nincsenek összhangban a
szerződéssel - Vállalkozó köteles viselni.
Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatni a Megrendelő részére a próbákról készült megfelelően
hitelesített jelentéseket. A próba elfogadásáról, jóváhagyásáról a Megrendelő Vállalkozó részére külön
igazolást bocsát ki, amely tartalmazza annak hatályosságát is.
9.4. Elutasítás
Ha a megvizsgálás, ellenőrzés, mérés vagy kipróbálás eredményeként bármely berendezést, anyagot vagy
kivitelezést hiányosnak, vagy a szerződéssel össze nem egyeztethetőnek találtak, akkor a Megrendelő
elutasíthatja azokat, a Vállalkozót megfelelő indokolással értesítve. Vállalkozó ez után haladéktalanul
köteles kijavítani a hiányosságot és biztosítani, hogy az elutasított tétel eleget tegyen a szerződésnek és
köteles teljesíteni az új ellenőrzésekre, próbákra vonatkozó Megrendelői utasítást, amelynek költségei
Vállalkozót terhelik.
9.5. Berendezések és anyagok tulajdonjoga
Minden berendezés és anyag tulajdonjoga a sikeres üzempróbát követően zálogjogtól és egyéb terhektől
mentesen Megrendelő tulajdonába kerül.
10. Teljesítési határidő
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési és
kivitelezési munkákat - a létesítmény próbaüzemmel történő befejezését, beleértve a közbenső
üzempróbák elfogadását és minden olyan munka befejezését -, amely szükséges ahhoz, hogy a
megvalósult műszaki tartalom szerződésszerűen használható legyen, valamint a szerződésben
meghatározott egyéb kötelezettségeit az alábbi ütemezésnek megfelelően elvégzi:
• Próbaüzem sikeres lezárása, készre jelentés: …………………………….
11. Átadás-átvétel
11.1. Létesítmény átvétele
A próbaüzem sikertelenségének esetét kivéve, a létesítményt a Megrendelőnek át kell vennie akkor,
amikor az a szerződésben leírtaknak megfelelően elkészült és sikeres próbaüzemmel lezárult.
Vállalkozó a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 5 nappal köteles írásban
értesíteni arról, hogy a létesítmény a készre jelentési határidőig készen áll az átadásra, azt határidőben
készre jelenti.
Az átadás-átvételi eljárást - a készre jelentést követően - a Megrendelőnek, a Vállalkozóval egyeztetett
időpontra kell kitűznie. Az eljárás lebonyolítása a Megrendelő feladata.
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A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek jóváhagyásra átadni a Pályázati dokumentációban
szereplő dokumentumokat.
A Megrendelő Vállalkozónak az átadás-átvételi jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját akkor adja ki, amikor a rekonstrukciós kivitelezés, a szerződésnek megfelelően sikeres próbaüzemmel
lezárult, hibamentesen elkészült. Ennek hiányában az átadás-átvételi igazolás kiadását indoklással ellátva
visszautasítja és megjelöli azokat a munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell végeznie az igazolás
kiadásához. A Vállalkozó a visszautasításban megjelölt munkákat köteles elvégezni, mielőtt újabb
értesítést küldene az átadás-átvételre vonatkozóan.
Az átadás-átvétel napjáig a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek tételes minőségtanúsítványt átadni
minden felhasznált anyagról. Amennyiben a minőségtanúsítvány nem megfelelő, a műszaki átadást
meghiúsultnak kell tekinteni.

A Szerződő Felek az átadás-átvételről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő módon igazolja
Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. A teljesítési jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
(a)
az átadás helyét, időpontját, a jelen lévő személyek nevét és feladatát (beosztását),
(b)
az átadott létesítmények részletes megnevezését, az átvett munka mennyiségét;
(c)
a teljesítés minősítését (elfogadás vagy hibajavításra visszaadás).
A Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok
kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell
Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg
megszüntetésre kerültek.
Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a kitűzött határidőre
sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli felszólítás nélküli
elvégeztetni.
Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben
a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.
Teljesítési igazolás kiadását követően Vállalkozó köteles bármilyen megmaradt eszközét, maradék
anyagot, hulladékot a helyszínről haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét
ésszerű időben Megrendelő felszólítása ellenére nem teljesíti, úgy azt Megrendelő maga jogosult a
Vállalkozó költségén elszállítani, azaz a felmerült költséget a Vállalkozó részére kiszámlázni és e számla
összegét a Vállalkozó által kiállított végszámlából történő kompenzálással – beszámítás - kielégíteni.
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Jótállás
Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő ………….. hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az
általa megvalósított kivitelezésre és a berendezés(ek) tartozékaira. A jótállás ideje alatt az esetleges
meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más
szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári
Törvénykönyv, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
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Megrendelő jogosult a jótállási időszak meghosszabbítására olyan mértékben, amennyiben a létesítmény
vagy a berendezések egy nagyobb része egy hiba vagy kár miatt nem használható azokra a célokra,
amelyekre készült.
Ha a Vállalkozó bármilyen hibát vagy kárt elfogadható időn belül nem javít ki, akkor a Megrendelő
Vállalkozó írásbeli értesítésével kitűzhet egy dátumot, amely időtartam alatt a hiba vagy kár kijavítható.
Ha a Vállalkozó a megjelölt határidőn belül elmulasztja a hiba vagy kár kijavítását, akkor a Megrendelő
jogosult azokat a Vállalkozó költségén elvégeztetni és követelését Vállalkozón érvényesíteni.
A Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási idő alatt a Megrendelő által közölt hibát kijavítja –üzemelést gátló,
életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását, azonnal megkezdi. Egyéb nem
életveszélyt okozó vagy az üzemelést nem gátló hiba esetén, 72 órán belül megkezdi a hiba kijavítását.
12.2. Késedelmi kötbér
A vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, amennyiben jelen szerződés 10. pontjában meghatározottakhoz
képest késedelmesen, hibásan teljesít, valamint a létesítmény elkészültének „készre jelentését”
elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától szerződés tárgyát képező
munkavégzés nettó értékének megfelelő napi 0,5 %, de legfeljebb a 3. pontban feltüntetett vállalkozói díj
20 %-a. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba kijavításig naponta szerződés tárgyát képező
munkavégzés nettó értékének 0,5 %-a , de legfeljebb a 3. pontban feltüntetett vállalkozói díj 20 %-a.
A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani, azaz a
Vállalkozó által a jelen szerződés 3. pontja szerint kiállított számla összegét a kötbér összegével
csökkentett összegben kiegyenlíteni.
Amennyiben a szerződés által érintett tevékenység megvalósítása nem a Vállalkozónak felróható okokból
(pl.: időjárás) akadályoztatásra kerül, úgy a felek a teljesítési határidőt egymással egyeztetve írásban az
akadályoztatás várható megszűnését követő időszakra módosítják. Ilyen esetben Megrendelő a
késedelmes teljesítés miatti igényével, az összegzett akadálymentes munkanapok alapján a módosított, új
teljesítési határidő lejárta után élhet.
A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem a
Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból ered.
Megrendelő kötbérigényének érvényesítésén felül jogosult az ezt meghaladó kárát Vállalkozóval szemben
érvényesíteni.
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni abban az esetben, amennyiben a
késedelmi kötbér mértéke a maximum értéket eléri. Ebben az esetben Megrendelő az érdekmúlást nem
köteles bizonyítani.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő szavatossági igényt (kijavítás, kicserélés) nem
érvényesíthet.
13. A vállalkozási szerződés időtartama alatt a tevékenység folyamán bekövetkező káreseményért a Vállalkozó
tartozik felelősséggel, illetve a környezetszennyezés felszámolása a Vállalkozó feladata.
14. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegre pénzügyi fedezettel
rendelkezik. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
15. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat terheli.
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16. E szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadóak.
17. E szerződés aláírásának napján lép hatályba, mely szerződés egyoldalú megszüntetése rendes felmondással
nem lehetséges. Jelen szerződést a Felek közös megegyezés alapján kizárólag írásban módosíthatják.
18. Felek kötelesek a szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen együttműködni, egymást segítve,
jóhiszeműen eljárni, valamint a teljesítést bármelyikük részéről esetlegesen akadályozó és egyéb
körülményekről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.
19. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban peren kívül,
tárgyalásos formában, megegyezésre törekedve rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Felek a Pécsi
Járásbíróság, illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
20. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban készült, amelyet a Szerződő
felek kölcsönösen átolvastak, értelmeztek és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírták.
Pécs, 2018………………...

……………………………………………..
Vállalkozó
…….
……
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1. számú melléklet
I.

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:

A vállalt tevékenység során a Vállalkozónak az alábbiakat kell betartania:
Az építés során érintett zöldfelületeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.
A vonatkozó jogszabályokat, szabványokat be kell tartani mind a felhasznált anyagok, mind az
alkalmazott technológiák esetében.
- A kivitelezés során törekedni kell olyan technológia alkalmazására mely a legkevesebb energia
felhasználással, és hulladékképződéssel jár.
Hulladékkezelés, szállítás:
-

A vállalt tevékenység során keletkezett hulladékot a Vállalkozónak a jogszabályban rögzített tartalommal
nyilván kell tartania, és annak a rendeletben rögzített időpontban történő bevallásáról gondoskodnia kell.
Jogszabályok:
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
• 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról.
• 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
• 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
• 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló
A hulladékot munkaterületről el kell szállítani, arra engedéllyel rendelkező átvevőnek át kell adni, ez alól
kivételt képez az aszfalt és betonhulladék, amelyeket a közútkezelő hozzájárulásnak megfelelően kell kezelni.
Az átadást az átvevő mérlegjegy, átvételi bizonylat kiállításával ismeri el.
Fém és öntvény hulladékot a Vállalkozó nem adhat le, ezek esetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi
CXL. törvényben foglaltak alkalmazandóak, amely alapján kizárólag a tulajdonos, vagy annak megbízottja
adhatja le azokat.
A Vállalkozó köteles a fenti bizonylatok másolatait a teljesítés igazolás érdekében, a Megrendelő szakági
műszaki ellenőrének leadni. A bizonylaton szerepelnie kell:
a vállalkozó nevének
a munkaterület megnevezésének, ahonnan a hulladék származik
a hulladék mennyiségének
a hulladék fajtájának
Amennyiben alvállalkozó végzi a szállítást, a szállító bizonylata nyújtandó be, amelyen a megbízó (fővállalkozó)
neve és a hulladék keletkezésének helye (a vállalkozó munkaterülete) is fel van tüntetve. Ebben az esetben a
fővállalkozónak az alvállalkozó szállító jegyeit igazolnia kell.
Vállalkozó a keletkezett hulladékot balesetmentes, rendezett formában a munka befejezési határidejéig
tárolhatja a közterületen.
A hulladékok elszállítása alkalmával közterületet szennyezni nem szabad. A szóródó anyagokat szállítás
alkalmával le kell fedni. A víz alól kitermelt hordalékot az elszállítás előtt szikkasztani szükséges.
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Folyékony hulladék szállítása csak zárt, tartálykocsikban történhet.
Zaj- és rezgésvédelem
A Vállalkozó olyan zajterheléssel járó munkát, amely a jogszabályban előírt határértéket meghaladja, csak
havária ill. katasztrófa elhárítás esetében végezhet. Ez esetben a munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a
zajterhelés a lehető legrövidebb ideig tartson. A nagy zajterheléssel járó munkák esetén a vállalkozó köteles a
munkát végző dolgozók számára a káros zajhatás elleni védőeszközt biztosítani.
A Vállalkozó tevékenysége során csak olyan munkagépet használhat, amely által okozott rezgések az épített
környezetet nem károsítják. A munkálatok megkezdése előtt a munkaterület környezetében lévő építmények
műszaki állapotát fényképen, videón vagy elektronikus úton rögzíteni szükséges. Ez a dokumentum az építési
dokumentáció részét képezi.
Jogszabályok:
- 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
Felszíni és felszín alatti vizek védelme, talaj védelem:
Felszíni vizekbe, nyílt vízfolyásokba, tavakba, forrásokba, valamint csapadékvíz elvezető csatornákba szennyező
anyagot, hulladékot, szennyvizet (takarítási kommunális szennyvizet) bejuttatni tilos.
A munkaterületen a kibontott és a beépítésre kerülő anyagokat, valamint a keletkezett hulladékot rendezetten
úgy kell tárolni, hogy azok sem a használat során, sem pedig kimosódás útján a vízelvezető árkokba, vagy
csatornákba ne juthassanak.
Szennyező, az élővízre veszélyes anyagokat árkok, vízfolyások ill. csapadékcsatornák mellett tárolni nem
szabad.
Veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok, olajok vegyszerek bejutását a vízelvezető rendszerbe a műtárgyak fóliás takarásával meg
kell akadályozni.
Amennyiben a munkavégzés során a vízelvezető rendszer szennyeződött, a szennyezést haladéktalanul el kell
hárítani. Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a szennyezést okozónak értesíteni kell a
Megrendelőt, a Környezetvédelmi Felügyelőséget. A szennyezés lokalizálását és eltávolítását arra jogosult
vállalkozóval kell elvégeztetni.
A karszt-területen ill. a vízvédelmi területen munkát végezni fokozott odafigyeléssel a Környezetvédelmi
Felügyelőség előírásainak szigorú betartása mellett szabad.
A vállalkozó tevékenysége során a talajt nem szennyezheti.
A Vállalkozónak dokumentummal igazolnia kell, hogy a veszélyes anyag maradványait és azok göngyölegeit
rendszeresen átadja a veszélyes hulladék elszállítására és kezelésére a Környezetvédelmi Felügyelőség
engedélyével rendelkező vállalkozónak.
A fent leírt feltételek teljesülését a megrendelő műszaki ellenőrei a munkavégzésre vonatkozó hivatalos
dokumentumokban (pl. építési napló, műszaki átadás-átvételi, helyszíni jegyzőkönyv) rögzítik.
A környezetvédelmi fejezetben leírtak betartása a Vállalkozó feladata.
II.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET:

A munkaterület átadását követően a Vállalkozó felel a munkavégzéssel együtt járó valamennyi munka- és
balesetvédelmi intézkedés betartásáért. Dolgozóit a munkába állás előtt megfelelő általános és munkakörre
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szabott oktatásban kell részesíteni. A munkaterület előkészítéséről, a közlekedési táblák elhelyezéséről, az
éjszakai kivilágításról a Vállalkozónak kell gondoskodni.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM. együttes rendeletet be kell tartani.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt-nél a Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai szakértő:
PIRICOOP Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,
• Elérhetőség: Peternel Piroska,
• Tel.: 0630/300-4852,
• Email: piroska.peternel@piricoop.hu
A kivitelezés és a műszaki átadás során az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 275/2013. (VII.16) Korm.rend.-et kell figyelembe
venni.
A Vállalkozó a munkaterületért a munkaidőn kívül is felel, ezért gondoskodnia kell annak megfelelő
megjelöléséről, körül korlátozásáról, kivilágításáról, szükség esetén őrzéséről.
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII.
törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok, az egyes
veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett
szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége).
A kivitelezési munkákat csak a 191/2009. (IX.15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm.
rendeletnek megfelelő felkészültségű és jogosítványú kivitelezhető végezheti.
A Vállalkozó által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgép biztonsági szabályzat kiadásáról
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági
követelményeiről,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell fokozott
figyelmet fordítani:
A Tervdokumentáció a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a tulajdonosok (kezelők,
üzemeltetők) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megelőzően a meglévő
vezetékek vízszintes és függőleges helyzetét valamint méretét kutatóárok létesítésével meghatározni.
A feltárások megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben meghatározott módon, saját költségén
szakfelügyeletet kérni, és az érintett közművek felfüggesztéséről, állékonyságáról, épségéről gondoskodni
köteles. A munkaárok kiemelését függőleges pallójú, zárt dúcolás védelme mellett kell végezni, a közművek
közelében és a bekötéseknél kézi – a továbbiakban gépi földkiemeléssel. A munkaárok mellett 50 cm-t
szabadon kell hagyni.
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Jelen dokumentáció a kivitelezési, tervezési, használati, üzemeltetési követelményeknek megfelel.
III.
TŰZVÉDELMI FEJEZET:
A létesítmény „E”, - "nem tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozik.
A Vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban,
hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket
állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok
biztosításáról gondoskodni.
A Vállalkozó köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban foglaltakról, [különös tekintettel az 1996. évi
XXXI. Tűzvédelmi törvény, a tűzvédelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 54/2014. (XII. 5) BM
rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról,
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
A tűzvédelmi fejezetben leírtak betartása a Vállalkozó feladata.
IV.
VÍZBIZTONSÁGI FEJEZET
A kivitelezés során csak olyan a vízzel közvetlenül érintkező anyag, termékek és a víz kezelésére alkalmazott
technológia alkalmazható, amely rendelkezik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével.
Az ivóvízzel közvetlenül kapcsolatos szerelési munkákat egészségügyileg igazoltan alkalmas dolgozók
végezhetik.
A kivitelezés során be kell tartani a Műszaki Leírás más fejezetiben hivatkozottak mellett, a következő
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit:
• 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
• 220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól
• 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről
• 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízi létesítmények védelméről
• 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 1991. évi XLV törvény a mérésügyről
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
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