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Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, ,,Vizes élőhely
rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein"
elnevezésű projekt keretében

c)

d)
e)
f)
g)

a jegyzőkönyveket az Építési Terület átvételéről, eltakart munkarészekről stb., nyilvántartásokat,
igazolásokat, jelentéseket, szakértői véleményeket, szállítási és kísérő dokumentációkat,
számlákat, átvételi elismervényeket stb., különös figyelemmel a hulladékokra, beleértve a
veszélyes hulladékokat is és
a Beruházás hiba és hiánymentes megvalósítási tervdokumentációját és
minden a Beruházás teljes körű befejezéséhez és a rendeltetésszerű használatához szükséges,
valamint a jogszabályban előírt okiratot,
Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, Vállalkozó
részére minden, az átadás időpontjáig kiszámlázott alvállalkozói és beszállítói fizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,
a Vállalkozó ajánlatában vállalt értékelési szempontok teljesülésének igazolását,

9.9.
Vállalkozó szavatolja, hogy Megrendelő részére átadásra kerülő Átadási Dokumentáció felett az
eredeti példányok átadásával Megrendelő kizárólagos felhasználási engedélyt szerez, amely felhasználási
engedély alapján az Átadási Dokumentációt Megrendelő területi, és időbeli megkötés nélkül korlátlanul
felhasználhatja, részben vagy egészben átdolgozhatja, vagy harmadik személlyel átdolgoztathatja,
többszörözheti, képfelvételen rögzítheti vagy számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra
másolhatja, Megrendelő részére biztosított kizárólagos felhasználási engedélyt harmadik személyre
átruházhatja, továbbá az Átadási Dokumentációt oly módon használhatja, vagy hasznosíthatja, ami a fenti
kizárólagos felhasználási engedély terjedelméből adódik, de kifejezetten nincs nevesítve. A felhasználási
jog ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza.
10.

Megrendelő műszaki képviselője

10.1. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő nevében és képviseletében a műszaki
ellenőr:
név és beosztás:
Sebesvári Judit, ügyvezető VKMT Kft.
Nyilvántartási szám:
NÜJ-980083510
Névjegyzéki jel:
ME-VZ 06-60622
Cím:
1094 Budapest, Viola utca 20-24/B. II. emelet 4.
Mobiltelefon:
E-mail:
11.

Szavatosság és jótállás

11.1. Vállalkozót a Beruházás kapcsán a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt kellékszavatossági
kötelezettség terheli. A kellékszavatosság kezdő időpontja a Birtokbaadás napja.
11.2. Vállalkozó a Birtokbaadás napjától számított 24 hónapos időtartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-ai
szerinti jótállást vállal a Beruházás egésze tekintetében. [A 12 hónapos jótállás kötelező. Vállalkozó által,
az ajánlatában vállalt többlet jótállás alapján a jótállás teljes időtartama 24 hónap.] A jótállás kiterjed a
Szolgáltatás azon részeire is, amelyeket a jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetére
Megrendelő Vállalkozótól birtokba vett, amely esetben a jótállás a Birtokbaadás napjával kezdődik.
Felek rögzítik, hogy a beruházás során rész (ideiglenes) műszaki átadás-átvétel fog történni bizonyos - a
dokumentációban meghatározott - elemek vonatkozásában. A jótállási időegységesen a Birtokbaadás
napjával kezdődik.
11.3. A kellékszavatossági, illetve jótállási idő alatt fellépő hibát és/vagy hiány.osságot Megrendelő
Vállalkozó tudomására hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hiányosság részére való bejelentését követően
haladéktalanul, de a Beruházás, vagy annak valamely része működését, üzemeltetését gátló hiba esetén
legkésőbb a bejelentésről való tudomásszerzését követő 24 órán belül, míg egyéb esetben legkésőbb a
bejelentésről való tudomásszerzését követő S munkanapon belül helyszíni hibavizsgálatot tartani és az ezt
követő 3 munkanapon belül állásfoglalását Megrendelővel írásban közölni, ismertetve azokat az
intézkedéseket, amelye
a hiba és/vagy a hiányosság haladéktalan kiküszöbölése érdekében Megrendelő ezt kizáró ' a�be · nyilatkozata hiányában - megtesz.
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Vízépítési munkák kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, ,,Vizes élőhely
rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein"
elnevezésű projekt keretében

15.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával
ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha
valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
15.3. Feleket a jelen szerződés alapján fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében,
hogy a Beruházás teljesítése biztosított legyen. Vállalkozó köteles együttműködni az építkezés során a
Megrendelő által meghatározott üzemeltetőkkel, hasznosítókkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont
szakemberekkel és szervezetekkel Megrendelő utasítása és jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.
15.4. A jelen szerződés megkötésével Felek valamennyi, a jelen szerződésre vonatkozó - a jelen
szerződés aláírását megelőző - korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodása vagy nyilatkozata hatályát
veszti, a jelen szerződés tartalmazza ugyanis Felek teljes megállapodását.
15.5. Vállalkozó törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
15.6. A jelen szerződésből eredő bármely - Felek által gyakorolt - nyilatkozat, a második bekezdésben
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden - a jelen
szerződéssel kapcsolatos - közlést írásban kell megtenni és tértivevényes ajánlott levélként, továbbá
telefaxon feladva, valamint futár általi kézbesítéssel, vagy személyes átvételt ·is igazoló nyilatkozattal
minősül szerződésszerűen közöltnek. A tertivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés
időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont, fáxon történő közlés esetén a sikeres leadást
igazoló fax visszaigazolásban foglalt időpont. Abban az esetben, ha Felek bármelyike a fenti címre ajánlott,
tértivevényes postai küldemény útján kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak,
tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a
jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.
15.7. Megrendelő - Megrendelő műszaki képviselőin kívüli - intézkedési és utasításadási jogkörrel
felruházott képviselői (Kapcsolattartók) és elérhetőségei:
és

név
beosztás:
telefon:
mobiltelefon:
telefax:
e-mail:
cím:

-

és

név
beosztás:

-

telefon:
mobiltelefon:
telefax:
e-mail:
cím:

-

-

„
.
.
eov1se
. korre1 fe Iruh'azo tt k'
. 101:
"·
V'II
' k ed'es10 - utas,'t'asad'as,. 100
15 8
a alkozo - e11 enk ezo" mtez
és
név
és
név
beosztás:
beosztás:

telefo n:
mobiltelefon:
telefax:
e-mail:
cím:

telefon:
mobiltelefon:
telefax:
e-mail:
cím:

15.9. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni,
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
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