AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai
ivóvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a
hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése a felépítményi
(vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg.”

Ajánlattételi határidő:
2016. év november hónap 28. nap 11 óra 00 perc

Tisztelt Ajánlattevő!

A TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő versenyeztetési eljárás keretében ezúton kéri fel
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt a jelen ajánlattételi felhívásban
nevezett „Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat
rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási
munkálatoknak elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az
anyagok biztosításával egyidejűleg” tárgyban.
Az eljárásban dokumentáció nem kerül kiadásra, ezért az ajánlatukat a felhívás és annak
mellékletei alapján kérjük elkészíteni, és az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban
foglaltak szerint benyújtani.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire, valamint az
eljárás, illetve annak egybeszámított becsült értékére való tekintettel, jelen ajánlattételi
felhívás megküldésével egyszerű beszerzési eljárást kezdeményez.
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Név:
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

Telefonszám:

+36-72-421-700

Telefaxszám:

+36-72-421-701

Kapcsolattartó:

Gáspár János

2. Ajánlatkérő nevében eljár:
Név:

EXANDAS Szolgáltató Kft.

Székhelye:

1054 Budapest, Honvéd u. 16. I. em. 3.

Levelezési cím:

1395 Budapest, Pf.: 420

Tel:

+36-1-783-1278, +36-1-785-6977

Fax:

+36-1-700-1924

E-mail:

kozbeszerzes@exandas.hu

Kapcsolattartó:

dr. Takács Ádám

3. Versenyeztetés tárgya, mennyisége:
Tárgy:
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak
elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok
biztosításával egyidejűleg”
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Mennyiség:
A Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak
elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok
biztosításával egyidejűleg.
A részletes feltételeket a jelen ajánlattételi felhívás, valamint a Vállalkozási szerződés
tartalmazza.
4. A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés alapján „Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai
ivóvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó
helyreállítási munkálatoknak elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal
együttesen az anyagok biztosításával egyidejűleg”
5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Az ajánlattevő által
megajánlott előteljesített nap(ok) száma a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz
képest értékelési részszempont. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2017. június 30.
6. Teljesítés helye:
7634 Pécs, Hegyalja utca
7634 Pécs, Tettye-Rigóder utca
7634 Pécs, Dischka Győző utca
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít.
A nyertes ajánlattevő rész és végszámla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:
1. számú rész – számla: a szerződés összegének minimum 50 % - át meghaladó értékű
készültség esetén munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan számított
vállalkozói díjon, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-ának erejéig;
2. számú rész – számla: a szerződés összegének minimum 75 % - át meghaladó értékű
készültség esetén munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan számított
vállalkozói díjon, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 25 %-ának erejéig;
Végszámla: a szerződés összegének minimum 100 % - át elérő értékű készültség esetén
munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan számított vállalkozói díjon, de
legfeljebb a teljes vállalkozói díj 25 %-ának erejéig.

3

Teljesítést igazoló okmánynak minősül az ajánlatkérő által aláírt teljesítés-igazolás és
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
A benyújtott számla ellenértékét ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési
határideje a számla kézhezvételétől számított, nyertes ajánlattevő ajánlatában
meghatározott naptári nap. A számla fizetési határideje értékelési részszempont.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás
kifizetésének pénzneme HUF.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezéseit.
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és
beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
8. Az ajánlatok értékelési szempontja, az értékelés módszere:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat.
Értékelési részszempontok:

Súlyszám

1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (nettó
Ft)

50

2. értékelési részszempont: Előteljesített nap(ok) száma a
szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest

5

3. értékelési részszempont: Fizetési határidő (naptári nap)

20

4. értékelési részszempont: A kötelező jótállási időn felül
megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás (IGEN /
NEM)

25

Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határ: 1 pont, felső határ: 10 pont.
A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1-3. sz. értékelési részszempontok értékelése az értékarányosítás módszerével történik.
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén
belül) a fordított arányosítást alkalmazza:
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)
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A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek
meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

=

A
A

á

∗ (P

−P

)+P

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi
eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek
kiszámításra.
A pontszámok kiosztásának módszere az alábbi értékelési részszempont esetén:
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén
belül) az egyenes arányosítást alkalmazza:
2. Előteljesített nap(ok) száma a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest
3. Fizetési határidő (naptári nap)
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max)
kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek
meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

=
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á
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek
kiszámításra.
Abban az esetben amennyiben a 2. számú értékelési részszempontra kizárólag nullás
megajánlás érkezik, úgy valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap.
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A pontszámok kiosztásának módszere az alábbi értékelési részszempont esetén:
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál az ajánlattevő pontszámát a
pontozás módszerével határozza meg az alábbi értékelési skála alkalmazásával:
4. A kötelező jótállási időn felül megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás
(IGEN / NEM)
–

amennyiben az ajánlattevő vállalja az ajánlatban, hogy a kötelező jótállási időn
felül plusz egy évet (12 hónapot) megajánl: 10 pontot kap;

–

amennyiben az ajánlattevő nem vállalja az ajánlatban, hogy a kötelező jótállási
időn felül plusz egy évet (12 hónapot) megajánl: 1 pontot kap.

Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos előírások:
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)
Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan
költségvetési kiírások) kitöltésével, melyet az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmaz.
Ajánlattevőknek a munkákhoz tartozó egyes nettó anyagárakat és díjakat kell megadniuk
a részletes árajánlatban, valamint a felolvasólapon. (A munkákhoz tartozó egyes nettó
anyagárakat és díjakat kell megadni, majd összesíteni kell.) A felolvasólapon a részletes
árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az „1. értékelési részszempont: Összesített
nettó ajánlati ár” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés
érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában
kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész
számokban kell megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb.
kivéve az ÁFA összegét.
2. Előteljesített nap(ok) száma a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott előteljesített napok száma képezi. Az előteljesített napok számát a
Felolvasólapon kell megadni egész nap(ok)ban meghatározva. Ajánlatkérő a nullás
megajánlást elfogadja.
Teljesítési határidő alatt ajánlatkérő a szerződésszerű és a Műszaki leírásban
meghatározottaknak megfelelő teljesítés határidejét, valamint a műszaki átadás-átvételhez
előírt dokumentumok átadási határidejét érti.
Ajánlatkérő az előteljesített napok száma részszemponttal kapcsolatban meghatározza az
adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb
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vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és
ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a
legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál:
Előteljesített nap(ok) száma a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest
maximum: 15 naptári nap.
3. Fizetési határidő (naptári nap)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott, fizetési határidő mértéke képezi. A fizetési határidőt a Felolvasólapon kell
megadni. A fizetési határidőt (egy egységes értékként) egész naptári napokban kell
megadni.
Ajánlatkérő meghatározza az alábbi ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és
az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad:
A fizetési határidő: 60 naptári nap
Ajánlatkérő meghatározza az alábbi ajánlati elem azon szintjét, amelynél kedvezőtlenebb
az adott ajánlati elem nem lehet:
A fizetési határidő: 30 naptári nap
4. A kötelező jótállási időn felül megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás (IGEN /
NEM)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott kötelező jótállási időn felül megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás
képezi. Ajánlattevőknek a Felolvasólapon kell megadniuk, hogy vállalják (IGEN) vagy
nem vállalják (NEM) a kötelező jótállási időn felüli plusz egy év (12 hónap) jótállást.
9. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert;
d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
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e) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;
f) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
g) korábbi közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított 3 évig;
h) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
− a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
− a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
− a Btk. szerinti költségvetési csalás;
− a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
− a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
− a Btk. szerinti
kényszermunka;

emberkereskedelem,

valamint

a

Btk.

szerinti

− a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
− a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, fenti a)-g) pontokban
felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak (ajánlattételi
felhívás 2. pontja) való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó
döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem
felel meg.
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Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fenti, a felhívás 9.
pontjának a)-i) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik-e.
Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
10. Alkalmassági követelmények:
10.1. Pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági
követelményt előírni.
10.2. Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő az eljárás során a 18. xiii. pont szerinti műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményt ír elő.
11. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.
12. Ajánlattételi határidő:
Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának időpontja: 2016. év november hónap
28. nap, 11 óra 00 perc
13. Az ajánlat benyújtásának címe:
Személyes benyújtás esetén:
EXANDAS Szolgáltató Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 6.
Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Recepción kell átadniuk/leadniuk az
ajánlattevőknek.
Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem kerül átadásra/leadásra a
Recepción, úgy az elkésettnek és így érvénytelennek minősül, és azt az ajánlatkérő erre
tekintettel nem veszi figyelembe az eljárás során.
Az elkésett ajánlat(ok)ról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.
Postai úton történő benyújtás esetén:
EXANDAS Szolgáltató Kft.
1395 Budapest, Pf.: 420
14. Ajánlattétel nyelve:
Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Ajánlatkérő a nem magyar nyelvű dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
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15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
EXANDAS Szolgáltató Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 6.
Ideje: 2016. év november hónap 28. nap, 11 óra 00 perc
16. Szerződéskötés tervezett időpontja és helye:
A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő
megküldésének napját követően haladéktalanul a nyertes ajánlattevővel egyeztetett
időpontban és helyen kerül sor.
17. Részajánlat vagy többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:
Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
18. Egyéb információk, követelmények:
i.

Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását, vagyis az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanap, megadásának határideje az
ajánlatok bontását megelőző 2. munkanap.

ii.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség a felhívásban megjelölt ajánlattételi
határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő
lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő
lejártát követő 60 napig (hatvan napig) marad kötve ajánlatához.

iii.

Ajánlati nyilatkozat: Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy elfogadja a felhívásban foglalt feltételeket, továbbá, hogy
nyertessége esetén a szerződést megköti és teljesíti az ajánlatában megjelölt
ellenszolgáltatásért.

iv.

Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről: Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell kíván-e alvállalkozót igénybe venni a teljesítéshez.

v.

Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani
az ajánlattevőknek a közös ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat, melynek
tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való
részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a
képviselő ajánlattevő megjelölését.

vi.

Felolvasólap: Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az
összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a
főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek).

vii.

Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: Követelmény az ajánlat bekötése,
összefűzése vagy összetűzése. Az ajánlatot 1 db eredeti és 1 db, az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus példányban (szkennelve, elektronikus
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adathordozón) kell benyújtani. Az eredeti ajánlati példányban szereplő igazolások
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatot lezárt, át nem látszó csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlat
fedőlapján és az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az alábbiakat:
▪ Ajánlattevő neve és székhelye
▪ Ajánlatkérő neve
▪ Ajánlat
▪ „Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat
rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó
helyreállítási munkálatoknak elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési)
munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával egyidejűleg”
viii.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások
és feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak
figyelembevételével tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy ajánlatukhoz az
ajánlattételi felhívásban foglaltak szerinti iratokat szíveskedjenek csatolni!

ix.

Aláírási címpéldány, meghatalmazás: Az ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a
cégjegyzésre jogosult aláírója aláírási címpéldányának, eredeti, vagy az ajánlattevő
által hitelesített másolatát. Amennyiben az ajánlatot, vagy az abban szereplő
bármely nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy az ajánlathoz
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által az ajánlatot, vagy az abban található
bármely nyilatkozatot aláíró személy(ek) részére, kifejezetten a tárgyi eljárásban
benyújtott ajánlatra vonatkozóan adott meghatalmazást eredeti példányban.

x.

Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjára – a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a
szerződés teljes időtartamára olyan érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezni (a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy olyan
felelősségbiztosítási szerződést kötni), melyben a kártérítés összege
káreseményenként min. 5.000.000,- Ft és évente legalább 25.000.000,- Ft.
Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a felhívásban előírt felelősségbiztosítás
– nyertessége esetére történő – megkötésére/kiterjesztésére vonatkozó
nyilatkozatot.

xi.

Jótállási biztosítékra vonatkozó nyilatkozat: Ajánlattevőnek ajánlatához
csatolnia kell nyilatkozatát a jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására
vonatkozóan.

xii.

Árazatlan költségvetés: Ajánlattevő köteles ajánlatához kitöltve papír alapon
csatolni az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadásra került árazatlan
költségvetési kiírást. A költségvetést szerkeszthető formátumban is csatolni
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szükséges, egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD), a papír alapú
példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkát szerepeltetni
az ajánlatában és az árazatlan költségvetésben.
xiii.

A nyertes ajánlattevő köteles a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált felelős
műszaki vezetőkkel rendelkezni, akik MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal és MV-KÉ Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
jogosultsággal rendelkeznek.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles
legalább 1 fő MV-VZ és 1 fő MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezető(ke)t biztosítani.

xiv.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelem esetére
kikötött, és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles.
Késedelem esetére kikötött kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdés]
késedelmesen teljesíti, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelem esetére
kikötött kötbér megfizetésére köteles.
A késedelem esetére kikötött kötbér a késedelemmel érintett munka nettó
ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt vagy határnapot követő
nappal kezdődően számított napi 2 %. A késedelem esetére kikötött kötbér
összegének felső határa a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 20 %-a.
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét,
ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
A késedelem esetére kikötött kötbér érvényesítése nem zárja ki az ajánlatkérő
(Megrendelő) kártérítési igényének érvényesítését.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: A szerződés olyan okból történő
meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a felelős [Ptk.
6:186. § (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) teljesítés elmaradása
esetére kikötött kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek).
A teljesítés elmaradása esetére kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
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A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (Jótállási
biztosíték):
Nyertes ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre
biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg.
Jótállás: A teljes körű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontja.
A jótállás időtartamának lejártát követően ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági
jogok illetik meg.
A kötelező jótállási időn felül megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás
értékelési részszempont.
19. Az ajánlatok elbírálásának menete:
i.

Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. Az ajánlatok
felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen.

ii.

Az ajánlatok vizsgálata: Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő megvizsgálja
az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa, megfelelnek-e a felhívásban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, tartalmaznak-e számszaki
hibát, valamint az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően teljesek-e,
vagyis tartalmazzák-e a felhívásban előírt valamennyi dokumentumot.

iii.

Hiánypótlási felhívás / felvilágosítás kérése: Ajánlatkérő
felhívást/felvilágosítás kérést küld az ajánlattevő(k)nek, amennyiben
ajánlat(ok) tartalmilag vagy formailag nem felelnek meg az
felhívásban előírt feltételeknek, vagy annak (azoknak) valamely
egyértelmű kijelentést tartalmaz.

iv.

Ha az ajánlat irreális megajánlást / kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz,
úgy arra vonatkozóan Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől indokolást kér,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek
megalapozottságáról. Amennyiben Ajánlatkérő nem tarja elfogadhatónak az
irreális megajánlásra / kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlattevői
indokolást, úgy az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

v.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását, illetve – hiánypótlás/felvilágosítás/ indokolás
kérés esetén – a hiánypótlási felhívásban/felvilágosítás/indokolás kérésben
meghatározott hiánypótlási/felvilágosítás/indokolás megadási határidő lejártát
követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek illetve érvénytelenek.
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hiánypótlási
a benyújtott
ajánlattételi
eleme nem

vi.

Formai hibák: Ajánlatkérő jogosult eltekinteni az ajánlat(ok)ban előforduló formai
hibáktól, amennyiben megítélése szerint ezek nem jelentenek lényegi, tartalmi
eltéréseket és nem vetnek fel további kérdéseket az ajánlat értelmezésében.

vii.

A számítási hibák javítása:
Amennyiben az ajánlatban számokkal és betűkkel is leírt összegek nem egyeznek,
úgy ajánlatkérő a betűkkel leírt összeget veszi figyelembe.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy az alapadatokat alapul véve számítja ki
az összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja ajánlatkérő.
Amennyiben ajánlattevő nem fogadja el a fentiek szerint a hibák kijavítását, úgy
ajánlatát ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja.

viii.

Az ajánlatok érvénytelensége:
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot különösen, de nem kizárólag
abban az esetben, ha:
az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott
feltételeknek;
az ajánlat a szerződéstervezetben meghatározott szerződéses feltételekkel
ellentétes feltételt tartalmaz;
az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást / más teljesíthetetlen
feltételt tartalmaz;
az ajánlattevő vagy alvállalkozója az ajánlattételi
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

felhívásban

ajánlattevő nem fogadja el a számítási hiba ajánlatkérő általi, a felhívás 19.
pontjának vii. alpontjában meghatározottak szerinti kijavítását.
ix.

Az ajánlatok értékelése:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlatok értékelési szempontja – az
összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja – alapján értékeli,
melynek során megállapítja, hogy mely érvényes ajánlat tartalmazza az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.

x.

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása:
Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást:
amennyiben nem nyújtottak be ajánlatot;
amennyiben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
amennyiben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az
ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fent az ajánlatát.
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Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást:
amennyiben az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válik, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés
felmondásának lenne helye;
amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel;
valamely ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követ el;
amennyiben jelen szerződés megkötése ajánlatkérőnek bármely okból nem
áll érdekében a továbbiakban.
xi.

Az eljárás nyertese: Ajánlatkérő azon ajánlattevővel köt szerződést jelen eljárás
eredményeként, akinek ajánlata érvényes – vagyis megfelel az ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételeknek –, és az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tartalmazza.

xii.

A második helyezett ajánlattevő: Ha ajánlatkérő az eljárás eredményének
megállapításakor megjelölheti a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt követő
ajánlattevőt. Ebben az esetben az ajánlatkérő – az eljárás nyertesének visszalépése
esetén – ezzel az ajánlattevővel jogosult megkötni a szerződést.

xiii.

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének/elbírálásának befejezését – az erre
vonatkozóan hozott döntést - követően legkésőbb 5 munkanapon belül írásban
tájékoztatja
az
ajánlattevőket
az
eljárás
eredményéről/az
eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő(k) ajánlatának érvényessé/érvénytelenné
nyilvánításáról.

xiv.

Ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlattevő saját kockázatán vesz részt az eljárásban. Az
ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
Ajánlattevőnek kell viselni, tekintet nélkül az eljárás eredményére. Ajánlattevő az
általa kidolgozott ajánlatért ellenértéket nem igényelhet, ezzel kapcsolatosan
semminemű követelést nem támaszthat az ajánlatkérővel szemben.

xv.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a jelen versenyeztetési eljárás
eredménytelenné nyilvánítására és az összes ajánlat elutasítására az
eredményhirdetés előtt, anélkül, hogy az ajánlattevőkkel szemben bármilyen
kártérítési vagy kártalanítási felelőssége merülne fel, amennyiben a benyújtott
ajánlatok ajánlatkérő számára kedvezőtlenek. Ennek megítélése Ajánlatkérő joga.

20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2016. november hó 18. napja
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14925889-2-02

Bankszámlaszám:

K&H Bank Zrt. 10402427-0002764700000004

Telefon:

72/421-700

Fax:

72/421-701

Képviseli:

Sándor Zsolt vezérigazgató

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről,
Név:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Székhely:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Cégjegyzékszám: * szerződéskötéskor kitöltendő
Nyilvántartó

* szerződéskötéskor kitöltendő

cégbíróság:
Adószám:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Bankszámlaszám: * szerződéskötéskor kitöltendő
Telefon:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Fax:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Képviseli:

* szerződéskötéskor kitöltendő

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:
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I.
1.

2.

Megrendelő, mint ajánlatkérő „Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző
utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá
tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési)
munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával egyidejűleg” tárgyban indított
versenyeztetési eljárást (továbbiakban: versenyeztetési eljárás).
Vállalkozó, mint ajánlattevő a versenyeztetési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen
közbeszerzési szerződést kötik egymással az alábbiak szerint.
II.

1.

2.

ELŐZMÉNYEK

A SZERZŐDÉS ALAPDOKUMENTUMAI

Felek teljes megállapodását a jelen szerződés törzsszövege, a versenyeztetési eljárás
során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben
kiegészítő tájékoztatási igény felmerült), az ajánlattételi felhívás; és Vállalkozó nyertes
ajánlatának teljes tartalma / a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel/
tartalmazza.
A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), ajánlattételi felhívás, Vállalkozó,
mint nyertes ajánlattevő ajánlata a Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: szerződéses
okmányok.

3.

Felek rögzítik, hogy hogy bár a II.2. pontban említett dokumentumok fizikailag nem
kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, azonban Felek számára ismert azok tartalma.

4.

Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés és a szerződéses okmányok között
ellentmondás áll fenn, úgy a műszaki leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.
III.

1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ
KIJELENTÉSEK

A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő üzemeltetési
területén lévő Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai
ivóvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá
tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése a felépítményi (vezetékszerelési)
munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával egyidejűleg.” Vállalkozó
vállalja, hogy az ajánlat a munkavégzéssel kapcsolatos minden költséget teljes körűen
18

tartalmaz, így attól való eltérés csak a Megrendelő részéről újonnan felmerülő igények
írásos megrendelése után lehetséges.
2.

Műszaki tartalom:
2.1. A Megrendelő üzemeltetésében álló ívó vízvezeték rekonstrukciós munkálataihoz
tartozó föld és helyreállítási munkálatok, valamint felépítményi (vezetékszerelési)
munkák - az anyagok biztosításával egyidejűleg - (X11222 Dischka Győző utca
vízellátása; X11221 Hegyalja utca vízellátás; X11220 Tettye-Rigóder NA300
fővezeték vízellátás) elvégzése az ajánlati felhívásban szereplő tervdokumentációk
szerint és a mellékelt költségvetések (2. számú melléklet) alapján.
A részletes feladatok leírását az ajánlati dokumentáció részét képező Kiviteli tervek és
Műszaki leírások, valamint „A vízhálózati rekonstrukció műszaki követelményei” című
leírás (3. számú melléklet) tartalmazzák.
Az ajánlati dokumentáció mellékletét képező kiviteli tervek (5. számú melléklet)
komplett megvalósítása anyag és munkadíj tekintetében kompletten Vállalkozó
feladatát képezi.
1. X11222 Pécs, Dischka Győző utca – Vízvezeték rekonstrukció komplett
kivitelezése
2. X11221 Pécs, Hegyalja utca – Vízvezeték rekonstrukcióhoz komplett
kivitelezése
3. X11220 Pécs, Tettye-Rigóder NA300 fővezeték – Vízvezeték rekonstrukcióhoz
komplett kivitelezése
A Megrendelő feladata a nyílt árkos geodéziai bemérés, a technológiai
vízfelhasználás költsége (min. 5x feltöltés), az ideiglenes vízellátó hálózat
vízminőség-ellenőrző vizsgálatának elvégzése, az újonnan létesítendő vízellátó
hálózat vízminőség-ellenőrző vizsgálatának elvégzése (szükség szerint
megvalósítási ütemenként)
A beépítendő anyagoknak a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben meghatározottaknak
meg kell felelniük, illetve a rendelet 8. §. (6) bekezdésének megfelelően az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott, érvényben lévő listán szerepelniük kell. A
kiválasztott és beépítésre tervezett anyagokat a beépítést megelőzően Vállalkozónak
jóvá kell hagyatnia Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel. Megrendelő és Műszaki
ellenőr beépítésre történő jóváhagyása nem jelenti az anyag megfelelőségét illető
felelősség átvállalását, illetve amennyiben a korábban jóváhagyott anyag nem
megfelelősége beigazolódik, Megrendelő és Műszaki ellenőr jogosult annak díjtalan
cseréjére utasítani Vállalkozót.
Az elvégzendő munka magában foglalja a földkiemelést, közműfeltárást,
ágyazatkészítést, a burkolat bontását, szakszerű helyreállítását, a kiszoruló föld- és
bontott anyag (aszfalt, beton, cső, stb.) elszállítását, elhelyezését (lerakóhelyi díjjal
együtt), tömörítést, a szükséges víztelenítést, átjáró biztosítását, síkosság mentesítést
valamint a munkaárok dúcolását, lehatárolását, szalagozását, a kiegészítő biztonsági
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védőépítményeket az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119 Útügyi műszaki előírás – Közutakon
folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve)
alapján. Ezen kívül magában foglalja a 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes
rendelet alapján, - a munkaterület eredeti állapotának visszaállításáig - forgalomterelő
eszközök, (táblák, lámpák) a munkaárok és a kiegészítő biztonsági védőépítmények
ellenőrzését, éjszakai megvilágítását a minden ide vonatkozó jogszabályi kötelmek
vállalásával együtt.
A Vállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges, rendeltetésszerű használatra
alkalmas gépet, felszerelést, anyagot, védőeszközt, munkaruházattal ellátott munkaerőt
biztosítani, különös tekintettel a 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes rendeletre.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkákhoz kapcsolódó terveket egy tapasztalt
kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munkák megvalósítására
alkalmasnak találta a pályáztatás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében.
Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a kivitelezési munkák megvalósításához
szükséges még rendelkezésre nem álló terveket (pl.: forgalomtechnika terv) és a
kivitelezési munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar jogszabályoknak, egyéb előírásoknak,
műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben,
a szakvállalat gondosságával elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Ennek költsége Vállalkozót terheli. Az
ezeknek való megfelelés jelenti a szerződésszerű teljesítést Vállalkozó részéről.
Vállalkozó az elkészítendő terveket (pl.: forgalomtechnikai terv) nyomtatott formában
3 (három) példányban köteles jóváhagyásra benyújtani, az illetékes közterület
kezelőjének, amelyből elfogadás esetén kettő (2) lepecsételt és aláírt példányt
visszakap. Az elfogadott terveket (pl.: forgalomtechnika terv) Megrendelő részére is át
kell adni egy (1) példányban.
2.2.

A munkaterületre vonatkozó előírások:
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munkaterületen lévő közművek szakszerű
feltárására, az esetleges károk térítésmentes helyreállítására, annak szükség szerinti
lőszermentesítésére.
A megvalósítás során a működő létesítményekben a munkálatok ideje alatt a
zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell, a kivitelezést a folyamatos üzem
biztosítása mellett kell megvalósítani.
A szakfelügyeletek és közterület foglalási engedélyek megkérése a Vállalkozó feladata
és költsége.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a beruházás és az azzal kapcsolatos
munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész beruházás
átadás-átvételének napjáig, amikor is ez a felelősség átszáll a Megrendelőre.
2.3.
A kivitelezési munka során harmadik félnek okozott kár megtérítése:
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Amennyiben a kár Vállalkozó részére kerül bejelentésre, köteles arról a Megrendelő
részére azonnali tájékoztatást adni. Amennyiben utóbbi tájékoztatási
kötelezettségének Vállalkozó nem, vagy nem haladéktalanul tesz eleget, úgy a kárt –
a kárigény jogosságának kétségbevonása nélkül – köteles közvetlenül károsult
részére megtéríteni.
Amennyiben a kár a Megrendelő részére kerül bejelentésre, erről Megrendelő
tájékoztatja Vállalkozót, aki – együttműködési kötelezettségének keretén belül –
köteles Megrendelő részére minden szakmai segítséget, és valamennyi, az üggyel
kapcsolatban keletkezett dokumentumot nyomban, de legkésőbb egy napon belül
rendelkezésre bocsátani. Megrendelő ezt követően a belső ügyrendje szerint az ügyet
kivizsgálja, és amennyiben a kárigényt jogosnak találja, úgy – Vállalkozó
tájékoztatása mellett – a rendezésével járó költségeket Vállalkozótól számviteli
bizonylattal bekéri. Amennyiben a kárigény rendezéséből eredő követelést a
Vállalkozó nem fizeti ki, úgy Megrendelő jogosult a Felek között fennálló egyéb
jogviszonyokból eredő, Vállalkozó részére fizetendő ellenérték terhére a kárigény
rendezéséből eredő követelését érvényesíteni. Amennyiben Felek között nem áll fenn
jelen szerződéses jogviszonyon kívüli egyéb jogviszony, úgy a kárigény
rendezéséből eredő követeléseit Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott jótállási
biztosíték terhére elégíti ki.
Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel és
megfelelő személyi feltételekkel, képzettséggel rendelkezik. A Vállalkozó köteles a
Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált legalább egy-egy felelős műszaki vezetővel
rendelkezni, akik MV-VZ – Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal és MV-KÉ – Közlekedési
építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal
rendelkeznek.
Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt
vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles
biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben
teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és
balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterület átvételétől a műszaki átadásátvétel, üzembe helyezés időpontjáig a munkaterületen tanúsított magatartásáért,
mulasztásáért, az ezzel okozott esetleges károkért, ide értve a munkagépek,
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és
vagyonbiztonságért. A Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira
is.
A Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékokat és környezetkárosító
anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni,
illetve azt dokumentáltan az átadás – átvételi dokumentációval igazolni, a felvonulási
területet az építés befejezése után eredeti állapotba helyreállítani.
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Amennyiben valamelyik utcában rövid időre teljes útlezárást kell végezni, akkor azt
a lakossággal, a mentőkkel, tűzoltósággal a lezárás előtt 10 munkanappal tudatni
kell, azonban a gyalogos forgalmat ilyen esetben is biztosítani kell.
A munkaterületet úgy kell felhasználni és a munkákat úgy kell végezni, hogy a
lakosság közlekedését és az egyes lakótelkekre történő bejutást a lehető legkisebb
akadályoztatással biztosítsák. A kivitelezés kapcsán a területet érintő forgalmi
rendváltozásokat Vállalkozó saját költségén köteles a közterület mindenkori
kezelőjével egyeztetni, jóváhagyatni, illetve kitáblázni.
Vállalkozó köteles a végső műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásakor a
munkaterületet visszaadni Megrendelő részére, egyúttal köteles a munkaterületről
levonulni.
2.4.

Minőségi követelmények:
A Vállalkozó a kivitelezés során csak az érvényben lévő előírások és rendeletek
figyelembevételével Magyarországon felhasználási (ÉME / CE) engedéllyel bíró
szerződésszerű anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel.
A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, kezelési és karbantartási
utasításokat (1 példány eredeti és 1 példány hiteles magyar nyelvű fordításban),
betonminőség vizsgálati jegyzőkönyvet a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki
átadásig.
A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal a kivitelezett létesítmények
rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésére más
vállalkozó tervezte, szállította, vagy készítette el.
Vállalkozó a szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki
tervek, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles
végezni. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást szerződésszerűen
köteles teljesíteni.
IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, A TELJESÍTÉS MÓDJA
1. A munkaterület átadása és a teljesítés kezdő időpontja:
Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez
alkalmas állapotban, legkésőbb a szerződés aláírásától számított 10. munkanapig
köteles átadni, melyet Vállalkozó köteles átvenni, amennyiben a Ptk. 6:241. § (2)
bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek. A munkaterület átadásának tényét Felek 2
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eredeti példányban felvett munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kötelesek
rögzíteni, amelyből Feleket 1-1 eredeti példány illeti.
Vállalkozó köteles a munka-, és tűzbiztonsági, valamint a környezetvédelemmel
kapcsolatos 1. számú mellékletben leírt rendelkezéseknek megfelelni, ezeket betartani.

2. Teljesítési véghatáridő:
A teljesítés véghatárideje: 2017. június 30.
Jelen szerződés Felek között az aláírás napján lép hatályba. A szerződéskötést követő
10 munkanapon belül Vállalkozó összeállítja és Megrendelőnek átadja a
közterület mindenkori kezelője által elfogadott részletes kivitelezési ütemtervét,
ami meghatározza a közterület használatbavételi időpontokat és a főbb
munkanemenkénti teljesítési határidőket, de a befejezési véghatáridő 2017. június
30-át nem haladhatja meg. Az adott munka teljesítési határidejét a munkaterület
átadás-átvételi jegyzőkönyvön rögzíteni kell. A Vállalkozó a Megrendelővel
szerződéskötéskor egyezteti az előrehaladást, a teljesítési határidő a munkaterület
átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A Vállalkozó által a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül összeállítandó és
Megrendelő részére megküldendő kivitelezési ütemterv az alábbi követelményeknek
kell, hogy megfeleljen:
•

Főbb munkanemenként, munkafázisonként meghatározza a – munkavégzési
ütemek határidőit, de a befejezési véghatáridő tekintetében nem haladhatja meg
a teljesítési véghatáridőt.

•

A kivitelezési ütemtervnek tartalmaznia kell a Megrendelő által elvégzendő
munkák Vállalkozó által igényelt dátumait (pl.: nyomáspróba, élőre kötés
elvégzése, vízmintavételezés és vizsgálat, stb.).

•

Az ütemtervet a közterület mindenkori kezelőjével egyeztetni és jóváhagyatni
szükséges. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a közterületek igénybevételének
módját és időpontjait.

•

Az ütemtervnek továbbá ki kell térnie a Vállalkozó által elvégzett teljes
helyreállítási munka, tervezett ütemére (figyelembe véve a közterület
mindenkori kezelője által támasztott előírásokat).

•

A kivitelezési ütemterv naprakész állapotban tartása és a változások
egyeztetése Vállalkozó feladata és kötelezettsége.
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•

Ennek elmaradásából adódó esetleges megrendelői késedelem esetén
Vállalkozó akadályoztatási bejelentéssel / követeléssel Megrendelő felé nem
élhet.

Amennyiben a szerződés által érintett tevékenység megvalósítása a Vállalkozónak fel
nem róható okokból (pl.: időjárás, vízellátás veszélyeztetése, üzemzavar előfordulása)
akadályoztatásra kerül, úgy Vállalkozónak lehetősége van a teljesítési határidőt az
akadályoztatás várható megszűnését követő időszakra történő módosítását kérni
Megrendelőtől. Ilyen esetben Megrendelő a késedelmes teljesítés miatti igényével, az
összegzett akadálymentes munkanapok alapján, a Vállalkozó által vállalt módosított
teljesítési határidő lejárta után élhet.

3. Felelős műszaki vezető:
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a
vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse.

A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatározott szakági vezetők
személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő
Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő
E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő

Vállalkozó képviselőjeként, műszaki irányító:
Név: * szerződéskötéskor kitöltendő
Cím: * szerződéskötéskor kitöltendő
Telefon: * szerződéskötéskor kitöltendő
E-mail: * szerződéskötéskor kitöltendő

Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba
bejegyzésekre jogosult személyek, műszaki ellenőr(ök) a következők:
Név: Kálmán Zsolt Műszaki ellenőr
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Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Telefon: 0620/566-2915
E-mail: kalman.zsolt@ph.pecs.hu

Név: Gáspár János
Cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Telefon: 0630/247-5177
E-mail: gaspar.janos@tettyeforrashaz.hu

Név: Bényei József
Cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Telefon: 0630/247-4882
E-mail: benyei.jozsef@tettyeforrashaz.hu

Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő
kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és annak képviselőjét
haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles
eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően
végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek,
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét
képezi.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti munkákra építési napló vezetési
kötelezettség a jogszabály alapján nem vonatkozik, ám a Felek papír alapú építési
napló vezetésében állapodnak meg, amit a Felek a vonatkozó jogszabályokkal
egyezően szabályoznak.

4. Műszaki Átadás-átvétel:
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését, (’készre
jelentés’). Vállalkozó a készre jelentésével egy időben köteles a készre jelentés
tárgyára vonatkozó, a Megrendelő által meghatározott tartalmú átadás – átvételi
dokumentációt (anyagminőségi bizonylatok, felmérési lapok, építési napló másolatok,
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betonminőség vizsgálati jegyzőkönyvek, vízminőség vizsgálati jegyzőkönyvek,
nyomáspróba jegyzőkönyvek és regisztrált nyomás diagramok stb.) 2 pld. papír és 1
pld. elektronikus (szkennelt és szerkeszthető) formában átadni.

Készre jelentés kiállítása csak Megrendelő jelenlétében és azzal igazoltatott sikeresen
lefolytatott nyomás próba, majd vízmintavételi vizsgálat lefolytatását követően
lehetséges.
Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül kell
megkezdeni.
A műszaki átadás-átvételi eljárást Vállalkozó hívja össze.
Az átadás-átvételi eljárás lezárására annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll
rendelkezésre.
A

műszaki

átadás-átvételi

eljárásról

3

példányban

műszaki

átadás-átvételi

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és
Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi
minőségét,
d) Megrendelő észrevételeit,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadásátvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy
hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), azok kijavításának határidejét,
i) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
j) a résztvevők aláírását.
Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadásátvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a
kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási
jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá
kell írnia.
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A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a munka Megrendelő általi elfogadását
követően a Vállalkozó teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési
tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről. A kiállított
teljesítésigazolásokat a Megrendelő és az építési műszaki ellenőr írják alá.

Megrendelő a megépített közműhálózat valamint a hozzá tartozó műtárgyak üzemi- és
próbaüzemi vizsgálatainak sikeres lezárását követően a Megrendelő által jóváhagyott
teljesítésigazolások alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak.

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a
rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn.

V. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
1.

A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét,
továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot,
az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, az ágazati és egyéb szabványoknak
megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket,
ideiglenes helyreállítás és annak a szerződés teljes időtartama alatti fenntartási
költségeit, vagyonvédelmi költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek
költségeit,

a

szerződés

tárgyának

rendeltetésszerű

használatát

biztosító

megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását.

2.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói
feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban
megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására
vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő
dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

3.

A rögzített vállalkozói díj a Vállalkozó által meghatározott, a szerződés
elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet alapján meghatározott egységárakból és
az elvégzett munka mennyiségéből számított ár, mely a teljesítésigazolt munkák
ellenértékének az összege.
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4.

Jelen

szerződés

teljesítésére

vonatkozó

vállalkozói

díj:

*szerződéskötéskor

kitöltendő,- Ft + Áfa azaz *szerződéskötéskor kitöltendő + Áfa, amely az
alábbiaknak megfelelően oszlik fel:

X11222 Pécs Dischka Győző utca vízellátása: *szerződéskötéskor kitöltendő,- Ft +
Áfa azaz *szerződéskötéskor kitöltendő + Áfa,

X11221 Pécs Hegyalja utca vízellátása*szerződéskötéskor kitöltendő,- Ft + Áfa
azaz *szerződéskötéskor kitöltendő + Áfa,

X11220 Pécs Tettye-Rigóder NA 300 fővezeték vízellátása: *szerződéskötéskor
kitöltendő,- Ft + Áfa azaz *szerződéskötéskor kitöltendő + Áfa,

5.

Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen Többletmunka jogcímen további költséget
nem érvényesíthet.

6.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott Munka ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Számlázás:
Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg
Megrendelőnek vagy személyesen leadja Megrendelőnél a Központi Iktatóban.
Teljesítést igazoló okmánynak minősül a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás és
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény a számvitelről és az 2007. évi
CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról előírásainak, valamint a vonatkozó
egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
A vállalkozó által kiállított számla teljesítési időpontja az elvégzett munka
Megrendelő általi szerződésszerű átvételének dátuma, mely dátumot Megrendelő az
általa

kiállított

teljesítés-igazolásban

rögzíti.

Megrendelő

csak

megnevezéssel illetve címzéssel kiállított számlákat tudja befogadni:
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az

alábbi

Név: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari u 8.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért
Megrendelő nem vállal felelősséget.
Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti
módon juttatja el Megrendelőhöz.
Megrendelő sem a számla eltűnéséért, sem az ebből eredő késedelmes fizetésért
semminemű kárfelelősséget nem vállal.

2.

Vállalkozó a szerződés teljesítése kapcsán az alábbiak szerint jogosult
számlát benyújtani:

1. számú rész – számla: a szerződés összegének minimum 50 % - át meghaladó értékű
készültség esetén munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan
számított vállalkozói díjon, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-ának erejéig;
2. számú rész – számla: a szerződés összegének minimum 75 % - át meghaladó értékű
készültség esetén munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan
számított vállalkozói díjon, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 25 %-ának erejéig;
Végszámla: a szerződés összegének minimum 100 % - át elérő értékű készültség esetén
munkánkénti bontásban, a munka készültségével arányosan számított vállalkozói
díjon, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 25 %-ának erejéig.
Vállalkozó köteles számláit a vonatkozó teljesítésigazolások keltétől számított 15 napon
belül kiállítani. Vállalkozó köteles a számláit a kiállítástól számított 3 napon belül
Megrendelőnek kézbesíteni.
Vállalkozó a részteljesítés igazolás birtokában kiállítja részszámláit, ezzel egy időben a
visszalévő munkák műszaki tartalma és azokhoz tartozó költségek a rész műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyvben és a részteljesítés-igazolásban rögzítésre kerülnek.
A benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított *
Vállalkozó megajánlása szerint napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben szerződés aláírásakor véglegesítendő foglaltak szerint köteles teljesíteni.
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A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
3.

Megrendelői késedelem:

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek
viszonylatában.

VII. TARTALÉKKERET
1. Felek tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a Vállalkozói díj
10, azaz tíz %-ában, vagyis nettó *szerződéskötéskor kitöltendő Ft + ÁFA, azaz
nettó *szerződéskötéskor kitöltendő forint plusz Általános Forgalmi Adó összegben.
A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.

2. A Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges pótmunkák (a továbbiakban: „Pótmunka”)
ellenértékének elszámolására használható fel.

3. A Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályai az alábbiak:
A Vállalkozó a Megrendelőnél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret
felhasználását. A Megrendelő a Pótmunkára vonatkozó igénnyel kapcsolatos
álláspontját annak írásbeli értesülésétől számított öt (5) munkanapon belül köteles
közölni. A Megrendelő a Műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozata alapján írásban
értesíti a Vállalkozót.
Pótmunkát a Megrendelő is elrendelhet a Műszaki ellenőr jóváhagyásával,
amennyiben a kivitelezés műszaki megvalósítása ezt indokolja.

A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkára, amelyeket az
pályázati dokumentáció műszaki tartalma magában foglal és az átalányáras
Szerződés alapján, a Vállalkozói díj keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (a
továbbiakban: „Többletmunka”).
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A Többletmunka nem finanszírozható a tartalékkeret terhére. A Szerződés
teljesítéséhez nem szükséges munkákra (pl. megváltozott beszerzési igény miatt
módosított műszaki tartalmi igények) nem használható a Tartalékkeret.

4.

A pótmunka az alábbi feltételek megléte esetén alapozhatja meg a Tartalékkeret
felhasználását:
A

létesítmény

valamely

méretének,

mennyiségének

vagy

jellemzőjének

megváltoztatása, amely a Szerződésben nem szereplő munka elvégzésével jár, és
amelynek okai:

a) a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve az előre nem
látható és rendes gondossággal el nem hárítható események következtében
szükséges változtatásokat is,
b) és amelynek elvégzése a használatbavételi engedély megszerzéséhez, vagy
rendeltetésszerű használatához szükséges, és amelyeket a Megrendelő a
Műszaki ellenőr jóváhagyása alapján elrendelt.

Vállalkozó a Szerződés aláírására alapítottan kötelezettséget vállal mindazon - a
Műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által elrendelt - munkák elvégzésére,
amely

a

létesítmény

használatbavételi

engedély

megszerzéséhez,

vagy

a

rendeltetésszerű használatához szükséges.

5. A

kivitelezési

munka

ellenértékének

meghatározása

a

munka

tartalmának

függvényében az alábbiak szerint történik:

a) Az elvégzett munkák értékének megállapítása a beárazott költségvetésben
feltüntetett árakon, vagy egységárakon történik, amennyiben az elvégzett
munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben
foglalt tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek
tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó. Ha a
beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb, ezen
pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor
a Műszaki ellenőr saját megítélése szerint, vagy
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b) az Árszakértő véleménye alapján állapítja meg az alkalmazandó árat, vagy
c) utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az
alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására
jogszabályban előírt dokumentációval igazolja.

6.

Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére,
mulasztására vagy az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető
vissza,

a

Vállalkozó

a

változtatás

elrendelésétől

függetlenül

felel

a

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt viseli a változtatás
valamennyi következményéért a felelősséget.

Ha a Tartalékkeret a változtatás költségeire nem használható fel vagy arra már nem
ad fedezetet, a felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei
fennállnak. Az ilyen esetben a változtatás akkor rendelhető el, ha a
szerződésmódosítás hatályba lépett.

VIII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.

A Megrendelő jogosult:

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó
költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem
javítja, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a
Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.
- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos
tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez
irányú tevékenysége ne akadályozza.
- bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni.

2.

Megrendelő köteles

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet rendelkezésre
bocsátani. Megrendelő a teljesítés elősegítése érdekében biztosított szolgáltatásokat,
nyilatkozatokat és intézkedéseket, engedélyeket az ajánlatételi felhívásban megadta.
- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.
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- teljesíteni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 7. §-ában foglalt feladatokat, így különösen a munkák eltakarása előtt azok
mennyiségi és minőségi ellenőrzését.
- Amennyiben Megrendelő elmulasztja teljesíteni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettséget, akkor köteles megtéríteni a
Vállalkozó részére a szükségessé váló építési tevékenységek költségeit.

3.

Megrendelő utasítási jogának gyakorlása

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve
attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó
az utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására
Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a
figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja
Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését
jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára.

IX. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége
1.1. Vállalkozó a tudomására jutástól számított 3 munkanapon belül köteles
Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden
olyan körülményről értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő
időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az
akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a
Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló
jogait nem érinti.
A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős,
utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére
előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
1.2. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a kiviteli tervtől el kíván térni, úgy
a beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát köteles a
Megrendelővel és az általa megbízott Műszaki ellenőrrel előzetesen jóváhagyatni.
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A Megrendelő és a Műszaki ellenőr a jóváhagyást írásban adja meg, azonban ez
Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát
Vállalkozó köteles a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrével jóváhagyatni. A
Megrendelő és a Műszaki ellenőr a jóváhagyást írásban adja meg, azonban ez
Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.

1.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig
építési naplót vezetni. Vállalkozó a 2. pontban és az ajánlatételi felhívásban
meghatározott utcánként és munkaszámonként köteles a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet szabályait alapul véve, de papír alapon, építési naplót vezetni.

1.4. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles legalább 1 fő
MV-VZ és 1 fő MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető(ke)t
biztosítani. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez olyan felelős műszaki
vezető(ke)t biztosítani, aki(k)nek a vonatozó jogosultsága a szerződés teljes
időtartama alatt érvényes. Vállalkozó továbbá köteles biztosítani, hogy a felelős
műszaki vezető(k) a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban
teljesítse(k).

1.5. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást,
értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor
azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől.

A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatározott szakági
vezetők személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a
Megrendelőt.
A munkaterület szerződésszerű átadását követően Vállalkozó köteles a Szerződés
teljesítésében

résztvevő

alkalmazottainak

nevét

Megrendelő

részére

5

munkanapon belül megadni, annak változása esetén 7 munkanapon belül
tájékoztatást adni. Megrendelő felszólítására Vállalkozó köteles a tárgyi
Szerződés teljesítése kapcsán, a munkaterületen dolgozó alkalmazottainak
személyazonosságát igazolni.
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1.6. Vállalkozó köteles az építkezési munkaterületet elhatárolni, és a munkaterületre
illetéktelen személyek belépését megakadályozni. Illetéktelen személynek
minősül minden a szerződés teljesítése során Vállalkozó részéről be nem jelentett
munkavállaló, alvállalkozó. Vállalkozó köteles a munkaterületről az illetéktelen
személyeket távol tartani. Bármely a munkaterületen illetéktelenül tartózkodó
személyt Vállalkozó Megrendelő utasítására köteles eltávolítani / eltávolíttatni.
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 Vállalkozó teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni,
aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az
alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat
munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok
és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni.
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.

1.7. Vállalkozó felelős a kivitelezés során keletkező hulladékok elszállításáért.

1.8. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna.
1.9. Vállalkozó a Szerződéskötést követő 14 napon belül köteles a 4/2002. (II.20)
SZCSM – EüM együttes rendelet előírása szerint elkészíteni az adott
munkavégzésre vonatkozó biztonsági egészségvédelmi tervet, és köteles a belső
munkavédelmi előírása szerint munkavállalóinak a védőeszközöket, és a
biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokat, gépeket biztosítani.
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1.10. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt köteles készenléti rendszert fenntartani
műszaki ügyelet formájában (rádiótelefon kapcsolattal és gépjármű biztosítása
mellett) a nap 24 órájában.
1.11. Vállalkozó köteles a munkaterületet oly módon kialakítani, hogy a közterület
elfoglalása a lehető legkisebb mértékű legyen.
Vállalkozó köteles munkája során jelen szerződés időtartama alatt hatályos
települési önkormányzati rendeletekben rögzített előírásokat betartani.
1.12. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a
munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles
előzetesen, az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt írásban
(építési naplóba történő bejegyzéssel) a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő,
illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a
feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli.
1.13. Vállalkozó köteles a munka teljesítése során előkerülő természeti, kulturális
örökségi, építészeti értékeket megőrizni. Megrendelő köteles az előbbiekben
foglalt kötelezettségek teljesítése során a vállalkozói többletköltségek megtéríteni.

2. Előteljesítés
Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az
lényeges jogi érdekét nem sérti, és Vállalkozó az ezzel járó többletköltséget viseli. A
teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása nem érinti a másik fél szolgáltatása
teljesítésének esedékességét.

X. KÖTBÉREK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

1.

Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelem esetére kikötött, és
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles.

2.

Késedelem esetére kikötött kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős [a Ptk. 6:186. §
(1) bekezdés] késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetésére köteles.
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A késedelem esetére kötbér alapja a késedelemmel érintett munka nettó ellenértéke,
mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt vagy határnapot követő nappal kezdődően
számított napi 2 %. A késedelem esetére kötbér összegének felső határa a szerződés
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét,
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
A késedelem esetére kikötött kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő
kártérítési igényének érvényesítését.
3.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:

A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó a felelős
[Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A teljesítés elmaradása esetére kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
4. Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1)
bekezdés] hibásan teljesíti, a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke 2 % a hiba
kijavításáig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér együttes mértéke legfeljebb
a szerződés teljes nettó keretösszegének 20 %-a lehet.
Megrendelő a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mellett a Ptk. 6:187. § (2)
bekezdés rendelkezései szerint nem érvényesíthet szavatossági igényt.

5.

Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
5.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt
haladéktalanul, írásban megtenni.
5.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált,
kötbért

Vállalkozóhoz

intézett

egyoldalú

nyilatkozatával

Vállalkozó

számlájának még ki nem egyenlített ellenértékéből levonni, vagy értesítő levél
útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét
meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.
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Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen
kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan a
Megrendelőre hárított kártérítést.
A késedelem esetére kikötött kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a
teljesítés alól.
5.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése
nem jelent joglemondást Megrendelő részéről. A Megrendelő kötbérigényét a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozói díjba minden
kötbér esetében beszámíthatja. Megrendelő a Vállalkozó felé bejelentett
kötbérigényének kielégítésére felhasználhatja a Megrendelő részére nyújtott
teljesítési biztosítékot is.

6.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (Jótállási
biztosíték):
6.1. Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre biztosítékot
nyújt. A biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg. A jótállási és szavatossági
igények teljesítésére kikötött biztosítékot a végteljesítés időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani a jótállási kötelezettség lejártáig.

6.2. Vállalkozó köteles a szerződést megerősítő mellékkötelezettségként kikötött
jótállási biztosítékot a Megrendelő részére bocsátani a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában, választása alapján az alábbiak formák egyike szerint:
-

a pénzösszegnek óvadékként a Megrendelő jelen szerződés fejlécében
megjelölt fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy

-

bankgarancia biztosításával, vagy

-

biztosító által vállalt garancia

-

banki készfizető kezesség, vagy

-

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel.

6.3. A bankgarancia nyilatkozatnak és a biztosító által vállalt garancia
nyilatkozatnak

feltétlen

és
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visszavonhatatlan

fizetésre

vonatkozó

kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli
fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal:
-

pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

-

azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául
szolgál,

-

a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,

-

a vállalt fizetési összegét,

-

az érvényességi idejét,

-

nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás
és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy
összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül
kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy
indokát bizonyítania kelljen.

6.4. A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénynek – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint –
ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

6.5. Megrendelő a fel nem használt biztosítékot a futamidőt követő 5 banki napon
belül köteles visszaadni.

6.6. Megrendelő számlájára történő befizetés helyett az ellenértékből levonással
való biztosításra nincs lehetőség.

XI. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLLÁS

1.

Szavatosság:
1.1.Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk.
tartalmazza.
1.2.Felek a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy jelen
szerződés tekintetében a balesetveszélyes állapot esetén a kijavítás/kicserélés
tekintetében a „megfelelő határidő” három (3) egyéb esetben öt (5)
munkanapot

jelent.

Azaz
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Vállalkozó

Megrendelő

szavatossági

igénybejelentésétől

számítottan

ennyi

munkanapon

belül

köteles

a

kijavítást/kicserélést elvégezni. A fenti időtartam elmulasztása kötbérterhes.
1.3.Vállalkozó viseli Megrendelő minden felmerült és igazolt költségét (kiszállás,
csere,

ellenőrző

vizsgálatok,

teszt-próba,

stb.),

mely

a

termékek

minőségromlására vezethető vissza.
1.4.Felek e helyütt is kifejezetten rögzítik, hogy a szavatosság, jótállás időtartama
alatt

azzal

összefüggésben

Megrendelőt

semmiféle

utólagos

fizetési

kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik személlyel
szemben.

2.

Felelősségbiztosítás:

Vállalkozó köteles - legkésőbb jelen szerződés megkötésének időpontjára – a jelen
szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára olyan
érvényes

felelősségbiztosítási

szerződéssel

rendelkezni

(a

meglévő

felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni),
melyben a kártérítés összege káreseményenként min. 5.000.000,- Ft és évente legalább
25.000.000,- Ft.
A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti Munka időtartamára, illetve
az ezen időtartam alatti magatartással vagy mulasztással okozott károkra kell
vonatkoznia.
Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a
felelősségbiztosítással.
Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő
részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati
példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére, mely felelősségbiztosítás másolati
példánya a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. Ennek elmaradása esetén
Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és
Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A
póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni.

3.

Jótállás:

Vállalkozó garantálja:
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- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban
meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és
kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és
előírások betartását.
Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a sikeres végső
műszaki átadás-átvételt követően végső teljesítési igazoláson a teljesítés napjától
számított *Vállalkozó megajánlása szerint hónapra terjed ki.
Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki
előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági
(szavatossági) idejét.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a
Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes
használatára vezethető vissza.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE

1.

Módosítás:
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen
szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban,
de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező
személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

2. Általános megszüntetés:
Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagy azt
felmondani a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles
Vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozót azonban fokozott kárenyhítési
kötelezettség terheli.
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A Felek a szerződést közös megegyezéssel 30 napos felmondási határidővel
megszüntethetik.
A szerződés megszűnéséig teljesített feladatok ellenértékeként rögzített díjak a
Vállalkozót megilletik, további díjazásra azonban nem tarthat igényt.

3. Rendkívüli megszüntetés:
3.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli
nyilatkozatával azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni.
Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha
- Vállalkozónak felróható késedelem eléri a maximális értékét (20 %);
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- Vállalkozó a Megrendelői írásbeli figyelmeztetés ellenére teljesítést jogos ok
nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem
áll érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási
eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának,
megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
- Vállalkozó bármilyen módon a Vállalkozónak felróható ok miatt megtéveszti a
Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett
módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek
teljesítésére;
- a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi.

3.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a felmondást közlő levélben köteles
megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával
kívánja a szerződést megszüntetni. A fentiek szerinti felmondás esetén a
Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4.

Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik
meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket
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haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy
az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási
összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független
szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen
szerződéssel összefüggésben.
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos
szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már
elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

XIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt
folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják
egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről,
amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2.

Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

Megrendelő részéről:
név:

* szerződéskötéskor kitöltendő

Értesítési cím

* szerződéskötéskor kitöltendő

telefon / fax

* szerződéskötéskor kitöltendő

e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő

Vállalkozó részéről:
név:

* szerződéskötéskor kitöltendő

értesítési cím

* szerződéskötéskor kitöltendő

telefon / fax

* szerződéskötéskor kitöltendő

e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő

3.

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik
Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
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4.

A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan
utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés
módosítását eredményezné.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

-

Irányadó jog:
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – így
különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira,
a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos
követelések beszámíthatóságára – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

-

Bírósági kikötés:
Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a
alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán
alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Pécsi Járásbíróság ill. a Pécsi Törvényszék
kizárólagos illetékességének.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti
bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti
teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében
történő helytállást.

-

Részleges érvénytelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha
Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

-

Jogról való lemondás hiánya:
Jelen

szerződésben

foglalt

bármely

jog

késedelmes

érvényesítése,

illetve

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást,
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi,
illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
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-

Titoktartás:
Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése
során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket
és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett
adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki,
azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja.
Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai,
alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk
és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót
jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

-

Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.

-

Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő
felé.

-

Jelen vállalkozási szerződés 4 darab egymással teljesen megegyező példányban
készült. A Szerződés példányaiból minden felet 2-2 darab eredeti példány illeti meg.

-

Mellékletek:
1. sz. melléklet Környezetvédelmi- , Munkavédelmi-, Tűzvédelmi- és Vízbiztonsági
fejezet
2. sz. melléklet Részletes árajánlat
3. sz. melléklet A vízhálózati rekonstrukció műszaki követelményei
4. sz. melléklet Felelősségbiztosítás
5. sz. melléklet Kiviteli tervek
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Kelt.: Pécs, 2016 év. ………………………….. hó ………. napján

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi
Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen

*Nyertes ajánlattevő neve

Működő Részvénytársaság
Aláírás:

Aláírás:

………………………….

………………………..

Képviselő neve:

Képviselő neve:

Sándor Zsolt vezérigazgató

*szerződéskötéskor kitöltendő

Megrendelő képviseletében

Vállalkozó képviseletében
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1. számú melléklet
I.

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:

A vállalt tevékenység során a kivitelezőnek 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 kivitelezőnek 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

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
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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.
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
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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 kivitelező 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 szabott oktatásban kell részesíteni. A munkaterület előkészítéséről, a
közlekedési táblák elhelyezéséről, az éjszakai kivilágításról a kivitelezőnek 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 Munkabiztonsági tanácsadó: Csobod Tamás
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 kivitelező 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 Kivitelező kötelessége és felelőssége).
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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 Kivitelező 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.
Jelen dokumentáció a kivitelezési, tervezési, használati, üzemeltetési követelményeknek
megfelel.
III.

TŰZVÉDELMI FEJEZET:

A létesítmény „E”, - "nem tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozik.
A kivitelező 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 Kivitelező 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 28/2011. (IX. 6) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a
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tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának
feltételeiről.
Üzembe helyezés előtt a hálózatot az MSZ-10-131/3 előírásai szerint fertőtleníteni kell.
A tűzvédelmi fejezetben leírtak betartása a kivitelező 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 vélemény
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2. számú melléklet Részletes árajánlat
*szerződéskötéskor csatolandó
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3. számú melléklet A vízhálózati rekonstrukció műszaki követelményei
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. vízhálózati csoportja a hálózatépítés társaságunknál bevett
normáiról, illetve a tervezett vízépítési munkák sarkalatos kérdéséről a rekonstrukció
megvalósításában résztvevők számára az alábbi tájékoztatást adja.
1. A hálózatépítésre vonatkozó követelmények
a) Az újonnan épülő vezeték fektetéséhez készített munkaárokban lévő megszűnő
vezetéket el kell bontani. A régi és új vezeték eltérő nyomvonala esetén a régi
vezetéket injektálással kell megszüntetni.
b) Megszűnő akna esetében a cső környezetében lévő falazatot a csőpalásttól számított
30-30cm szélességben, teljes magasságban el kell bontani továbbá, valamennyi
aknafalat a terepszinttől számított 50 cm-ig vissza kell bontani.
c) Megmaradó aknáknál a falátvezetéseket vízzáróvá kell tenni. (Ezt az előírást a
vízmérő aknákra is alkalmazni kell.)
d) A falátvezetéseknél védőcső alkalmazása szükséges. Azon csőméreteknél ahol a
nyomóvezeték külső átmérője a járatos lefolyócső-mérettel megegyezik, ott szennyvíz
átvezető idom, ill. áttoló-karmantyú beépítését kérjük. (A haszoncső közvetlen
befalazása minden esetben tilos!)
e) A csővezetékek aknában, illetve csomópontoknál való csatlakozása esetén a
csatlakozást egyenes szálcsővel (feszültségmentesen) kell kivitelezni. (Tekercsben
szállított vezetékből épülő csőszakaszt a csomópont megközelítésének zónájában
szálcsővel kell toldani.)
f) Az újonnan fektetett vezetékek élőre kötés során csomóponthoz csatlakozó szakaszát
a központos összekötés érdekében mozgatható állapotban kell tartani.
g) A csatlakozások kötései esetében az iránytörés (magassági és vízszintes értelemben
is) kerülendő. A fektetést célszerű a csomópontból indítani.
h) Házi főelzáróként, többfordulatos zárással működő, KPE csőhöz kötőidom
közbeiktatása nélkül, közvetlenül, húzásbiztosan csatlakozó szerelvényt kell
beépíteni.
i) Korábban cserélt bekötővezetékek esetében a házi főelzárót a megfúrás közelében
kell elhelyezni. Úttestbe kerülő főelzáróhoz közúti teherbírásra méretezett
csapszekrény beépítése szükséges.
j) Újonnan beépített, ill. megváltozott műszaki paraméterű tűzcsapok esetében a
táblázásról az üzemeltető (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.) gondoskodik.
k) Nemfémes vezeték fölött réz jelzőkábelt kell elhelyezni, a csomóponti
szerelvényekhez csatlakozó fémes érintkezéssel.
l) A megépített új vízvezeték fölött 30 cm-re feliratos jelzőszalagot kell elhelyezni.
2. Kapcsolattartás a lakossággal
a) A munkálatok során az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben. [77. § (4) és 82. § (1)]
foglalt előírások alapján kell eljárni. A lakosságot érintő vízhiány-értesítés az
üzemeletető (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.) feladata. A vízhiány-értesítés rendje: a
víziközmű-szolgáltatónak a közműves ivóvízellátás műszaki okokból szükségessé
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váló nyomáscsökkentéséről vagy időszakos korlátozásáról a felhasználókat a helyben
szokásos módon legalább három nappal korábban értesítenie kell.
b) Az egyéb lakosságot érintő kiértesítések (pl.: forgalomkorlátozás, ki-be járás,
parkoltatás stb.) a kivitelező feladata.
3. Nyomáspróba és élőre kötés
a) A nyomáspróba előkészítése során a vizsgálandó szakasz csővégeit (pl. vakkarimával,
illetve belsőmenetes vakkarimával, menetes vagy PE-csatlakozású gömbcsapokkal) le
kell zárni. Az elzáró szerelvények méreteit funkciójuknak megfelelően kell
megválasztani (fővezeték töltése, légtelenítése pl. minimum 2” keresztmetszetű
szerelvény alkalmazását teszi szükségessé).
b) A nyomáspróba és az negatív eredménnyel záródó vizsgálatot követő „élőre kötés” a
munkálatok ütemezését teszi szükségessé, melyet a kivitelezőnek (a rá vonatkozó
teljesítési határidejének betartásához is) figyelembe kell venni
nyomástartás:
24 óra
nyomáspróba:
2 óra
mikrobiológiai laborvizsgálat:
72 óra
ivóvíz-felhasználók előzetes értesítése a tervezett vízhiányról: 72 óra
c) Nyomáspróbát a kivitelezőnek üzemeletetői ellenőrzés mellett kell elvégezni. A
nyomáspróba dokumentálása jegyzőkönyv felvételével és a jegyzőkönyv mellékletét
képező, a próbanyomás alakulásának időbeni lefolyását mutató regiszteres görbe és
mérési adatsor rögzítésével történik.
d) Az újonnan épített vezeték minden elemét (idom, szerelvények, csőszakaszok,
bekötések) nyomáspróba alá kell vetni. (E szabály alól csak az élőre-kötéshez
alkalmazott, aknákban elhelyezett csatlakozások képeznek kivételt.)
e) A teljes körű nyomáspróbához gondoskodni kell az érintett bekötések ideiglenes
lezárásáról.
f) A nyomáspróba alatt az összes csőkötésnek szabadon kell lennie.
g) Rugalmas csövek esetén (KPE) a nyomáspróbát megelőző 24 órában kérjük a
vezetéket próbanyomás alá helyezni, (a próbanyomás= Pü *1,5 +1, min. 10bar). A
nyomáspróba során 2 órát vizsgálunk, melynek során az 1. órát követően nyomásejtés
történik. A nyomásejtés során törekedni kell az 1,0 bar mértékű nyomásveszteség
előállítására. Az ezt követő próbanyomás értéke nem csökkenhet az ejtéssel előállított
nyomásérték alá. A vizsgálat első órájában a vizsgált csőszakaszon nyomásvesztés
nem következhet be.
4. Vezetékek üzembe helyezése
Az elkészült csővezetéknél nyomáspróba és fertőtlenítés előtt szivacsos tisztítást kell
végezni. A szivacsos tisztításhoz, illetve az azt követő fertőtlenítéshez és öblítéséhez
szükséges technológiai víz vételezési helyét az üzemeltető határozza meg. A
kivitelezés technológiai vízigénye a megépült vezetéktérfogat ötszörösében kerül
megállapításra, melynek igénybevétele a kivitelező erre vonatkozó külön
megrendelése alapján történik.
A technológiai vízfelhasználás a TETTYE
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FORRÁSHÁZ Zrt. hatályos egységárgyűjteményének közületi árszabása szerint kerül
elszámolásra.
Az új vezeték üzembe helyezéséhez szükséges a negatív vízminta. A vízminta
mikrobiológiai vizsgálatához szükséges idő a mintavételtől számított 3 nap.
Építés: Az újonnan építendő vezetéket a kivitelező építi ki. Ugyancsak a kivitelező
gondoskodik a vezeték öblítéséről, fertőtlenítésről, valamint az üzembe helyezést
megelőző vízminőség-ellenőrző vizsgálat elvégeztetéséről.
a)

A fenti munkálatokhoz az újonnan építendő vezeték leágazásainak végpontját le kell
zárni, és az ellenőrző vizsgálat kiértékelésének befejezéséig zárva kell tartani. A
záráshoz a légteleníthetőség érdekében PE csatlakozású gömbcsapot célszerű
alkalmazni.
b) Az ellenőrző vizsgálat céljára szolgáló mintavételt, az újonnan épített vezeték
betáplálási pontjától legtávolabbra eső csapoló helyen, az üzemeltető ellenőrzési
feladatokat ellátó képviselőjének jenlétében kell elvégezni.
c) A mintavétel céljára kijelölt csapoló helyet a mintavétel alkalmára akkreditált
mintavételhez alkalmas szeleppel kell felszerelni.
d) A mintavételt illetve a laborvizsgálatot csak akkreditált személy, illetve laboratórium
végezheti.
Az újonnan kiépítetett vezetéket az üzemeltető a megfelelő eredménnyel zárult
vízminőség-vizsgálat alapján, az érintett felhasználók előzetes értesítésére vonatkozó
előírások betartásával élőre köti.
5. Ideiglenes ellátás (repülővezeték)
a) Általános követelmények: Az ideiglenes vezeték elhelyezésére vonatkozó általános
követelmény, hogy a külső erőhatásokból és a hidraulikai igénybevételből eredő
elmozdulás ellen megfelelő biztonsággal rögzített legyen, továbbá, hogy se a
gyalogos, se a járműforgalomra nézve ne okozzon balesetveszélyt.
b) Előkészítés: Az ideiglenes vízellátás megvalósításához szükséges anyagok jegyzékét a
költségvetési kiírás a vonatkozó típustervben meghatározottak szerint részlegesen
tartalmazza. Az anyagszükséglet másik részét az ideiglenes ellátás egyéb, a tervezési
szakaszban nem ismert adottságok (pl. forgalomtechnikai előírások és organizációs
szempontok szerint történő ütemekre bontás) alapján kell megállapítani.
Az ideiglenes vízellátás megvalósításához szükséges anyagszükséglet összeállításáról
és biztosításáról a kivitelezőnek a fentiek figyelembe vételével kell gondoskodni.
c) Építés: Az ideiglenes vezetéket a kivitelező építi ki. Zártsorú beépítés kivételével a
cserélendő csatlakozók esetében az ideiglenes ellátás kiépítésénél a repülővezetékekről
leágazó csatlakozókat a mérőhelyeknél (vízmérő akna) kell csatlakoztatni. Ugyancsak
a kivitelező gondoskodik a vezeték öblítéséről, fertőtlenítésről, valamint az üzembe
helyezést megelőző vízminőség-ellenőrző vizsgálat elvégeztetéséről.
d) Üzem: Az üzemeltető felelőssége az élőre kötés szakszerű kivitelezésére, továbbá a
hibamentes állapotú ideiglenes vezetékhálózatról szolgáltatott víz minőségi
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e)

•
•

f)

g)

h)
i)

megfelelőségére terjed ki. Az ideiglenes vezeték üzemeltetésével kapcsolatban
felmerülő minden egyéb felelősség a kivitelezőt terheli.
Az ideiglenes vízellátás időtartama alatt a kivitelező a rendelkezésére álló
munkaterületen az üzemeltető számára biztosítja az ellenőrzési, hibaelhárítási és
karbantartási feladatainak ellátásához a szükséges mértékű hozzáférést.
Bontás: A rekonstrukciós munkák során elkészítendő végleges üzemű elosztó hálózat
nyomáspróbája és eredményes vízminőség-ellenőrző vizsgálata után az ideiglenes
hálózat üzemét és magát a hálózatot is meg kell szüntetni.
Az ideiglenes vezeték leágazásainak a felhasználási helyekről történő leválasztását a
végleges üzemű bekötő vezetékek élőre kötése alkalmával kell elvégezni.
Az érintett felhasználók előzetes értesítését, az ideiglenes vezeték leválasztását és a
végleges vezeték élőre kötését az üzemeltető végzi. A felhasználási helyekről
leválasztott - ezzel üzemen kívül helyezett ideiglenes vezetékhálózat bontásáról a
vállalkozó ezt követően intézkedik.
A fenti munkálatokhoz az ideiglenes vezeték leágazásainak végpontját le kell zárni, és
az ellenőrző vizsgálat kiértékelésének befejezéséig zárva kell tartani. A záráshoz a
légteleníthetőség érdekében PE csatlakozású gömbcsapot célszerű alkalmazni.
Az ellenőrző vizsgálat céljára szolgáló mintavételt, a repülővezeték betáplálási
pontjától legtávolabbra eső csapoló helyen, az üzemeltető ellenőrzési feladatokat ellátó
képviselőjének jenlétében kell elvégezni.
A mintavétel céljára kijelölt csapoló helyet a mintavétel alkalmára akkreditált
mintavételhez alkalmas szeleppel kell felszerelni.
A mintavételt illetve a laborvizsgálatot csak akkreditált személy, illetve laboratórium
végezheti.
Az ideiglenesen kiépítetett vezetéket az üzemeltető, a megfelelő eredménnyel zárult
vízminőség-vizsgálat alapján, az érintett felhasználók előzetes értesítésére vonatkozó
előírások betartásával élőre köti.

6. Szerelvényekkel és a szerelvények beépítésével szemben támasztott minőségi
elvárások
a) Szerelvények:
Tolózárak: gumizárású, min. 10 bar egyoldalú nyomás melletti vízmentes zárásra
alkalmas kivitelű szerelvények, min. 250 micron epoxy bevonattal rendelkezzenek, a
tolózár ház és felsőrész gömbgrafitos öntvényből készüljön, az orsó: rozsdamentes
acél legyen. Ezek kizárólag márka azonos gyári beépítési készlettel vagy kézi
kerékkel alkalmazhatók. A beépítésnél a kulcsrúd toldása nem elfogadható. (A
tolózárakra vonatkozó előírásainkhoz ld. még az öntvény idomok alatt írt beépítési
feltételeket).
Öntvény idomok: min. 250 micron epoxy bevonatú gömbgrafitos öntöttvasból
készüljön, karimás csatlakozás esetén DN 200 méretig a 16 bar, DN 200 és afölötti
mérettartományban 10 bar üzemi nyomásra vonatkozó szabvány szerinti
karimakialakítással. (DN 200 fölötti méretben 16 bar üzemi nyomásra méretezett
karimás szerelvényeket kivételesen alkalmazunk. Ezek beépítési helyének, illetve
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beszerzési szükségletének meghatározását a szerelhetőségi követelmények teljesítése
érdekében a kiviteli terv alapján kell elvégezni).
Megfúró idomok: PE csövek esetében a homogenitás követelményére való tekintettel
elsősorban nyomásalatti EF megfúró nyereg használatát kérjük. Utólagos
megfúráshoz PE nyomócsövekhez alkalmas menetes csatlakozással kialakított
megfúró bilincset is elfogadunk.
Tűzcsapok: anyagát tekintve öntöttvasból készüljön. Fontos szempont, hogy a
tűzcsapok meghibásodás esetén javíthatóak legyenek.
Főcsapok: tolózárszerű, többfordulatos zárással működő, közvetlenül a KPE csőhöz
csatlakoztatható, húzásbiztos (ISO tokkal) (öntvény vagy poliacetát vagy réz házzal).
X idomok: gömbgrafitos öntöttvas idomok, epoxy bevonattal.
Csavarkötések anyaga (karimás szerelvényekhez): 8.8 minőségű fekete (blankolt)
kivitelű kötőelem. (feketecsavar).
b) Kötőidomok:
Tolózárhoz történő csatlakozás esetében hegtoldatos lazakarima nem alkalmazható.
Vízmentes szerelési környezetben EF (elektrofúziós) hegesztéssel előállított
hegtoldatos lazakarima (PP lazakarima acélmaggal), gömbgrafitos öntvényházas,
tok-karimás kötőidomok szükség esetén szögeltérést toleráló, illetve szögeltérést nem
toleráló kivitelben. A göv. idomok: min. 250micron epoxy bevonattal
rendelkezzenek.
Vizes szerelési környezetben és tolózárhoz kapcsolódóan gömbgrafitos
öntvényházas, tokos-karimás kötőidomok, húzásbiztos kivitelben! Szükség esetén
szögeltérést toleráló, illetve szögeltérést nem toleráló kivitelben. A göv. idomok:
min. 250micron epoxy bevonattal rendelkezzenek.
Bekötővezetékekhez: tok-tokos és átmeneti réz idomok,
• vízmentes szerelési környezetben EF karmantyú, könyök, szűkítő, zárósapka
idomok is elfogadhatóak;
• vizes szerelési környezetben mechanikus tok-tokos, és átmeneti réz idomok
alkalmazása szükséges.
7. Beépíthető típusválaszték
a) Tolózárak: HAWLE és VAG gyártmányú tolózárak.
b) Öntvény idomok: HAWLE, Danfoss, Jafar, AVK és IDRO GAS gyártmányú
termékek.
c) Megfúró idomok: Frialen, Plasson, Georg Fischer gyártmányú termékek. Utólagos
megfúráshoz PE nyomócsövekhez HAWLE (HAKU) megfúró bilincs.
d) Tűzcsapok: Mohácsi, VAG (Buksi) vagy Jafar gyártmányok.
e) Főcsapok: HAWLE № 2600, illetve № 2630 típusok.
f) Kötőidomok:
• elektrofittingek és fűtőszál nélküli fröccsöntött szerelvények (Frialen, Plasson,
Georg Fischer),
• szögeltérést toleráló idomok (Multi/Joint, UlraGrip, Sinoflex),
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•
•

szögeltérést nem toleráló idomok (System 2000, ISO karima),
kizárólag bekötő vezetékek esetében sárgaréz anyagú tok-tok kialakítású és
átmeneti ISIFLO idomok.

A költségvetési fejezetben említett valamennyi DN 200-as, vagy afölötti méretű karimás
szerelvényt PN 10 bar üzemi nyomásra méretezett karimaszabvány szerinti kialakítással
kérjük biztosítani.
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5. számú melléklet

KIVITELI TERVEK

* Külön file-okban kerül megküldésre az ajánlattevők részére.
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NYILATKOZATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:

A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Ajánlati ár:
Értékelési részszempontok:

Megajánlás:

1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (nettó
Ft)

[…],- Ft

2. értékelési részszempont: Előteljesített nap(ok) száma a
szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest

[…] nap

3. értékelési részszempont: Fizetési határidő (nap)

[…] nap

4. értékelési részszempont: A kötelező jótállási időn felül
megajánlott plusz egy év (12 hónap) jótállás (IGEN /
NEM)
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IGEN/NEM

Kelt.: ………………… , 2016. év ………………… hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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AJÁNLATI NYILATKOZAT
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő által kiírt
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg” tárgyú eljárás ajánlattevőjeként n y i l a t k o z o m , hogy
miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a
felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron és feltételek
szerint.
nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a
felhívásban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötését.

A teljesítéshez igénybe venni kívánt
alvállalkozó megnevezése, székhelye
(lakóhelye):

A szerződés azon része
(részei), amelynek
teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog
működni:

A szerződés százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közre
fog működni:
%
%

Kelt.: …………… , 2016. év ……………….. hónap …. napján

63

(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”

Alulírott ………………………………………… a(z) …………………………………………
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdasági szereplő
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az ajánlattételi
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Kelt.: ………………… , 2016. év ………………… hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT A JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ
NYÚJTÁSÁRÓL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”

Alulírott

…..............................,

mint

a(z)

…..........................................

ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a jótállási biztosítékot határidőben
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.
Kelt.: …………… 2016. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
VAGY KITERJESZTÉSÉRŐL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a felhívásban előírt felelősségbiztosítást
– nyertességünk esetén – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező
munkákra vonatkozóan megkötjük/ a már meglévő felelősségbiztosításunkat – nyertességünk
esetén – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező munkákra
vonatkozóan a felhívásban előírt mértékre kiterjesztjük1.
Kelt.: …………… 2016. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

1

A nem kívánt rész törlendő!
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RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Hegyalja utca, Tettye-Rigóder utca, Dischka Győző utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projektek földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak elvégzése
a felépítményi (vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen az anyagok biztosításával
egyidejűleg”

*excel táblázatban csatolva

Kelt.: …………… 2016. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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