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VALLALKOZÓISZERZŐDES

amely létrejött 
egyrészről a VIV Zrt.,

székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor út 21-23. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043275 

, Adószáma: 12199341-2-43
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft
székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Cégjegyzékszám: 01-09-952185
Adószám: 23084454-2-42
mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között a következő feltételek szerint

1. A szerződés tárgya

Budapest XIV. ker. Pétervárad u. Kormányablak tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése

2. A szerződés műszaki tartalma

Budapest XIV. ker. Pétervárad u. Kormányablak tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése 
a Közigazgatási és igazságügyi hivatal integrált ügyfélszolgálatok kialakítása projektiroda
2015.10. havi tervei valamint az 1. sz. mellékletben található költségvetés alapján.

3. A szerződés keretében elvégzendő munkák

Vállalkozó a jelen szerződés megvalósítása során az átadott műszaki dokumentáció 
szerinti tartalommal és műszaki színvonalon teljes körű elvégzésének érdekében a 
következő tevékenységek elvégzésére köteles:

3.1. szükséges tervek elkészítése
3.2. a szükséges hatósági engedélyek beszerzése
3.3. tartószerkezet szerelése, védőcsövezés, kábelezés, ellenőrzés,
3.4. elektromos berendezések bekötése, szerelvényezés,
3.5. a szereléshez szükséges segédszerkezetek és helyi állvány biztosítása,
3.6. napi takarítás a Vállalkozó munkaterületén, a hulladék azonnali depóinába szállításával 

az építkezés területén kijelölt gyűjtőhelyre,
3.7. szerszámok, célgépek, műszerek, stb., biztosítása,
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3.8. kézzel áijavított kiviteli tervdokumentáció-átadási terv készítése, amennyiben eltérés 
mutatkozik a tervezett állapotokhoz viszonyítva.

3.9. a kiviteli terv szerinti munkák teljes körű elvégzésével és a megfelelő minöség 
bizonylatolásával

3.10. a szerzödésben foglalt műszaki építtetői-megrendelői igények, előírások, valamint az 
építési engedély és az összes vonatkozó egyéb szabályozás kikötéseinek, előírásainak 
teljesítésével,

3.11. azonnali üzemelésre, használatra alkalmas kivitelben, végleges felülettel, kipróbálva és 
beüzemelve,

3.12. a Megrendelőnek a vonatkozó eljárások, előírások szerint átadva, kell megvalósítania.
3.13. vállalkozó, saját költségén biztosítja a terv szerinti műszaki tartalom és színvonal teljes 

körű megvalósításához szükséges kivitelezési eszközöket, műszereket, gépeket, 
szerszámokat, a minöségi ellenőrzést. A tárgyi munka elvégzéséhez szükséges 
valamennyi anyagát a Vállalkozó biztosítja.

4. A szerződés összege:

1.288.051 Ft + ÁFA azaz egymiMió-kettőszáztízezer-nyolcszázötvenegy Forint +ÁFA

A Vállalkozó meggyőződött az alábbiakról és a Vállalkozói Díj megállapításakor számításba 
vette a következöket

4.1. a Vállalkozói Díjat befolyásoló minden feltételt és körülményt;
4.2. a Munkálatok a jelen Megállapodásban leírt módon történő kivitelezését;
4.3. a körülményeket az Építési Területen és minden az Építési Területet kiszolgáló vagy 

vele szomszédos bármely úttal kapcsolatos feltételt és lehetőséget;
4.4. a Vállalkozó Eszközeinek és a Létesítményi Berendezésnek és Építőanyagoknak az 

Építési Területre való szállításának költségeit;
4.5. a Munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaerö igényt, amelynek eredményeképpen 

a Vállalkozói Díj magában foglal minden munkaerö költséget, beleértve bármely 
műszakban vagy megengedett túlórában végzett munkát, a prémiumokat, juttatásokat 
valamint Vállalkozó alkalmazottainak szállításával kapcsolatos minden költséget, 
Vállalkozó alkalmazottai számára szükséges üzemi konyha, élelmezés és elszállásolás 
költségeit és más hasonló költségeket, amelyek a Munkálatok befejezéséhez 
szükségesek;

4.6. a Vállalkozói Díj valamennyi, a Létesítmény kivitelezési munkáinak a vonatkozó 
specifikációkban meghatározottak szerinti megvalósításához szükséges feladatra, a 
Munkálatok maradéktalan elvégzéséhez fedezetet nyújt.

4.7. Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem 
érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által szerzödésszerűen elrendelt és 
szerzödésmódosítással megerősített Pótmunkák ellenértékét Többletmunka 
felmerülése esetén sem díjigény, sem határidö-hosszabbítási igény nem érvényesíthető.

4.8. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen Vállalkozási Szerzödés szerint 
Pótmunkálatnak az a munkálat minösül, melyet a Megrendelő a munka elvégzése előtt 
írásban elfogad.

4.9. A Vállalkozói Díjat - Megrendelői igényváltozás-esetén felek kölcsönös megállapodás 
alapján módosíthatják azzal, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül csak a 
Megrendelő által megrendelt Pótmunkákat számolhalja el, a Megrendelő által
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elfogadottak szerint. A Vállalkozói Díj a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 
csökken, ha a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének csökkentését rendeli el, 
elmaradó munkatétel tekintetében a Vállalkozó kártérítési igényt a Megrendelővel 
szemben nem érvényesít.

5. Fizetési feltételek

5.1. A pénzügyi teljesítés a Megrendelő
számlájáról történik.

5.2. A számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt.teljesítésigazoló 
jegyzőkönyv. Az elvégzett munkákról a Vállalkozó tételes felmérését a tárgyhót követő 
hónap 1. napjáig a Megrendelőnek átadja igazolás céljából A tételes felmérés alapján a 
Megrendelő teljesítésigazolási jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül aláírásával 
ellátva átad a Vállalkozónak.

5.3. A teljesítés igazolását Megrendelő részéről Molnár Attila projekt igazgató és Bujdosó 
Sándor termelési vezér igazgató együttesen végzi.

5.4. A Vállalkozó a 5.3. pont szerinti teljesítésigazolást csatolja a 2 pld-ban kiállított számla 
mellé, amit a Megrendelő felé továbbit, amelynek kiegyenlítése a számla 
kézhezvételétől számított 3.0..napos fizetés határidőn belül, átutalással történik.

5.5. Megrendelő jogosult a benyújtott számlák nettó összegeinek O %-át az épület átadásáig, 
további 0%-ot a garanciális idő lejártáig (előreláthatólag 2018.03.30.) visszatartani a 
Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítéséből eredő esef^^^^ igények kielégítésének 
fedezetéül. Az összeg az Általános Szerződési feltételek X. pontja szerint kerül 
kifizetésre. A garanciális visszatartást a Vállalkozó ezzel egyenértékű - a Megrendelő 
által előzetesen jóváhagyott szövegű - bankgaranciával válthatja ki. A bankgarancia 
költségei a Vállalkozót terhelik.

5.6. Késedelmes számlafizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkor érvényes jegybanki 
alapkamattal egyezik meg.

6. Határidők

6.1. Kezdési határidő: 2016. február 1O.
6.2. Befejezési határidő : 2016. május 31.

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Lásd: Általános Szerelési szerződés feltételek

8. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Lásd: Általános Szerelési Szerződés feltételek

9. Építési napló

Lásd: Általános Szerelési Szerződés feltételek
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10. Átadás-átvételi eljárás

Lásd: Altalános Szerelési Szerződés feltételek

11. Jótállás, szabatosság

Garanciaidő: Az építtetői átadástól számított 1 év. Előreláthatólag 2017.05.30. 
Egyébként lásd: Általános Szerelési Szerződés feltételei.

12. A szerződő felek képviselőinek megnevezése

Megrendelő képviselői: Molnár Attila

Vállalkozó képviselői; Kovács György

13. Együttműködés, egyéb feltételek, minőségbiztosítás 

Lásd: Általános Szerelési Szerződés feltételei

Jelen Alvállalkozói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a VÍV Rt. Általános Szerelési 
Szerződéses feltételei. A VIV Zrt. Általános Szerződéses Feltételei és a Vállalkozói Szerződés 
közti esetleges eltérések esetén, az adott részre vonatkozóan a szerződésben foglaltak a 
meghatározók. '

Budapest, 2016. február 1 O.

l v Zrt.

Megrendelő Vállalkozó

1yg66i Kttd.'Ji:^tonsági 
Mom-Ps'ofit i\FT @ 

'1145 Budaoast, Laky Adolf u. 36.
Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám: O1-09-952185
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VIV Zrt. ALTALANOS SZERELÉSI SZERZŐDÉSES FELTETELEl

(ÉRVÉNYES. 2003. 04. 15.-töl VISSZAVONÁSIG)

l. ALTALANOS FELTÉTELEK

1/1. Megrendelő, a VáNalkozói ajánlat kiértékelésénél a döntésnél fenntartja a jogot 
magának a Minöségbiztosítási Tanúsítással rendelkező, illetve a jobb minösítési ill. 
évOsZ tag besorolással nyilvántartott Vállalkozó előnyben részesítésére.

1/2. A vállalkozási szerzödés nyelve magyar.

1/3. Átalányáron történő szerzödéskötés (óradíjas teljesítmény alapján) esetén a 
szerzödés fedezetet nyújt mindazon esetlegesen felmerülő munkák 
elvégzésére, amelyek a Vállalkozási Szerzödés tárgyát képező munkák 
teljesítéséhez szükségesek, így az árfolyam változása miatti többletköltségeket, 
az anyagok, berendezések szerelvények szállítási költségeit ( beleértve 
munkaterületen belüli szállítást ) - figyelembe véve a helyszíni adottságokat, 
körülményeket, valamint fedezetet nyújt az organizációs ( normál 
munkaidörendtöl eltérő munkavégzés ) és építésvezetés működési költségeire 
( biztosítás, őrzés-védelem, takarítás ) valamint a több munkavállaló egy adott 
helyen történő egyidejű munkavégzéséből felmerülő többletköltségek 
fedezésére. Fedezetet biztosit azon tételekre, amelyek nincsenek a 
dokumentációban előírva, de a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a 
szerződés tárgyának kifogástalan teljesítéséhez is. Minden, a Megrendelő 
rendelésére elvégzett pót-, vagy el nem végzett munkát a szerződésben 
megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Amennyiben 
a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor szerződő Felek 
megegyezése szükséges.

1/4.

Fizetési mód: A számlát a Vállalkozónak a Megrendelő teljesítésigazolását - mely 
átadott anyagelszámolást is tartalmazza - követően a VIV Rt. címére ( 1077 
Budapest, Bethlen Gábor u. 21-23. ) kell megküldenie. Az igazolt számla(k)
összegét Megrendelő a számla(k) 
szerződésben rögzített időn belül 
számlaszámra.

Átadott anyag + Ft 
Beépített anyag - Ft 
Visszavett anvaq - Ft 
Vállalkozó felé számlázandó

benyújtását 
utalja át a

követően a vállalkozási
Vállalkozó által megjelölt

ll. MEGRENDELŐRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

11/1. A Megrendelő jogosult:

a szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló 
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen, vagy véglegesen elhagyni,



- a munkák bármely részét, bármilyen technológiai, vagy időbeli sorrend szerint 
megvalósítani, megváltoztatni, azt Vállalkozóval egyeztetni,

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit 
megváltoztatni,

- bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,
- bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni a Vállalkozó költségére, ha 

felszólításra, a megadott határidőre a Vállalkozó kifogásolt, vagy hiányolt 
cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja,

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és 
dönteni, a Beszállítót megnevezni, előírni,

- kifogásolni, vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit,.

TOVÁBBÁ:

Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a szerződésben 
rögzített rész- és véghatáridőkre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a 
szerződött minőségben készíti, úgy a Megrendelő 3 nap elteltével jogosult:

- a munkát más kivitelezővel elkészíttetni a Vállalkozó költségére, vagy/és
- a Vállalkozó mellé másik kivitelezőt bevonni, vagy/és
- a szerződést egyoldalúan megszüntetni Vállalkozó felelősségére, vagy/és
- az elvégzett rossz minőségű munka leértékelésére, a megfelelő minőség 

biztosítására Vállalkozó költségére.

Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie:

11/2. Amennyiben a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki 
tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a 
Vállalkozó az elmaradó munkákat le nem számlázhatja.

11/3. Amennyiben a változtatás olyan jellegű, hogy a szerződés módosítását is 
megköveteli, úgy azt a szerződős Felek haladéktalanul, dokumentálni kötelesek.

11/4. Megrendelő a kiviteli tervdokumentációt az ajánlatkéréskor átadja, vagy a 
munkaterület átadás-átvételekor 1 példányban átadja Vállalkozónak.

11/5. Megrendelő, az építési területen, - munkaidőben és munkaidőn túl - a Vállalkozó 
által tárolt anyagok, szerszámok, gépek, eszközök, felszerelések és személyes 
tárgyak mennyiségéért, állagáért nem vállal felelősséget.

lll. VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MUNKATERÜLET, 
MUNKA-ELŐKÉSZÍTÉS, ÜTEMEZÉS, MUNKASZERZÉS

III/1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni felmérést készít, a tényleges 
méreteket és mennyiségeket ellenőrzi.

lll/2. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik.

2

lll/3 Vállalkozó szerződés aláírásával büntetőjogilag elismeri, hogy APEH-TB 
tartozása nincs, csőd vagy felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem áll.



III/4. Vállalkozó a Vállalkozási szerzödés mellékleteként, pénzügyi ütemtervet készít, 
amennyiben a szerzödés ÁFA nélküli összege 5 millió Forint, vagy az azt 
meghaladja. (Ettől Megbízó kérésre elállhat)

III/5. Amennyiben Vállalkozó rá visszavezethető ok rniatt a műszaki-megvalósulási 
ütemtervétől lemarad, úgy Megrendelő jogosult a munkavégzésbe más Vállalkozót 
és/vagy saját erőforrásait bevonni, az ebből eredő költségeit Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni.

III/6. Vállalkozó a munkálatok felelős műszaki irányítását a Megrendelő által 
jóváhagyott részletes ütemterv betartásával maga végzi.

III/7. Vállalkozó köteles a munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 
előrelátható akadály időben megszüntethetö legyen és a Megrendelő figyeimét ezen 
akadályoztatásokra időben felhívja.

III/B.A Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt pót- és többletmunkákat a Vállalkozási 
szerzödés tárgyát képező feladat teljes befejezéséig minden vonatkozásban a 
Vállalkozási szerzödésben rögzítettek szerint köteles elvégezni.

III/9. Vállalkozó a Megrendelő munkahelyi munkarendjének megfelelő időben végzi 
munkáját. Amennyiben ettől eltér, úgy Vállalkozó az építési terület őrzés-, vagyon- és 
tűzvédelmét biztosítja a munkarenden kívüli idöszakban saját költségére, továbbá 
gondoskodik a munkák irányításáról, vagy megtéríti a generál művezetés költségeit. 
Több vállalkozó munkarendtöl eltérő időben töiténő munkavégzése esetén 
Vállalkozó a generál művezetés díj ráeső, időarányos részét téríti meg 
Megrendelönek.

III/10 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több 
társvállalkozó tevékenykedik. Vállalkozó hangolja össze a munkavégzését ezen 
társvállalkozókkal, Megrendelő pedig biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

III/11 Az eltakarásra kerülö munkarészröl, Vállalkozó az eltakarást megelőző 3 
nappal értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás idöponlját.
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III/12. Vállalkozó köteles minden munkavédelmi és 
rendellenességet Megrendelő felelős vezetőjének jelenteni.

biztonságtechnikai

III/13. Saját költségére a Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális 
létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, közművek kialakítása, 
valamint vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói 
feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, 
állványzat technikai eszköz, és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen 
tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületröl történő 
eltávolítása.

III/14. Vállalkozó saját költségén a részére átadott munkaterületet, közterületet - 
járda, úttest - folyamatosan tisztántartja, a keletkezett hulladékokat (szemét és sitt) 
szakszerűen gyűjti, tárolja és a kijelölt gyűjtőhelyre szállítja. Megrendelő a 
munkahelyi rendet hetente ellenőrzi. Hiányosságok esetén azok megszüntetésére - 
egy felszólítást követően - a Vállalkozó költségére intézkedik.



111/15. Mivel a Vállalkozó a Megrendelő generál munkaterületét és annak 
szolgáltatásait használja, ezért az általa igazolt számlák (rész-, szakasz- és vég) 
nettó összegének 2,0%-át számlázza a Vállalkozó felé.

IV. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS, 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS 

BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁS

IV/1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az MSZ EN ISO 9001:2001 
szabvány követelmény szerint kialakított minőségirányítási (továbbiakban MIR) az 
MSZ EN ISO 1400:1997 szabvány követelmény szerint kialakított környezetirányítási 
(továbbiakban KIR) és MSZ/T 28800 szabvány követelmény szerint kialakított 
munkahelyi, egészségvédelmi és biztonságirányítási (továbbiakban MEBIR) 
rendszert működtet.

IV/2. Vállalkozó köteles az alábbi KIR követelményeket betartani:
- munkahelyi rendet,
- tevékenysége során keletkező veszélyes hulladék jogszabályoknak megfelelő 

gyűjtését és elszállítását,
- tevékenysége során felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjuk 

szerinti tárolását és kezelését.

IV/3. Vállalkozó köteles az alábbi MEBIR követelményeket betartani:

- Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott munkavállalók megfelelő munkahelyi 
magatartásának biztosításáért,

- Vállalkozó tevékenysége során kizárólag minősített védőeszközt köteles 
alkalmazni,

- Vállalkozó felelőssége, hogy az általa végzett tevékenységet szakmailag 
alkalmas munkavállalókkal végeztesse el,

- Vállalkozó köteles gondoskodni az általa alkalmazott munkavállalók 
üzemorvosi alkalmassági vizsgálatának elvégeztetésérőL
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V. munkaerő-foglalkoztatás

V/1. Vállalkozó további közreműködőket alvállalkozókat csak Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával alkalmazhat. A bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég 
neve, cégjegyzék száma, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) 
Megrendelőnek átadja. Ezen minőségvédelmi feltétel megszegése esetén 
Megrendelő az érintett munkarészekből a kötelező alkalmassági idő végéig a 
szerződésben rögzítetteken túl további 5 %-os visszatartásra jogosult. A 
visszatartásokat a számlák nettó összegére vetítve kell meghatározni és az ÁFA- 
val növelt összegből kell levonni. A visszatartásokért Megrendelő kamatot nem fizet. 
A visszatartások visszatérítését a Vállalkozó kezdeményezi az alkalmassági idő 
lejártát követően az előírt dokumentumok üegyzőkönyv, igazolás) birtokában.

V/2. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 
Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, kivéve ha a 
Megrendelő másként nem rendelkezik.



V/3. Amennyiben Vállalkozó nem magyar állampolgárokat is alkalmaz a Vállalkozási 
szerződés tárgyát képező munka kivitelezésén, úgy részükre a munkavállalási 
engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, illetve ennek költségei is őt terhelik. 
Vállalkozó, a kivitelezésen alkalmazott dolgozóiról köteles napi nyilvántartást 
(munkaidő nyilvántartó lapot) vezetni. A nem jogszerűen foglalkoztatott dolgozók 
alkalmazása esetén, az ebből eredő teljes felelősség a Vállalkozó terhelik.

V/4. Megrendelőnek joga van Vállalkozót és dolgozóit, alkalmazottait a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának 
minősége, teljesítménye nem megfelelő, munkamorált bomlasztó tevékenységet 
folytat, vagy nem tartja be a munkavégzésre vonatkozón előírásokat.

VI. ANYAG, MUNKA, MINŐSÉG

Vl/1. Amennyiben a Vállalkozási szerződés másként nem rögzíti, úgy Megrendelő a 
szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges anyagokat az építési 
helyszínen biztosítja havi számlázás ellenében (szükség szerint átadott rezsianyagot, 
szerszámot, alkatrészt) a Vállalkozási Szerződésben rögzített anyagnormáknak 
megfelelően. Az anyag átadás-átvételt az építési napló és jegyzőkönyv 
dokumentálja. Megrendelőnek jogában áll, hogy a beépítésre kerülő anyagok 
átadása helyett - a birtokában lévő beszállítói ajánlat alapján - előírja a Vállalkozó 
részére a beépítendő anyag(ok) beszerzési helyét és azok általa elfogadott árát. A 
többlet anyagfelhasználás a Vállalkozó terhére kerül elszámolásra.

VI/2. Ha Vállalkozó a tervdokumentációban kiírt anyagokat - az időben való 
megrendelés dokumentálása mellett - a szükséges időben beszerezni nem tudja, 
előzetes megrendelői, építtetői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, 
azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni. 
Anyagváltozás miatt többletköltség Megrendelőre nem hárítható át.

VI/3. Amennyiben Vállalkozó az átadott anyagokból a munkát nem tudja elvégezni, 
úgy a teljesítéshez szükséges anyagokat saját költségére önmaga, vagy a 
Megrendelő térítés ellenében biztosítja. A többletmunkából eredő költségek a 
Vállalkozót terhelik.

VI/4. Vállalkozó, a Megrendelői anyagbiztosítás esetén, a kivitelezés végén, a fel 
nem használt anyagokat Megrendelő helyszíni képviselőjének jegyzőkönyvileg 
visszaadja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területről RB 
anyagokat nem szállít ki.

VI/5. A Vállalkozási szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
rezsianyagokat a Vállalkozó biztosítja. (Vállalkozó csak megbízó által elfogadott 
rezsianyagot használhat fel) 2. sz. melléklet

VI/6. Vállalkozó az anyagok beépítésénél a vonatkozó Magyar Szabványok szerinti l. 
osztályú anyagminőség biztosítását vállalja.

VI/7. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a kiviteli tervdokumentáció, az 
érvényes hatósági engedély és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el 
- a Magyar Szabvány előírásai szerint - l. (első) osztályú minőségben. Eltérő 
minőségű teljesítés, vagy a Vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek nem
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teljesítése, megszegése esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerzödés 
egyoldalú felbontására, és az ebből származó kárait Vállalkozóval megtéríttetni.

VI/8. A beépítésre tervezett anyagok és berendezési tárgyak mintakollekcióját 
Vállalkozó előzetesen bemutatja. Csak a Megrendelő, Építtető által elfogadott anyag, 
termék építhető be.

VI/9. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minöségi 
megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára 
elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által 
elrendelt bontást, vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. Ebben az 
esetben a vita, vizsgálat és az utólagos tevékenység késedelmének következményeit 
is a Vállalkozó viseli.

Vl/1O. Ha bármely, a szerzödésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt 
vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett 
munka nem felel meg a szerzödés előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a 
Vállalkozónak kell elviselnie.

Vl/11. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idöszakban olyan 
hiányosságak derülnek ki, amelyek szakszerűen munkavégzésre, vagy csökkent 
értékű anyagokra vezethetök vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal 
térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a 
megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a 
munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.

Vl/12. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 
elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, 
az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

Vl/13. Vállalkozó jogosult teljes felelőssége mellett - Megrendelői jóváhagyás esetén 
- tervtől eltérő, célszerűbb műszaki megoldást alkalmazni. A célszerűbb műszaki 
megoldással érintett munkarész dokumentációját Vállalkozó készíti el, melynek 
Építtető elfogadásában és jóváhagyásában Megrendelő közreműködik. Az így 
elökalkulált megtakarítás megosztásában szerzödö Felek javaslatonként előre külön 
állapodnak meg.

Vl/14. Vállalkozó köteles a kivitelei tervdokumentációban nem kellően részletezett 
műszaki megoldások esetén - az általa javasolt műszaki elképzelés alapján - az 
érintett munkarész dokumentációját (technológiai-, munkavédelmi-, gyártmány- és 
műhelyterveit, stb.) elkészíteni, Megrendelövel azt leegyeztetni és jóváhagyatni. 
Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

Vl/15. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt a tervezési konzultációkba bekapcsolódik, a 
munkájához szükséges kiviteli-technológiai terveket olyan ütemben készíti el, hogy 
tervdokumentációra való hivatkozással a rész-határidö(k) illetve határidő nem 
módosítható.
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Vl/16. Amennyiben tervtől való eltérések, ill. pótteljesítések válnak szükségessé, 
arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot, ill. pótajánlatot ad, melynek megrendelői, 
építtetői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét Vállalkozó a



felmerüléskor az építési naplóban köteles rögzíteni és azt cégszerűen ( levélben ) is 
bejelenteni.
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VII. SZERSZÁM, GEPHASZNALAT

Vll/1. A kivitelezési munkákhoz szükséges szerszámokat, kisgépeket (kapcsolódó 
szerszámokat, pl. furófej, stb.) a munkája elvégzéséhez a Vállalkozó biztosítja. A 
gépek kezelőinek rendelkezniük kell az adott gép működtetéséhez előírt 
jogosítvánnyal. Ennek hiányából eredő teljes felelősség a Vállalkozót terheli. 
Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek a 
rendeletekben előírt, munkavédelmi, zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.

VN/2. Villamos hálózatra csatlakozás esetén Vállalkozó felelős a csatlakoztatott 
villamos berendezés érintésvédelmi szempontok szerinti kifogástalan állapotáért, az 
üzemeltetéséért, a vonatkozó szabványok, előírások betartásáért.

VIII. ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉS

VlM/1. Vállalkozó a módosított 191/2009 FVM-GM-KÖVIM együttes rendeletében 
előírtak szerint folyamatosan építési naplót vezet, melyben minden olyan feltétel és 
állapot rögzítésre kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos, és 
amelyet munkaidőben a létesítményi irodán tartja, vagy úgy tárolja, hogy ahhoz 
biztosított legyen a Megrendelői hozzáférés. A Megrendelőt érintő naplóbejegyzést 
Vállalkozó a Megrendelő helyszíni képviselőjével aláíratja a bejegyzést követően 3 
napon belül.

IX. ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, BIZTOSÍTÁSOK, 
BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉR

iX/1. A Vállalkozó a teljes létesítményre vonatkozó Építés-Szerelési Biztosítással 
rendelkezik a teljes vállalkozási szerződés időtartamára.

IX/2. Amennyiben a Vállalkozó a tevékenysége során - az Építés-Szerelési 
Biztosítás fedezetén túl - esetlegesen kárt okoz, úgy azt köteles saját költségén 
megszüntetni, vagy az okozott kár összegét a Megrendelőnek megtéríti. Az okozott 
kár megtérítése esetén szerződő Felek - és ha vannak, az érintettek - 
jegyzőkönyvben rögzítik megállapodásukat

IX/3. Megrendelő a Vállalkozóra és annak dolgozóira, esetleges alvállalkozóira, a 
kivitelezési területen jogosan tartózkodó egyéb személyére balesetbiztosítást nem 
köt, ezért Vállalkozónak rendelkeznie kell a dolgozói részére személyre szóló 
balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, amely 
bármely követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Előzőek 
értelmében Megrendelő felé Vállalkozó és alkalmazottai semmilyen követelést nem 
támaszthat.

IX/4. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörűen és saját 
felelősségi- és hatáskörében az érvényes munka- tűz- és környezetvédelmi-, 
valamint az adott munkahelyre vonatkozó esetleges speciális előírásokat betartani 
és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni, a munka- és tűzvédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket saját felelősségi- és hatáskörében,



önállóan, saját kockázatára rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat 
folyamatosan megkövetelni és ellenőrizni. Ennek hiánya miatt felelősség-elhárítással 
nem élhet, az esetleges baleseteket, sérüléseket hatáskörében eljárva kivizsgálja, 
bejelenti és nyilvántartja. Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre 
jogosult képviselői munka-, tűz- és környezetvédelmi-, ellenőrzését segíteni, 
intézkedéseit magukra nézve kötelezőnek tekinteni.

I^5. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon - és kapcsolódó életvédelem 
biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. 
Vállalkozó nem szakszerű munkavégzésböl eredő károkért teljes körű felelősséggel 
- költségvállalás mellett felel.

I^6. A szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzödésben, illetve a 
részteljesítésekben foglalt szalgáltatás oszthatatlan, azonban a teljesítés folyamára 
olyan időpontokat határoznak meg, amely időpontokban fennálló szerzödésszegés 
(késedelem, hibás teljesítés) közbenső kötbérfizetési kötelezettséget is eredményez. 
A teljesítési határidön belül meghatározott részhatáridők is kötbérterhesek, a kötbér 
mértéke napi 0,5 %, de max. 10%. Ezen részhatáridőket és határidöket a szerződés 
5. pontja tartalmazza.

X. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG

^1. Vállalkozó a Vállalkozási szerzödésben meghatározott jótállási- és szavatossági 
kötelezettségeket vállal, amelyek kezdetének időpontja a Beruházó felé történő 
sikeres generál műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma.

^2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés biztosítékaként illetve a garanciális 
költségek fedezetére - jótállási visszatartás címén-, mint pénzügyi visszatartás a 
számlákból (rész-, szakasz- és vég) Megrendelő 5 % visszatartást eszközöl az 
alábbiak szerint:
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5 %-ot jóteljesítési garanciaként, az esetleges garanciális költségek 
fedezetére, amely összegből Megrendelő levonja a Vállalkozó helyett végzett 
esetleges garanciális munkák költségeit és a saját költségeit. Ez az összeg a 
generál műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva, a teljes 
szavatassági kötelezettség lejártáig, 24 hónapon keresztül kerül visszatartásra 
a fentieket figyelembe véve. A visszatartásokat a számlák nettó összegére 
vetítve kell meghatározni és az ÁFA-val növelt összegből kell levonni. A 
visszatartásokért Megrendelő kamatot nem fizet. A visszatartások 
visszatérítését a Vállalkozó kezdeményezi az előírt dokumentumok 
(igazolások, jegyzőkönyvek) birtokában.

^3. Vállalkozó, a Megrendelő és Beruházó között történő műszaki átadás-átvételi 
eljárás során az ö hibájából eredő, esetlegesen felmerülő hiánypótlási, hibakijavítási 
munkákat, úgyszintén a későbbiek során esetlegesen jelentkező szavatassági 
munkákat díjtalanul elvégzi.

^4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem 
szünteti meg, nem vállalja, vagy késedelmesen szünteti meg, továbbá amennyiben 
Megrendelő úgy ítéli meg, hogy az adott helyzetben ( a határidő rövidsége vagy a 
Vállalkozó elérhetösége miatt ) a Vállalkozó hibajavítási kötelezettsége teljesítésének 
módja vagy ideje bizonytalanná teheti a generál szerzödésre vonatkozó



kötelezettségek teljesítését, illetve a Megrendelő által az Építtető részére kiadott 
bankgarancia igénybevételének veszélye merül fel, úgy a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó értesítése mellett a hiba kijavítását saját maga elvégezni, vagy más 
kivitelező igénybevételével elvégeztetni. Ezen költségek a Vállalkozót terhelik, 
amelyet utólag nem vitathat.

XI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Xl/1. Vállalkozó a szerződésben -vállalt kötelezettségeit műszaki átadás átvételi 
eljárással ( üzemre készen, beüzemelten ) teljesíti.

Xl/2. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott 
tervdokumentáció alapján a munka l. osztályú minőségben hiánytalanul, 
rendeltetésszerű kivitelezésre és/vagy üzemeltetésre alkalmasan elkészült és azt 
Vállalkozó Megrendelőnek átadja és a későbbi üzemeltető elfogadólag nyilatkozzon 
az elkészült munka ( létesítmény ) berendezés műszaki alkalmasságára 
vonatkozóan.
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Xl/3. Vállalkozó saját költségén a részére átadott munkaterületet, közterületet az 
átadás-átvételi eljárás időponijára további munkavégzésre alkalmas, kitakarított 
állapotba hozza. Hiányosságok esetén azok megszüntetésére - egy felszólítást 
követően - a Vállalkozó költségére intézkedik.

Xl/4. Vállalkozó a maradéktalanul teljesített munkát az építési naplóban készre 
jelenti, aminek másolatát Megrendelő képviselőjének megküldi vagy átadja. 
Megrendelő képviselője az átadás-átvétel napját kitűzi, az elkészült munkát és a 
C/IX./6., C/IX/7. pontokban felsoroltakat jegyzőkönyvileg átveszi. Az átvételi 
jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, amennyiben a 
Vállalkozó képviselője az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Ilyen esetben 
Vállalkozó a jegyzőkönyvben tett megállapításokra 3 napon belül írásban válaszol. 
Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elfogadja a kifogásokat és egyetért a 
jegyzőkönyv megállapításaival.

Xl/5. Vállalkozó az általános forgalmi adó törvény tartalmi- és formai 
követelményeinek megfelelő, ( anyag-díj bontású ) számla(ka)t nyújt be 3 
példányban, a teljesítési határidő és a pontos címe feltüntetésével elkészíti, ehhez 
csatolja az átvételi jegyzőkönyvet és Megrendelőnek megküldi az A/5. pont szerint. 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv ( teljesítés igazolás ) nélkül érkező számlát 
Megrendelő nem fogadja be.

Xl/6. Vállalkozó Megrendelő részére 1 példányban, magyar nyelven az alábbiakat 
adja át:
( Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át 
Megrendelő.
Ezen bizonylat átadása a számla kifizetésének egyik feltétele).

- az átadott iratanyagok tartalomjegyzéke ( 1 pld.)
- átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy teljesítésigazolás, kivitelezői 

nyilatkozatok,
- mérési jegyzőkönyvek, próbaüzemi-, ill. üzempróba jegyzőkönyvek- 

szabványossági, megfelelőségi nyilatkozatok
- átadási tervdokumentáció.
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Ezen, szükséges bizonylatok, bizonyítványok, nyilatkozatok, dokumentumok, 
utasítások Megrendelő részére történő átadása, a Vállalkozói rész-számla(k), 
végszámla kifizetésének előfeltétele.

Xl./7. A Vállalkozó által készített átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a 
kivitelezés során bekövetkezett terv-változásokat, a naplómellékletként átadott 
tervkiegészítéseket, egyéb bizonylatokat ^ átadási dokumentáció a műszaki 
átadás-átvétel előfeltétele.

XII. ZÁRÓ FELTÉTELEK

Xll/1. Vállalkozó a Vállalkozási szerződés aláírásával elfogadja és tudomásul 
veszi, hogy a szerződéses feladat végzése során a Megrendelő tevékenységével 
kapcsolatosan bármilyen módon tudomására jutó bármilyen információt harmadik 
személlyel nem közöl, azt semmilyen formában nyilvánosságra nem hoz és saját 
munkája során nem használ fel, illetve a létesítménnyel, a kivitelezéssei 
kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak Megrendelő 
beleegyezésével jogosult.

XH/2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
( műszaki értelmezési, stb. ) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak 
megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

Xli/3. Szerződő felek a jogviszonyuk alatt és annak kapcsán keletkezett esetleges 
vitáikat közvetlen tárgyalás keretében kísérlik meg rendezni, amennyiben ez 
eredménytelen, úgy a felek a PKKB, ill. a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetőségét 
kötik ki a jogvita rendezésére.

Xli/4. Jelen „A VIV Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI” és a 
szerződés közti esetleges eltérések esetén, az adott részre vonatkozóan a 
szerződésben foglaltak a meghatározók.

Budapest, 2015.04.20.


