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VÁLLALKozÁsl szERzŐDÉs

amely létrejött

egyrészről: PÉTEGlsz Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zártkörűen M ű ködő Részvénytá rsaság
címe: 4090 Polgár' Hősök útja 1.

cégjegyzékszám : 09- 1 0-000449
képviseli. Kiss llona, vezérigazgato
adószám : 1 481 8257 -2-o9
számlaszám: 61 20021 6-1 1 052221 m i nt m eg rendelő (a további a kban :

,,Megrendeló'')'

másrészről: ,,KARAKTER 95'' Épitő és Szakipari Kft.
címe: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
cégjegyzékszám : 1 5-09-062896
képviseli: Vancsisin Sándor Ügyvezető
adószám. 1 1253525-2-1 5
számlaszám. 14100055-481 24249-01000005
m i nt vál lalk oző (a továbbiakba n :,,Vá l lal k ozo" ),

(a továbbiakban együtt. ,,Szerzódo Felek'') között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

Preambulum:

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelo KÉ 13o3t2o1o., számon
közbeszerzési eljárást indított a ,,Polgári Kistérségi Járóbeteg Szaketlátó Kozpont
kivitelezése'' tárgyú építési beruházás kivitelezésére' Az eljárás nyertese a
Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

A Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerzódést a közbeszerzési eljárásban a
Megrendelo, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja' valamint a
Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg' Ezen
alapdokumentumok a vállalkozási szerzodés szerves részét képezik. Amennyiben a
vállalkozási szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáciÓ és az
ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben
kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan
kikötés, amely ellentétes a fenti rögzített dokumentumok bármelyikével.

1. A szerződés tárqva:

Vállalkozási szerződés a Polgári Kistérségi Járóbeteg SzakellátÓ Központ
kivitelezésére a kiviteli tervdokumentáció alapján a TloP-2.1.2lo8t1 Kistérségi
járÓbeteg-szakellátÓ központok kialakÍtása és fejlesztése tárgyú támogatás keretében
kerül megvalósításra.

P ály ázat kódszám a : Tl oP-2. 1 .2-o8l 1-2009-0002
Pályázat címe: ,,Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs"
Megvalósítás helye: 4090 Polgár, Hosök útja '1. sz' 626t2 hrsz.
Epítési tevékenységre vonatkozó követelmény.

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kivitelezése: telekméret 2'51o m2,
beépített alapterÜlet 1 022 m2' hasznos alapterÜlet
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- földszint767,9 m2,
- emelet 716,9 m2,

kialakítandó funkciók
- szakorvosi rendelők
- védőnoí szolgálat
- gyógyszertár
- nappali kőrház
- '13 személyes, 1ooo kg teherbírású lift- 20 db parkoló és kerékpár tárolók (főbejáratn áI és az udvaron) kialakításaAz épület hűtése, fűtése váItoző tömegáiamú, VRF elven műiödő hőszivattyúsrendszerrel történik.

A vá!lalkozási díi:

A jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséért aVállalkozót az alábbi vállalkolóidíj illeti meg:

Nettó 366'015'711'- Ft, azaz Háromszázhatvanhatmillió{izenötezer-hétsz áztizenegyforint
Árn 25 o/o" 91-503.928.- Ft, azaz Kilencvenegymillió-Öts zázháromezer-kilencszázhuszonnyolc forint
Bruttó vállalkozói díj összese n. 457 .519.639.- forint,azaz: Négyszázötvenhétmillio-ötszáztizenkilence) er-hatszázharminckilenc forint.

Amennyiben a jelen szerződés megkotésekor hatályos ÁrR szabályozás a jelenszerződés hatálya ala-tt változik, a hitátyos szaoáty|ő=_a-s a jelen szerzodés ÁFA-ravonatkozó rendelkezéseit szerzódő retót mindeí kulon nyilatkozata, szeződésmódosítása nélkÜl módosítják.

Szerződó Felek rög-zítik, hogy az általános forgalmi adóról szőlo 2OO7' évi CXXVlltörvény (ÚjÁta törvény) rendőlkezéseí alapján J;eren megállapodás szerinti általánosforgalmi adó megfizetése a fordított adózás renoÉ arapjari történik.

Fenti vállalkozoi díj tartalm azza a beruházás megvalósításának teljes koltségét,beleértve a Vállalkozó jelen szerződésben meghat ájrozott kötelezettségeiből fakadóminden munkafeladat elv ievo vtagyar Szabványnak megfelelő,l' osztályÚ teljesítéssel' Vonatkózóan amennyiben valamelymunkarészre kötelező é
mértékadók. 

YZv e S, ugy az alánlott MSZ előírások a

a Vállalkozo által beépítésre kerÜlt
munkabérét és járulékait, kÜlföldi és

vámko
ideigten
ltségeit'

rögzített szolgáltatások ellenértékét,
zgatás költségeit, a Vállalkoző által

ezen tevékenységek végzése közben esetle
valamint az esetlegesen felmerÜlő hatósági d

2.2.
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A vállalkozói díj magában foglalja továbbá a biztosítások költségeit.

A vállalkozási díj a befejezési határidőre
alkalmas létesítmény építés-szerelésére.

A 
'.Felek megállapodnak, hogy a Vállalkoző köteles minden többletmunkát ésm űszakilag szükséges munkátÍármilyen további Jij";J; nélkül elvégezni'

vonatkozó (TERC kft által kiadott)
rezsiórad í.1'jal képezi k.

A Megrendelo nyilatkozza, hogy az ellenérték pénzÜgyi fedezetével rendelkezik.

A határidők:

let rendelkezésére áll- A szerződéskötést

naplóban rögzítik.

Teljesítési határidő: (nyertes ajántata szerint) 2o1o. október 31.
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költségére másik Vállalkozóval a munkát
tartalommal befejezhesse.

VállalkozÓ tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő vis maior esetét kivéve nemhosszabbítható meg.

A Vállalkozó 3 db részszámlát, és végszámlát jogosult benyÚjtani.

Részhatáridők, részszámlák (A nyertes ajánlat ,,ldőbeli, műszaki és pénzügyiütemterve'' alapján).

a jelen eljárásban meghatározott

33

34 Vállalkozo az elvégzett munkákrol az átalányáras elszámolás szabályai szerintiszámlát állít ki, melynek negy peldányát Megren'oero reszere postán megkÜldi. A nema Megrendelő megadott címére kÜldöit számla esetén Mégrendelő fizetési késedelmekizárl.

Meg rendel ő számlázási cím e:
PÉTEGlSZ Nonprofit ZRT.
4090 Polgár, HősÖk útja 1.

A számla kíállításának alapja a Megrendelő és vállalkozo képviseloi által aláírtteljesítést igazolő 
1eovz<it<p-1vv ''A jegyzőkönyv aláírá.áiá rr'r"g'endelő és Vállalkozójelen szerződésben megjelölí repvlseiói 

; ogosuttat<.

|.Me.91endelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeliértesítés kézhezvételétól számított '15 r. 

"pőn oerul- irasoan nyilatkoznia kell a
adásárÓl. A teljesítés igazolás kiadására
a teljesítésről szóló írásbeli értesítésében

ozót vett igénybe, úgy az alvállalkozói
Amennyiben azalvállalkozói teljesítést nem fogadta el, úgy avállalkozói teljesítménytMegrendeló nem igazolja.

--'?"

összeg (az ajánlati

2010.május 15. 36.60'1 .571 Ft

201?.július 31 ' 146.406.284 Ft
2010.szeptember

15 109.804.713 Ft
Végteljesítési

határidő 201).október 31 ' 73.203.143 Ft
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szakaszban elszámolt teljesítésébe bevont alvállalkozói, beszállítói igazolásait,amelyben követeléseik, kifiietéseik szerződ"..."rr.i tut;esítéséről nyilatkoznak.

ny 36/,4 S (6)
tésének feltét
nem régebbi

Megrendelő a benyújtott számlát a kézhezvételétől számított 60 napon belÜl bankiátutalással egyenlíti ki.

elem esetén Megrendelő a Kbt.306/A. $ (1) bek b) pontja alapjánPtk' 301/A s. (2)-(3) bekezdesében fógiattak szerinti késedelmi kamatköteles, a késedelmi kamatról r.ürlitóit e. 
'".=er"''"j[.]roott önállóen.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a beruházás megvalósítása során a
J:Ji'"'.:: JJI J*] 

Kórm r r z s izl oer "á) p""ti" 
"üpian 

epÍttetoi ieJezet1ezerci

A rendelet 4.$-ában kÖtelezően előírt adatok

3.6.1.
- építtetőifedezetkezelő-megnevezése: MagyarÁllamkincstár- tÖzskönyvi nyilvántartási sláma. 32gg7o- adószáma: 1$2gg7o-2-41- címe:- telefonszáma: . 'o?iu'!'T,,T-,ái.] iJa t,, ur6-317- elektronikus elérhetosége: api.haj@alÉ'tincstar.9ov.hu

3.6.2. A fedezetkezelői számla száma, adata:

iá:fflt1ffii"li -"gn"u".é;;, nÉilGlSZ Polgár és Térsége Egészsé'ugyi

olgár, Hősök Út1a 1.
008

1 008
ezelői számla _ TloP-2. 1'2.-o8-/1-2oog-

- Ánr L286290

3'6'3' Építtetői nyjlatkozat: 
. 
a Megrendelő, 

-mint építtető a jelen szerződésben
I':fli:!: Ll""'""1;5:ffi'lJrju'il'" tj"it ti.arólagos 

-ienjerreze'.i 
;ógo| ó iÁostt az

3'6'4' A kivitelezu"'i^!"Yg!9nység teljes fedezetének, 457.519.639.- Ft-nak forrása.Tl o P-2' 1 .2. -o8 / 1 -2oo9-ooo2 Í; ;-"g;iá. i Szerződés sze ri nt
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Az íttetői fedezetkezelő rendelkezésre alá
Részteljesítés

száma ldőigény Készültség %-os
mértéke

Számlázhato
összeg (azajánlati

ár o/o-al
1.

részteliesítés 2010.április 7. 1)%-os 36 601 571 Ft
2,

lészteljesítés 2010 május 15 50%-os 146.406.284 Ft
3.

részteliesítés 2011.július 31 . 75%-os 109.804.713 Ft
Végteljesítési

határidő
2010.szeptember

15
'100%-os 73.203.143 Ft

Felhasználásának módja: jogszabály szerint.

A fővállalkozó kivitelező részére az építtetői fedezetk ezelő.által megh atározotlelektronikus alvállalkozóí nyilvánt".tÁ-r.,""'nálatát oiztosito kód: '!iCi.!.9.ftJ....

4.1. jogosult a jelen szerződésben foglalt munkáelőírások keretein belur mááá.it"-'ii,"o,'nte.i ; 
yadó

o"',l1.n 
részt venni " o""pitt.'" kerüló :3:il

4'2' Megrendelő 
^képviselője a Vállalkozó által vezetett, építési naplÓt rendszeresen,minimum 1o napon(ént ellenőrzi, 

"nnók 
mlgtörténtét bejegyzessel ígazolja,esetleges észrevételeit, kifogásait haiadéktalanui'oe;egyzi

4'3' Megrendelő képviselője a készrejelentés kézhezvételétől számított 8 naptári naponbelÜl köteles kitűzni 
"'..i.'"iiátadás-átvétel időpontját.

4'4' Hibás (nem a dokumentációban előírt minőségLj) teljesítés esetén a Megrendelojogosult az érintett 
'un["ié... elbontását, 

_;s 
u]ra építését elrendelni. Ezen

i""TruEÍ:fl,í"["n,."naerc_a) aoott munkalo'u#", elvégzésétcl] számitott 8 napon

ffi":J:i:l:iJJ.'un": 
"H:ifJ:".1Tl.n:1I".u 

többletkÖltségért és határidőcsúszásért

4'5' Eltakarásra kerÜló szerkezeteket.csak Megrendelci 
|eqv]9ercijének (műszaki ellenőr)

;j:Í:::: -:[?r":í::i:,"":,-?:',i:;i-.lprá|"'',-'ál7J'"ntált eltakarasi engeoélyének

Amennyiben előzetes jóváhagyás nélkül kerül sor szerkezetek eltakarására, ÚgyffsJ::[!f képviselője ióóó'surt az ettar<art 
_szerkezetek 

utólagos feltárását

4.
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Az utólagos feltárás költségei és határidő csÚszásra gyakorolt hatása miatt Vállalkozó
[''"^'"?i: 

nem emelhet, ési r"r'"ilri kovetkezme"v.ír.'iár;"s mértékben Vállalkozót

4'6' temtervét Megrendelővel közösen kéthetente értékeli és

"Ji6:#1a.'""::-ff 
":-"J,uil,l3|o5''""''"#;iiltxii;.áÍ

m u n ka vé gz:: 
:, 

o l J Ti; i: #jf #J':'',:l ["Ji:fl :ji: :: 
ij 

ru;: *:l; :;:Í:litöbbletköltséget nem eredményezhet.

4-7 . Vállalkozo kötelezettsége továbbá:

a'l a meglévő szerkezetek, tárolt anyagok, valamint más vállalkozók eszközeinek,anyagainak' berendezéseinek, elvégiett'munta;anat arr"g;"ó;ua.",
b'l a munkaterület, valamint az igénybevett közterÜlet (árda, úttest) folyamatos

|iíjil::,x;3,u3" ::'i,:il*"l,'::É:.Íli::Ji tormelex 
- 

szaks)er(j'r*oníen",.u,l

c'l a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szÜkséges geodéziaimunkálatok' kitűzések e]veo-z9:" ; nÁgienoető. által megadott alappontokfelhasználásával, mely a tervezo kozreműkődésével kerÜl kitűzésre

'' n"ol1"6T"'Js|jil[?::Ti 
viszonyok közötti munkavégzéshez szükséges téliesítés

4'8' Vállalkoző.,kötelezettsege az 
'építési napló fo atos vezetése (a vonatkozó19112009' (lX'15') Korm] '"qi:i:':ll'l.rrö rinden olyan feltétel és állapotrögzítésre kerÜl' mely a létesítmény megvalósítás t<apcsotaios. Áz epítesi naplót_ hozzáférhető helyen - Vállalkozo r'"ry.l'inil;&j kell tartani.

4'9' Vállalkoző a munkálatok felelős mrÍsza.ki irányítását a Megrendelő által jóváhagyottrészletes Ütemterv betartásával maga ueg.i- 
','.",

4.1o. Vállalkozo köteles a Mi
ellenőrzéseret rotyama gn^de|ő képviselóje által előírt
hiányosságot<at hátaoét t' .a megállapított hibákat és
rogziteni. Veremeny r.i edéseket az építési naplóban
múőseg ellenőző intéz' sul veszik - mint fÜggetlen

ényét
4'11' Vállalkozó az eltakarásra kerülő m'unkarész ekrőI, azeltakarást megelozően legalább3 munkanappal értesíti Megrenoero r.áó"Éll;j;i'' 

.

4'12' Bármilyen akadályoztatás, illetve a munkarészek eltakarása esetén Vállalkozo
[:ixi.: aÉ;#i: #lt ;ff; jiÍí# ; ffil'.';'f L a sot atát t" r"t"*" 

" a Meg re nde lá

4'13' Vállalkozó k?l*' munkáját olya1gondosan megszervezni' hogy minden elóreláthatóakadály időben 
'"g.áunt"íÁetci regven á!--"nn"r< erjóteoen Megrendeloképviselőjének figyelmét 

"'"n .t "oatyoiútasot,. iooo"n felhívja.
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4'15' Vállalkozó- tűzveszélyes tevekenység esetén a munkát érvényes tűzvédelmiszakvizsgával rendelkező dolgozoir<ái köbl;; elvégeztetni. Köteles a tűzvédelmiszabályokra, előírásokra dolgoiÓit kioktatni.

4'16' Vállalkoző köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelőképviselőjének jelenteni, a munkájáu"i .l..."függésben bekövetkező balesetetkivizsgálni, bejelenteni és a szükséges nyilvántartást vezetni.
4'17 ' Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,munkaszerzcjdéssel rendelke2ő munr"uatl"rJlat rograrkoztathat.

4'21' Megrendelő a munkaterÜleten - az a1ánlatkészítés időszakában megtekinthető módon
;'l?:i'J : :n." FJ[".Ü""'";ffi l'":r,",* 

_"#Í 
ffi 

" 
t ő s é g e t o izt o s it ] L e n e rg i a é s a

Ezt meghaladó mértékrj Vállalkozo.i igény esetén az ideiglenes vízellátás, elektromosenergia és szÜkség szerínti földgázíetár"=é" á. 
''ere, 

kiépítésérő l Vállalkozóköteles gondoskodni, és a tiepite-sset é.-' 
";;"l;zésseljáró költségeket maga viseli'4'22' Vállalkoző az építkezés helyszÍnét bekeríti, anyagait itt tárolja és a területet őrizteti.

leslegessé vált anyagait rendszeresen
állapotban 

|artja nz-e|ites vegezteveia)
akoző utak kiépítésével és renoezótt
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4'24' Vállalkozó részére felvonulási terÜletként a létesítmény földhivatalban regisztrálttelekhatárain belÜli terület áll rendelk >zésre. Ettől nagyobb terÜlet, illetve közterÜletcsak külön egyeztetést követoen, kÜlön engeoéltyel u"Éáto igenvÚe.'

4'25' Vállalkozó a kivitelezési munkák során köteles biztosítani az építési terület közvetlenkörnyezetében lévo épületek megközelítési lehetőségét, zavar?alan működését,valamint állagmegóvását

4'26. A VállalkozÓ a munkaterÜlet átadását
ílletve létes ítendo csapadékv íz-elv ezet

4'27 ' Tervezői mű.vezetés igénybevételéről Vállalkozó műszaki szÜkségesség, ill.indokoltság alapján saját hatáskörben dont, i|letáleg azt az elóző inoot<ot alapjánműszaki ellenőr is elrendelheti'

5.'1. A kötbér:

5.1'1 Végteljesítési határidőhöz kapcsolódó késedelemi kötbér:
A VállalkozÓ kötbérfelelősséggel tartozik' ha
a végteljesítési határidőhöz képest késedelembe esik.

5'1'2' Végteljesítési határidő késedelme kapcsán a kÖtbér mértéke nettÓ .1'83o.o79,-
Ft/nap" Nyertes ajánlat szerint. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti késedelmi kÖtbérmegfizetésére, ameddig késedelme fennáll.

5' í '3 A közbenső részhatáridők késede!mes te!jesítésének jogkövetkezménye:

A részhatáridők mindÖsszesen 30
Megrendelőnek jogában áll a sz
érvényes íteni Vállalk ozov al szemben.
hogy a fenti 30 munkanapos idő a telje
vonatkozik, azaz amennyiben pld. az t
munkanap, és egy következo részhatáridő tekintetében pedig 28 munkanap, akkor ezmindösszesen tÖbb mint 30 munkanap, tehát Mregiánoero szérződés megszüntetésreirányuló joga megnyíltnak tekintendo'

5'1'4' A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelo
szerzodésszegéssel okozott és a kötbér összegével
megtérítését követelje a VállalkozÓtÓl.

5'1'5' A VállalkozÓ 50'00O.ooo,- Ft, azaz ÖtvenmilliÓ forint összegű meghiúsulási kötbérmegfizetésére köteles az alábbi esetekben:

azon jogát' hogy a
nem fedezett kárának
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- ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért a Vállalkozótehető felelőssé
ekezdése alapján áll el a szerzodéstől

tében Yállalkozo neki felróhatóan
által szabott, legalább 30 naptári napos
ezért Megrendelő a Ptk. 300. $-a atapian

- amennyiben a részhatáridők 5.1 3 pontja szerinti kumulált késedelme alapjánerre megnyílik a joga Megrend llőnek.

5.2 Jóte|iesítésibiztosíték,iótá||ás:

5'2'1. Vállalkozó a sikeres műszaki áta
számított
továbbá j

biztosíték

5'2'2' Az 5'2'1' pont szerinti biztosíték mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 5 %-a( Nye ftes aj án t at sze ri nt).

A VállalkozÓ tudomásul veszi, hogy a biztosíték nyújtásának elmaradása, vagykésedelmes teljesítése esetén a veg[zamla ettenárteke nem fizethető ki a késedelemideje alatt.

5'2'6' A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

6. Az átadás-átvétel:

f*;:'l":l"::,-Y^1nJ T:^g^?:=^"t!",az 
epítesi munkák befejezését követően a Vállalkozó

,,:Xiz:'lf 
*;'1,::_"".,,1y:f 

l"l'{]!f "fi ;'f.;iJ;:'".;-i,:;:".:"r'J.il;":i5,:..:
j'r. 

- ; *:1 Jl'öjiJ', "5 lx';meokezclés étőI e>4m;+aF| 11 ,- _-... , ,

] x'' 
j:ÍÍ"": é t ő l 

-s 
z á m ít o,l' u :ry1, 9 

eiu r ré to r vt 
" 
t' Á ü l l ;il;;i ffJ J'5 l: iJ. ilT

6.1

egyidejűleg köteles a szerződésszerű -teljesítés - ;il;á'x;;;i'" i7;[-#
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zésére bocsátani. A műszaki átadás-átvétel
|yÚ, maradéktalan teljesítése és annak a

il=u, álatra alkalmas
felmérési naplózült t a Megrendelőmennyiségileg és minőségileg a munkáka

6'2' A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően l. o. minőségbenelkészÜlt munkákat tartozik átvenni'

6'3' A VállalkozÓ 
, 
kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása ésjelenlétükrol való gondoskodás.

szÜkséges és általa biztosítandó
re köteles bocsátani a sikeres műszaki
használatba vételi eljárás során a

Az átadás-átvételi eljárás során a Felek részletes jegyzőkÖnyvben rÖgzítik ateljesítésnek a hiányaii es ninait. A Megrenááro nyir"tr,ozik arról, hogy

- a Vállalkozó teljesítését elfogadja-e,

- ha a Vállalkozó teljesítését elfogadják, és az Épületet átveszik, milyen hiányokpótlását, illetve milyen hibák t<1av'Ítasat í.o*t"lir.l

- ha a Vállalkozó teljesítését nem fogadják el, a későbbi elfogadást, illetőleg akésobbi átvételt miiyen hiányok potLsátot és milyen hibák kijavításától teszikfü9gővé'

yozó, 
'gátló esetleges hiányok, hibák

megfelelő újabb határidőt kötelesek
a hibák kijavítására, és Megrendelő

7.

7 .1.

Minőség. szavatosság:

létesítmény sikeres mtÍszaki átadás-
pjától számított 1 (egy) év leteltekor utó-
rvezése a Megrendelo vagy megbízottja
van részt venni.

---..->
-/4-- -

7.2.
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A teljesítéshez a közbeszerzés értékén ek 1O%-át meghaladó mértékben igénybevenni kívánt alvállalkozók megnevezése, és a munka;errJgenea."jr'"táro zása:
Zatai Attalános Építés lVállalkozÓ Zr1.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9_11.
Zsaluzás, ácsmunka, tetőfedés, bádogozás

8'2' A Vállalkozó a jogszerűen igenybevett alvállalkozó és közreműködő tevékenységértúgy felel, - figyelemmet ptk.}+ó.$ (1) bek'-oen ioglart akra - mintha a tevékenységetmaga végezte volna.

8'5' A VállalkozÓ köteles valamennyi, a helyszínen munká t végző alváIlalkozoját írásban
:i#[i|!:Lnx,.'"n'"ndelőnek, és az'építési naplóban-rogzitéii az alkalmazott

8'6' A Megrendelő tájekoztatja a Vállalkozót, hogy a 191I2OO9 (X 15.) Kormányrendelet17-21's-ában foglaltar ertetmeoen epiitetoi'teoe)etrezelót von be. A hivatkozottkormá nyrendelet szabálya i na k beta rtása a tel;es iiás során kötelező.

8 Alvállalkozó iqénvbevéte!e:

9. Megszűntetés és elállás:

9.2.

91 A Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat (Ptk. 395. $). Ebben az esetbenköteles megtéríteni a Vállalkozónaketáttásávat oko)oit r.art, vaiámint köteles az eddiga napig kivitelezett munkákat kiegyenlíteni.

nappal meghaladja.
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9'3' Megrendelő a Szerződést az.onnali hatállyal megszüntetheti, ha a Vállalkozóvalszemben felszámolási vagy csődeljárás inoutt. EbbJn az esetben aYállalkozó csak amár álta la elvégzett szerzó-déses m u nkák ellenértékér" t.,-tÁái-ióe.'lt.

9'4' Amennyiben a Szerződés megszűnik, a VállalkozÓ köteles Megrendelőnek azonnalátad n i m i nden nem ű doku mentációt, ami azéóiil"=e. folytatásáhiz szukséges.
9.5. A Felek megállapodnak, hogy a Sze

belÜl együttesen felbecsüliká már el
meghatározzák azok kivítelezési fok
megállapodást kötni, akkor a Felek
igazságügyi szakér1őtől kérnek véle
képezní.

í0. Eqvéb feltételek:

10'1' A Szerződő Fe szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsoroltmellékletekben
szerves részét * ?'e[*i3i::ll- 

meg' A mellékletek a szerződés

1' Ajánlattételi dokumentáció és melléklete (kiviteli tervdokumentáció)
? Kiegészítő tájékoztatás (amennyioen rermeruig3. Vállalkozói ajánlat
4. Felelősségbiztosítási kÖtvény másolat5' Mrjszaki Ütemterv
6. FőÖsszesíto
7 ' mintavételí és minősítési terv, amelynek összeállítás a vállalkozó feladata és amunkaterÜlet átadás előtt jóvá kell hagyatni 

" '"gr"ndelovel, illetve a műszakiellenőrrel.

10'4' Vállalkozó köteles az előre kitűzött .eseti megrendelői nmegjelenni, továbbá a kivitelezés során ietentre"zo esetle avonatkozó intézkedési tervet készíteni e. 
"'=t 

ú"gi"ndelőne
'10'5' Vállalkozo köteles továbbá a 

. - 
projekt megvalósításában résztvevo egyébszervezetekkel (pl : az oruostechnológiaí berendeiések szállítóivat; együttműkÖdni.

10'6' Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintően együttesjoghatályos nyilatkoza1tételre jogosult:

a./ Megrendelő részéről: Név és beosztás: Kiss llona vezérigazgató
Cím: 40 )0 Polgár, Barankoviós tár rs'
T et. S2tST3_12 3; 30/693_35_40
Fax.52t5T3_174
E-mail: petegisz@gmail.com

b./ Vállalkozo részéről'' Név és beosztás: Vancsisin Sándor ügyvezető
Cím. 4400 Nyíregyháza, Tulipáíkoz l.
T et.. 42t7 26-933; 20196 s2-Si3
F ax: 42tT26_979; 4 1 O_g5S
E_mail: karakter@netra. hu

10'7 ' Szeződő felek rögzítik, hogy a kivitelezés felelos mÚszaki ellenőrei:
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A,,Karakter 95'' Kft. részéről a felelős míiszaki vezető. Majoros László, FMV -
Épületek A-o9-oo'1 gt2o1 o.
4400 Nyíregyháza, Tulipán köz4.
Tel.:42t726-933
E-mail: karakter@netra. hu

ából a műszaki ellenőri feladatokat az
ri Vállalkozási Tanácsadó és Közvetítő Kft.

Adószám : 10497 612-2-43
Bankszámlaszám. 10200964-20216908-0ooooooo
1 020 1006_502 1 38 36_0000oooo
Képviseli: Nagy Ferenc üzletvezető igazgató
'1113 Budapest, Dinnye u.5. alatti
Vezető műszaki ellenőr: Nagy Ferencné , ME-É -|-13-54477l2o13.
'1113 Budapest, Dinnye u. S.
Tel 20t946-28-26
E-mail: ferenc. nagv3@gmail.com

'10'8' Felek a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményrol kötelesekegymást elsosorban írásban és csak ennek lehe1etlensége esetén szóban
tájékoztatni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a mulasztÓ Fél a felelős.

'10'9' A Szerződés tekintetében írásos közlésnek a nyilatkozat tértivevényes levél vagytelefax útján tÖrténő kÖzlése számít. Az írásos nyilatkozat á masir, Féllel szemben
közöltté az átvétellel válik.

10"t0' A Megrendelő, mint Ajánlatkérő kÜlÖn nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy avállalkoző a fbt 305 s (4) bek. szerirú feltételek teijesÜlése esetén beszedési
megbízást nyújtson be fizetési számlája terhére.

10'11' A VállalkozÓ tudomásul veszi, hogy a teljesítés során keletkező, szerzőijogvédelem
alá eso alkotáson a Megrendelő terÜleti korlátozás nélküli, t<izarotagos és harmadikszemélynek átad h ató fel használási jog ot szerez.

irozási alapját képező
ben a támogatásból
és dokumentumok

alkotások kizárólagos
illetik, így Vállalkozó
Ászr vonatkozó 12'

11.12

teljesítéséhezhasznália fel. ,{..

-9->,'--..
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11. Joqvitáketdöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk' szabályai azirányadók.

12. Maqatartásiszabálvok

12'1' A Vállalkozonak mindenkor lojálisan, mint
szakmája etikai és egyeo sza-bályai szerint .|,il'?l'iieljárnia' A Megrendelő nevében kötele írásbelihozzájárulása nélkül nem vállalhat'

12.3. Szerződő felek magukra nézve kö
államháztartásról szÓló 1gg2' évi
szeryezetek feladat- és hatáskörÜknek
az azok alapján megkötött szerződések
hogy részükre a jogszabály szerínti
hivatkozással nem tagadható meg.

amennyiben a szerződés teljesítése
tóság, illetve a KSZ előírása miatt a
úgy jelen szerződést kÖlcsÖnösen

í3. lnformációnvúitás

13'1' 
fi",Y:'"J!:1" *J"nJ" egfelelo határidőben adatokat szolgáltat,
jelentések, tájékoztatók gésben a Megrendelő által kesziíenoő

13'2' A Vállalkozó a szeződés teljesítésekor koteles a Projektre és a teljesítésrevonatkozó valamennyi tervet, iratot, oor,uméniá..t, .tb. jegyzék szerint átadni aMegrendelőnek.

14. Hatálvbalépés

Megrendelő tájékoztatja a 
'.V'allakozÓt, hogy a közbes zerzést eljáráseredményhirdetését követően intézkedést teti a fJezetkezelői számla megnyitásáravonatkozóan, azonban a Magyar Áttamt<incsiait+ro'tatása .."r't . .;;iliil;;;iá 

<-,2-,
--4"t-
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rendSzer működésének hiányossága miatt a számla megnyitása a szerződés
megkötéséig nem történt meg.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szeződés a fedezetk ezelői számla
megnyitásának és azon a fedezeti összeg jogszabályban, illetve szerződésben előírtösszegének elhelyezését követő napon lep rra1alyoa.

A jelen Szerződés 6 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány aVállalkozót, '1 példány a KözremŰködő Siervezeiet, 1 példány á redezetkezelot illeti.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Polgár, 2010' április 2.

sá''l

és értelmezés után, mint akaratukkal

Éeírő És szn
44AA

Yállalkozo

,,KARAKTER 95" Építo és Szakipari Kft.

' Megrendelő
PETEGISZ Nonprofit Zr1

--\
t2" -)-



1.sz. melléklet

Alulírott Vancsisin Sándor fajánlattevő képviseletére jogosult neve], mint aJaz

,,KARAKTER 95'' Kft. [ajánlattevő neve] képviseletére jogosult személy nyilatkozom,
hogy

Dátum: Polgár, 2010. április 2.

Ég'írŐ Éi -f
4400 Nyíre3 16'
'" 

"'' 
""":,""i"" "'"'';"'"

AJANLATTEVO KEPVISELOJE

a) az alábbi gazdá|kodő szervezet felett Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást
akorolok:

G azdálko dó szervezet neve : Gazdálkod ő szerv ezet címe :

b) felettem, az alábbi gazdálkodő szervezet a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi

Gazdálkodó szervezet neve: G azdáIko dő szerv ezet címe :

-?->:



2.sz. melléklet

F elh atal m aző ny i|atkozat

AKbt.305.s(4)bekezdéseszerintifeltételekteljesülésénekesetérealkalmazandóbeszedési
megbízásteljesítésére szóló, az ajáriatkérő résiérő| apénzforgalmi szolgáltatójának adott

hozzétiáru|ás

Közbeszerzésekről sző|ő 2003' évi C
feltételek teljesülnek, a vállalkozó be

szám\ám terhére.

l/
li,----t-

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-

Kelt: Polgár, 2010' április 2.


