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a Palota l lolcJing Zrt. üzemeltetésében lév ő lakás- és nem lakás célú in gatlanok
karban tartúsi, felújítási munká in ak elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
megindítús:íról
Tisztelt Pénzügy i és Költséb1'' Ct ési, T ulajd onosi és Vagyo ngazd álkodási Bizottság!

Budapest főváros XV. kerület R8kospalota, Pestújhely, Újpalota Ön.kormányzatának
Képviselő-testLihe 667/2017. (Xl. 7.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a
közbeszerzések koordinációja, egységes lebonyolítása érdekében 2018. január l-jével a
PALOTA-! !OLDI IG lngat!an- és Vagyonkezelő Zrt. vonatkozásában kijelöli a Polgármesteri
Hivatalt. mint közpo nti beszerző szervet.
Budapest Fő\'áros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, LJjpalota Önkormányzatának
Képvi se l ő-testülete 811 12017. (X I1. 19.) ök. számú határozatáva l úgy döntött, hogy
felhatalmazza a polgúrmcst<.:rt a 2/47-297/2017. iktatószámú előterjesztés 2. számú
mellékletét kép~zö közfelada tokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának
kérdése irő l szó ló megállapodást aláírására és fe lkérte a polgármestert, hogy a Képvi selő 
testület 668 -669/2017. (Xl. 7.) ök. számú határozatai alapján gondoskodjon a megállapodás
valamennyi gazdasági társaság részéről történő aláírásáról, amit 2018. január 9-én a Palota
Holding Zrt. is aláírt.
A fenti hat<Írozatokban . az együttműködés i megállapodásban. továbbá Budapest Főváros XV.
kerület Rákospal ota, Pestújhely, (Jjpalota Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzata alapján. a Palow 1Iolding Zrt. nevében és helyett eljárva. a Polgármesteri Hivatal,
mint központi beszcrzö sze rv képviseletében készítettem elő a tárgyi előte1jesztést.
Az e l ő te 1j eszt ésbe11 a Palota Holding Zrt. általános. lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok
karbantartási és részleges felújítási munk<Íira. valamint a lakáscélú és nem lakáscélú
ingatlanok f'elújítási munkáira vonatkozó eljárás lefolytatására teszek javaslatot a
költségvetésben biztosí tott clöi rányzatok. a Palota Holding Zn. közbeszerzési terve alapján.
A vállalkozó(k ) kid las:1.tására és a vúll alkozási szcrzödés(ek) megkötésére. lévén a részek
összértéke nem éri cl a húrnm szüzmillió for intot. a Kbt. 115. § ( 1) bekezdés alapján,
hirdetmény közLélétcle nélküli, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor, mely
közvetlen ajánbttét<.:li kihívás megküldésével indu l.

20 l 8. ápri lis 15-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség
által üzemeltett.:tl egységes. elektroni kus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell
lebonyol ítani.
Az előterjeszt ésü nk me llékle te tartalmazza az ajánlattételi felh ívások tervezetét, a
dokumentációt. a műszaki leírúst és költségvetési kií rást. valamint a felkérni szándékozott
gazdasági s;:creplök adatait.
Kérem a Ti. :;.kit 13izo use:-1go t. hogy az ajánla ttételi felhívá s és mell ékletei adatait
áttanulmányozni. véleményezn i és elfogadn i szíveskedjék .
.. . ~
"~
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dr. Lamperth Mónika
jegyző

Melléklet:
ajánlattételi felhívás tervezet
dokumentáció
gazdasági szerepl ők

Témafelelős: Jegyzői Iroda ~ ~Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdo nosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy az e lőte1:j esztéshez csatolt tartalommal
elfogadja a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, a Palota

Holding Zrt. üzemeltetésében lévő laksások és nem lakáscélú helyiségek karbantartási és
felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése" tárgyú, a Kbt. 115. §
szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és fe lkéri a polgármestert, hogy
intézkedj en a közbeszerzési eljárás lefolytatásáró l.
Határidő:

Fe le lős :

2018. július 30.
polgármester

(szerződéskötésre)

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és
Jogszabályi hivatkozás :

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

2015. évi CXLIII. tv. 11 3. §
21 /2004 . (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont
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AJÁ1 LATTtTELIFELHi VÁSA
A K BT.

1)

11 5. § ' ZE RI NTI KÖZBESZE RZÉS I ELJ ÁRÁSBAN

Az Aj á nla tkér ö neve, cí me, telefon- és telefaxszáma (e-m a il címe) :

Hivatalos név: Pa lota H olding In ga tlan és

Vagyonkezel ő

Z rt.

Azonosító száma: AK15990
Postai cím: Szá r aznád u. 4-6.
Város/Község:
Bud apest

Postai irányítószám:
1156

Ország:
Magyar or szág

Kapcsolattartási pont:
Címzett : Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó
vezéri gazgató
E-mail: in fo(a),palota h.hu

2)

Telefon: +36-1414-7100

Telefax: +36-1414-7104

K özös közbeszerzés

[X] A

szerződés

közös közbeszerzés formájában valósul meg.

() Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
()Az 1.1 ) pontban feltüntetett aján latkérők közül meghatalmazott ajánl atkérő: (adja meg
aján/a1kédf nevét)
(X) Aj án l atkérő nek m inősü l ő meghatalmazott szervezet. mely az 1.1 ) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a s:::erződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezel nevét, címét
és azonosítószámát)
Hi vatalos név: Buda pest Fővá ro s XV. kerületi P olgárm esteri Hivatal
Postai cím : Bocskai u. 1-3.
Város/ Község: Budapest
Ország: Magyaror szág
Kapcsolattartási pont: Jegyző i Irod a
Címzett : Dr. T rinn M iklós
Telefon: +36- 1-305-3224
E-mail: trinn.miklos(a)bpxv. hu
Telefax: +36-1-307-4008
Azonosító száma: AK 160 16
[] Több ország részvételével megvalósul ó közös közbeszerzés.
[] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
3)

Az elj á r ás 115. § bekezd és szerinti j ogcíme:
A Kbt. 115. § ( 1) bekezdése alapján, ha az építési beru házás becsült értéke nem éri el a nettó
háromszázmillió fori ntot ajú nl atkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti
elj árásrendben irányadó szabályai nak a jelen §-ban foglalt eltérésekke l történő alkalmazásával is.

4)

Közbeszerzési dokumentumok elektronikus

elérhetőségének

h elye

A do kumentumok a htt ps ://ekr. go v.hu weboldalon

5)

A közbeszerzés tárgya illetőleg mennyisége (Nómenklatúra) :
Tárgy: Váll a lkozási sze rződ és Bud apest, Főváros XV. ke rüle ti Önko rmányzat tulajdonában álló,
Ajá nl atké rő üzemeltetésébe n. il kt ő leg keze lésében lévő la kások és nem lakás cé lj ára szolgáló
helyiségek (a to vá bbiak ban: ingatl a nok) karbantartási és fe lúj ítási munkáinak eseti megrendelések
a lapj án történő elvégez tetésére.
Aj ánlatkérő

a j ele n köz besze rzési e ljárásban karbantartási és felújítási munkákra kér ajánlatokat
akként, hogy a felúj ít ások egy részt, míg a karbanta rtási fe ladatok há rom részt képeznek, ame lyek
mindegyike tek inteté ben biz to sított a részajánlattételi l ehe tőség .
Az egyes karbanta rtási és fe lújítási munkákra vonatkozóa n Ajá nl a tkérő egy-egy ún. „modell "
ingatlan beárazásáva l kér ajá nl atokat. részenként a követk ezők szerint:
A „mode ll " ingatl a n tarta lmazza részenként mindazon, egy ö nko rmán yzati lakás és nem lakás
célj ára szolgáló he lyiség eseté n fe lme rülhető karbanta rtási és fe lújítási munkák ö sszességét,
amelyek e lvégzésé re Aj á n la t ké rő eseti megrendeléseket adhat.
Aj á nl attevőkne k

be k e ll árazniuk a „mode ll" ingatla nok adott részre vonatkozó munkáit, majd
azokat részenként öss7.egez niük kell. Ez utóbbi, részenként ö sszegezett ár(ak) kerül(nek) a
fe lolvasólapon feltüntetésre és képezik a bírá lat a lapj át, azaz nem változtatható fi x árak
Az egyedi me grendclése kko r az ad ott ka rbantaiiási , il letve felújítási munkák az ajánlatban - egyes
munka nemek. re. mun kafáz isokra - megaj á nlott egységárako n ke rülhetne k el végzésre, így az
aj á nlat egyes egységárai - a sze rl'.őd és idejére - „befagyasztásra" kerülnek .
Abban az esetben, ha o ly an karbantartási vagy fe lújítási munkák e lvégzése vá lik szükségessé,
a me lyeke t az aj á nl at k é rő i kö ltségvetés nem tartalmaz, úgy a munka a nyg- és munkadíjána k
e lszámo lása a TER C Összevont Épí tő ipari Költségvetés -készítő Program alapján történik a
szerződésben megh atározo ttak szerin t.
A válla lkozó i díj az egyed i megrendelés előt t, téte les menny iségi fe lmérés alapján kerül
megállapításra. és a m unka e lvégzését követőe n kiállított teljesítési igazo lás szerint kerül
e lszámolásra
Aj án l atkérő a karbanta rtás és a fe lújítás fogalmát a szá m v ite l ről szóló 2000. év i

C. törvény 3 . §

(4) bekezdés 8. és 9. po ntj a szerint határozza me g.

1.

rész:

Teljes fe lújítási munkák elvégzése ipari technológiával épü lt ingatlanokban

II.

rész:

Teljes felújítási
in ga tla nokba n

munkák

elvégzése

hagyományos

technológiával

épült

Az l. és II. részbe ta rtozó fe lúj ítás i munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 50 .000.000,- HUF
(részenké nt 25 -25 mill ió fo rint ) ö sszeg ig, vagy 201 9. j úni us 30-i g re ndelh ető meg.
A fe lújítási munká k te lj cskö rüc k, ame lyek tö11é nhetnek la kott va gy ne m lakott ingat lanokban .
Aj á n l atké rő telj es fe lúj ításnak m inösít minden olyan, a 2 000 . év i C. törvény 3 . § (4) bekezdés 8.
pontj a szerinti - a z összes sz ükséges szakipart ideérte ndő e n egybeszámított - felújítási munkát,
am e ly nek beruházás i é rté ke a nettó 500 .000,- HUF összeget eléri, va gy m eghaladja.

III. rész:

Épí tő mes teri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási munkák és részleges
felújítá si munkák elvégzése

A III. részbe ta rtozó karbantartás i m unkák elvégzése ö sszesen legfe ljebb ne ttó 15.000.000,- HUF
összegig, vagy 201 9. j ún ius 30-ig re ndelhető meg.
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IV. rész:

Gépészeti karbanta1·t:ísi munkák és részleges felújítási munkák elvégzése

A IV. részbe tartozó karbantartás i munkák elvégzése összesen legfelj ebb nettó 24.000.000,- HUF
összegig, vagy 20 19.június 30-ig re nde lhető meg.
V.

rész: Elektromos ka rbantartási munkák és részleges felújítá si munkák elvégzése

AzV. részbe tartozó karbantartúsi munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 2 1.000.000,- HUF
összeg ig, vagy 20 19. jt'.1nius 30-i g rend e lhető meg.
Aján l a tké rő

részleges fel újításnak minősít minden olyan. a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés
8. pontj a szerinti - az összes szükséges szakipart i deé rte n dően egybeszámított - felújítási munkát,
amelynek beruházási értéke a nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el.
A fe lúj ítási, illetve karban tartús i és részleges felújítási munkák körét a müszaki leírás és árazatlan
kö ltségvetés tartalmazza.
Nómenklatúra: Közös Közbeszerzés i Szójegyzék (CPV)
F ő szójegyzék:
45000000-7
45260000-7
453 00000-0
453 10000-3
45320000-6
45330000-9
45400000- 1
6)

A szerződés meghatározúsa , amelynek megkötése érd ekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Vállalkozási ke retsze rző d és

7)

A teljesítés határideje, vagy a
2019. júni us 30.

8)

A teljesítés helye:
Budapest. XV. kerü let

9)

Az ellenszolgá ltatás teljesítésének feltételei,
hivatkozás:

szerző dés időtartama:

illető l eg

a vonatkozó jogszabályokra va ló

A vál lal kozási díj összegét Aj únlatk é rő a közbeszerzésekrő l szóló 20 15. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 135. § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6: 130. § (1)-(3) bekezdései alapján, az
általa igazolt számla szerint , a sd1mla kézhezvételét köve tő 30 napon belül átutalással telj esíti a
Vállalkozó bankszámlaszámára. Aján l atkérő előleget és részszámlázási l ehetőséget nem biztosít.
Ajá nl at ké rő felhívja a figye lmet arra, hogy amennyi ben ajánl a tte vőként szerződő fél a
teljesítéshez al vúll alkozót vesz igénybe, Ajánlatkérő az ell enszolgáltatást a Ptk. 6: 130. § (1)-(2)
bekezdése i tő l e ltérőe n az építési beruházások, valamint az építés i beruházásokhoz kapcsolódó
te rvezői és mérnöki szo lgá ltatáso k közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm . rendelet 32/A. §-úban fogla ltak szerint teljesíti .

Az aj ánlattétel. a sze rződés és száml ázás, valamint a kifi zetés dev izaneme a magyar forint (HUF).
Csak Ajúnl atkérö

ké p \' i sc:lője

álta l igazolt ki vitelezés számolható el.

10) Annak meghatározása, ho gy az Aj:ínlatkérő biztosít-e részajánlattételi lehetőséget:

Igen, valamennyi részre lehet ajúnlatot tenni.
11)

Annak meghah1rozása, hogy az Ajánlattevő teh et-e többváltozatú (a lternatív) ajánlatot:
Nem
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12) Az ajánlatok értékelési szempontj a :
Ajánlat kérő az ajánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány
szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el:

I-V.

rész esetén:

Rész-szempontok :
Súlyszámaik:
1. Nettó ajánlati ár:
50
2. Egyidejűleg párhuzamosan megrendelhető ingatlanok száma
(minimum 2 - maximum 20)
10
3. Az egyedi megrendelések vállalási határideje
10
(minimum 5 - maximum 15 munkanap)
4. Az egyed i megrendelések teljesítési határideje a munkaterület átadásától
(minimum 10 - maximum 60 munkanap)
10
5. Sürgős, illetve balesetveszélyes hibaelhárítások vállalása
(minimum 1 - maximum 3 nap)
10
6. Jótállási idő vállalása (min. 36 hónap - max. 60 hónap)
10
Ajánlattevő

köteles legalább 36 hónap jótállási időt vállalni az általa teljesített beruházásra
(beépített anyag és munkavégzés). Amennyi ben ajánlattevő a minimális érték alatti megajánlást
tesz, úgy Aján l atkérő az ajánlatát érvénytelennek nyilván ítja. Amennyiben ajánl attevő a
maximális értéket meghaladó vállalást tesz, abban az esetben is csak a maximális pontszámot
kaphatja meg. A jótállási idő vállalása csak hónapokban történhet, a napokban vagy években
megadott vál lal ást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
13) Az ajánlatok értékelési sze mp ontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sor á n adható
pontszám: Az értékelés során adható pontszám 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az
értékelési pontszám maximumát. Mi nden részszemponton belül az értékelés i pontszám a
megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra.
14) A módszer(ek) meghat{1rozása, a mellyel a 13) pont szerinti ponth at árok közötti pontszámot

megadásra kerül:
Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a

kedvezőbb:

P =(A legjobb / A vizsgált)* (P max - P min)+ P min
Abban az esetben, ha a magasabb érték a

kedvezőbb:

P =(A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min)+ P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála fe l ső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a lege l őnyösebb aján lat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
15) Kizá ró okok:

KII Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazo lásában olyan gazdasági sze repl ő, akinél a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
KJ2 Az eljárásban nem lehet
szerinti kizáró ok áll fern1.

ajfmlattevő

az a gazdasági

szereplő,

akinél a Kbt. 63. § ( 1) bekezdés
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Megkövetelt igazo hísi mód:
K/ 1-2 Ajánl a ttevő n ek . al d lla lkozó nak. és az alkalmasság igazo lásában gazdas ág i szerepl őnek a
321120 15. (X . 30.) Ko rm . rcnck k t /a továbbiakban: K orm . rende let/ 17 . § (1 ) bekezdése alapj án
egyszerü ny ila tkozatot ke ll be nyújtan ia arról, hogy nem tartoz ik a fe lhívá sban el ő hi kizáró okok
hatá lya alá. valamin t a K bt. 62 . ~ ( 1) bekezdé s k) pont kb) po ntját a Ko rm. rend el et 8. § i) pont ib)
a lpontjában és a 10. § g) po nt g b) a lpontjában foglal tak szerint ke ll igazolni a .
16) A lkalmasság és meg kö\'Ctclt igazo lás i mód:
M/1 A lka lmas az aj únlattevö. ha re nde lkez ik az ajánl atté teli felh ívás megküldésének napj ától
visszafel é szá m íto tt 3 évbe n legalább évente egy, sze rződ0ssze rüe n teljesített, a beszerzés tárgya
szerinti fe lúj ítási. részleges fc lüj ítás i (az adott rész fü ggvényében) munkával, amelynek értéke
e lé ri vagy megha ladj a a nettó 10 mi llió Ft-o t /32 1/ 201 5. (X . 30.) Korm . rendelet 2 1. § (2)
bekezdés a) pont/
Megkövetelt igazo lás i mód :
M/l

y ilatkozat az J\j ún l attevő n ck. a lválla lko zónak, és az a lka lmassá g igazolásában gazdas ági

sze rep l ő nek az ajúnl attéte li lclh íds megkü l dé sétől v isszafe lé szám ított három év legje l entősebb

munká iró l.
17) A hiúny pó tl ás lehet ősége, vagy a nnak kizá rása :
Aján l atké rő a Kbt. 7 1. ~-a szerint biztosítja a h iá nypó tlás t, figyelemmel a Kbt. 115. § (6)
bekezdésére is.
18) Az ajánlattételi határidő :
0
Az ajánlato t legkésőbb 20 18. július 5. , 10° ó ráig kell benyúj tani.
19) Az ajá nlat benyújtásának címe, m ódja:
Az aján lato kat a 11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3 .. B épü le t 127. számon ke ll benyúj tani
szemé lyesen vagy posta i úto n.
A po stán fel adott aj ánl atokat az ajánla tké rő csak ak ko r tekint i határidőn belül benyúj tottnak, h a
annak kézhezvéte lé re a fc lhí vúsban m egjelö lt helye n. a z ajánlatté te li határidői g sor kerül. Az
aj ánlat, ille tve az azzal kapcso latos posta i küldeménye k e lvesztéséb ő l eredő kockázat a z
aj ánl a ttevőt te rhe li.
20) Az a j á nla ttétel n yelve, azzal, h ogy a magyar n yelve n történö ajánlattétel le h etőségé t minden
esetben biztos ítani kell :
magyar
2 1) Az ajánlatok fclbontúsának helye és idej e:
Az aj ánl atto k felbontását az E lek tro nikus Kö zbeszerzési Re ndszer végzi.
22) Az ajánlatok felbontásán j clcnlétr-c j ogosultak:
A Kbt. 68 . § (3 ) bekezdésében meg határozott szemé lye k.
23) Az ajánlati k ö töttség minim{tlis időtartama /valamenny i rész t ekintetében / 60 nap
24) Az aj~1nlati biztosítékra vo na tkozó eWírások /valamennyi rész tekintetében/ :
Aj án l atké rő ne m kér ajá nl ati bi ztosíték o t Aj ánlatte vő t ő l.
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25) A szerződésben m egkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk /valamennyi rész
tekintetében/:
a)
b)
e)
d)

Késedelmi kötbér
Hibás teljesítési kötbér
Meghiúsu lási kötbér
Jótá llás

a sze rződéstervezetben fogla ltak szerint.

26) Tájékoztatás az ajánlatkérő dönt éséről, a szerződéskötés tervezett időpontja /valamennyi
r ész tekintetében :
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján tájékoztatja Ajánlattevőt a dö ntésérő l. A szerződéskötés
tervezett időpontja: 2018. augusztu 1.
27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. június 26.
28) Egyéb információk:
1) Az ajánl atok összeállítás;1nál az ajánlattétel i felhívásban és az ajánlatkérő ál tal összeállított

valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a
szó ló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban
fog laltak szeri nt kell az ajá nl a ttevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
dokumentációban

közbeszerzése kről

2) Idegen nyelvü irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvü dokumentummal együtt

annak magyar

nye l vű

fo rdítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az
kizárólag a fordítást vizsgálja.

ajánlattevő fe l elős. Aján l atkérő

felhívott gazdasági szerepl ők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhí vott gazdasági szerepl ő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szerep l ővel , amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

3) Az ajánlattételre

4) Az eljárás eredményérő l vagy eredménytelenségéről Aján l atkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése

szerint, az errő l hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű
megküldésével táj ékoztatja az Aján l attevőket.
5) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figye lembe a K bt. 35-36. §-ában elő írtakat.
6) Ajánl atkérő

nem a lkalmazza a
eredményte lenségére vonatkozóan.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35.

meg közös
létrehozását.

Kbt.

75.

§ (2)

bekezdés

§ (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi

aján l attevők

álta l a

szerződés

e)

pontját az

eljárás

l ehetővé,

illetve nem követeli
teljesítése érdekében gazdá lkodó szervezet

8) Ajánlatkérő Ajánl attevő fi gyelmébe ajánlja az alábbi jogszabályo kat

- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési müszaki leírás meghatározásának módjáról szó ló 321 /2011. (X. 30.)
Korm. rendeletet,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet,
- a minimális ép ítő ipari rezsióradíj 20 17. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MVM
rendeletet.
9)

Aján l attevőnek

tájékozódn ia ke ll a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrő l , amelyeknek a telj esítés he lyén és a szerződés teljesítés
során meg kell felelni.
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10) Ajánlatte vő köte les az ajánlatában a felolvasó lapon megadott ajánlati ár alátámasztására

részletes - az Ajún l atkérő által megadott - költségvetést csatolni . A költségvetésbe tételt
módosítani vagy átírni, annak menn yiségét megváltoztatni nem lehet, kivéve, ha arra az
Ajánlatké rő kifejezett engedély t és irán ymutatást ad. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő által
kiadott költségvetéstől eltérő tartalmú költségvetés esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő
felhívja a figyelm et a Kbt. 7 1. § (8) bekezdés b) pontjára.
11) Aján l attevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerek ítve.
12) Ajánlattevönek

csato lnia kell az ajánlatában az aláírás i címpéldá ny(ai)t vagy aláírásmintá(i)t annak igazo lására. hogy az ajánlatot, i l lető l eg az abban szerep lő nyi latkozatokat
aján l attevő, az alvá ll alkozó . va lamint az alkalmasság igazo lásába n részt vevő gazdasági
szerep l ő képvi se letére jogosul! személy írta alá.

13) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés i elj árás eseté n a cégbírósághoz benyújto tt

változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésérő l a cégbíróság által megküldött igazolás
[= ún.„e-tértivevény'· és/vagy az „ informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésü dokumentum
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési ké relem"
elnevezésü dokumentum 1 nyomato tt példánya (mellékletek nélkül)].
14) Meghatalmazotti képvi selet eseté n közokiratba vagy telj es bizonyító erej ü magánokiratba

foglalt meghatalmazást és a meghatal mazó aláírási címpé ldányát egyszerű másolatban.
15 ) Az ajánla thoz csatolandó dokumentumok és iratok listájá t. valam int a szerződéstervezetet az

ajánl attételi dokumentác ió tartalmazza.
16) Aján latkérő fe lhívj a az Aji111l attevö szíves fi gyel mét az ajánlattételi dokumentáció valamint a

müszaki leírás részle tes és alapos áttanu lmányozásának fontossá gára.
Budapest. 20 18. június 26.
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„Ajánlatkérő

által üzemeltetett és kezelt
lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek karbantartási és felújítási
munkái"

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
,

,

DOKUMENTACIOJA

Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési
eljárás alapján

1
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Árazatlan költségvetés /külön/

leírás /külön/
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,

1.

Altalános információk

Jelen dokumentáció célja az, hogy segítséget nyújtson az ajánlatot benyújtók
számára ajánlatuk elkészítéséhez.
Külön felhí vju k a pál yázók fi gyelmét a

következőkre :

1) Az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt, annak minden mellékletét egymással
összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések és
az Ajánlattevőkkel szemben támasztott követe lmények figyelembe vételével
tegyék meg.
2) Az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívá st a legjobb tudása szerint állította
össze , azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi
lényeges kötelezettségről , jog ról és tényről külön is meggyőződni.
3) Az ajánlat elkészítésével és benyújtás ával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, ko ckázatot az Aján lattev őnek kell viselnie . Az eljárás lefolytatásától,
vagy k i menetel étől függetlenül, Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető
felelőssé , vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
4) Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért
információra vonatkozóan, a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni , és azt
cégsz erűe n aláírva , az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot
szintén cégszerűen kell alá írni .
5) Az ajánlattételi fe lhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfe l e l ő ,
vagy azoktól , illetve a Kbt. előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat
érvénytelenségét, vagy az Ajánla ttevő kizárását vonja maga után.
6) Ajánlatkérő ezúton is fe lhívja a ajánlattevők figyelmét arra , hogy a jelen
közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban : Kbt.) hatályos szabályait alkalmazza.
Ajánlatte vők

figyelmébe ajánljuk továbbá

- a közbeszerzés i eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leí rás meghatározásának módjáról szóló
321/2011. (X. 30.) Korm . rendeletet,
- az építőipa ri kivitelezési tevékenységrő l szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletet,
- a minimális építőipari rezsióradíj 2017 . évi mértékérő l szóló 15/20 17. (VI. 7.)
MVM rendeletet.
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1.

Ajánlatkérő

adatai

Ajánlatké rő

neve:
Azo nosító száma :
Ajánlatkérő címe:
Képviseli:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
web oldala:

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt.
AK1599 0
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.
Dr. Erdélyi-Kincses Andrea An ikó vezérigazgató
+36-1414-7100
+36-14 14-7104
info@palotah.hu
www. palotah.hu

2. Lebonyolító adatai
Hivatalos név:
Azonosító száma:
Cím:
Képviseli:
Telefon:
Telefax:
E-mail :
web oldala :

Budapest Főváros XV. kerül eti Polg ármesteri Hivatal
AK16016
1153 Budapest, Bocska i u. 1-3.
Dr. Trinn Miklós
+36- 1-305-3224
+36-1-3 07-4008
trin n.miklos@bpxv.hu
www.bpxv.hu

Az ajánlatkérő és lebonyolító képviseletében eljár:
Név:
Dr. Trinn Miklós
Cím:
1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
Telefon:
+36-1-305-3224
Telefax:
+36-1-307-4008
trinn .miklos@bpxv.hu
E-mail :

3. Kapcsolattartás
A közbeszerzési eljárás során az
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail :

Aj ánlatkérő

és lebonyolító kapcsolattartója:

Dr. Trinn Miklós
1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
+36-1 -305-3224
+36-1-307-4 008
trinn.mik los@bpxv.hu

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy, vagy személyek.

4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve
Az ajánlat és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar nye lvűnek kell lennie.
Az idegen nyelven kiáll ított dokumentumokat hivatalos magyar fordítással kell
csatolni . Fordításból származó eltérés esetén, a szöveg magyar változata az
irányadó.
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II. Részletes ajánlati kiírás
Az ajánlattevőn ek a benyújtásra kerü lő ajánlatot az e fejezetben rögzített igényeknek
mindenben megfel elő vá laszként, teljes körűen , hiá nyta lanul és áttekinthetően kell
megtennie.

2.

Az eljárás tárgya
Vállalkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat
tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban : ingatlanok)
karbantartási és felúj ítási munkáinak eseti megrendelések alapj án történő
elvégeztetésére.
Aján latkérő a jelen közb eszerzési eljárásban karbantartási és felújítási
munkákra kér ajánlatokat akként, hogy a felújítások egy részt, míg a
karbantartási feladatok három részt képeznek, amelyek mindegyike
tekintetében biztosított a részajánlattételi l e hetőség.
Az egyes karbantartási és felújítási munkákra vo natkozóan Ajánlatkérő egy-egy
ún . „modell" (teljes felújítás esetén ipari és hagyományos technológiával
készült) ingatlan beárazásával kér ajánlatokat, részenként a következők szerint:
A „modell" ingatlanok a l ehető legteljesebb körben tartalmazzák részenként
mindazon , egy önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség
esetén felmerü lh ető karbantartási és fel újítási munkák összességét, amelyek
elvégzésére Aján latké rő eseti megrendeléseket adhat.
Ajánlattevőknek

be kell árazniuk a „modell" ingatlanok adott részre vonatkozó
munkáit, majd azokat részenként összegezniük kell. Ez utóbbi , részenként
összegezett ár(ak) kerül (nek) a felolvasólapon feltüntetésre és képezik a bírálat
alapját.

Az egyedi megrendelésekkor az adott karbantartási, illetve felújítási munkák az
ajánlatban
egyes
munkanemekre, munkafázisokra
megajánlott
egységárakon kerülhetnek elvég zésre, így az ajánlat egyes egységárai - a
szerződés idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható, fix ára k
Abban az esetben, ha olyan karbantartási vagy felújítási munkák elvégzése
válik szükségessé, amelyeket az aj ánlatkérői költségvetés nem tartalmaz, úgy a
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a TERC Összevont Építőipari
Költségvetés-kész ítő
Program
alapján
történik
a
szerződésben
meghatározottak szerint.
. A vál lalkozói díj az egyedi meg rendelés e l őtt , tételes mennyiségi felmérés
alapján kerü l megállapításra , és a munka elvégzését követően kiállított
teljesítési igazolás szerint ke rül elszámolásra
Aján l atkérő

a karbantartás és a felújítás fogalmát a szá m vite lrő l szóló 2000. évi
C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. és 9. pontja szerint határozza meg.
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1.

rész: Teljes felújítási munkák elvégzése ipari technológiával épült
ingatlanokban

II.

rész: Teljes felújítási munkák elvégzése hagyományos technológiával
épült ingatlanokban

Az 1. és 11. részbe tartozó felújítási munkák elvégzése összesen legfeljebb
nettó 50.000.000 ,- HUF (részenként 25-25 millió forint) összegig, vagy 2019 .
június 30-ig rendelhetö meg .
A felújítási munkák
ingatlanokban .

teljeskö rűek ,

amelyek történhetnek lakott vagy nem lakott

Ajánlatkérö teljes fel újításnak minösít minden olyan , a 2000. évi C. törvény 3.
§ (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart
ideértendöen egybeszámított - felúj ítási munkát, amelynek beruházási értéke
a nettó 500.000,- HUF összeget eléri, vagy meghala dja.
Ill.

rész : Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási munkák és
részleges felújítási munkák elvégzése

A II . részbe tartozó karbantartási munká k elvégzése összesen legfeljebb nettó
15.000.000,- HU F összegig , vagy 2019 . június 30-ig rend elhető meg.
IV.

rész: Gépészeti karbantartási munkák és részleges felújítási munkák
elvégzése

A Ill . részbe tartozó karba ntartási munkák elvégzése összesen legfeljebb
nettó 24.000.000 ,- HU F összegig , vagy 2019. június 30-ig rendel hető meg .
V.

rész: Elektromos karbantartási munkák és részleges felújítási munkák
elvégzése

A IV. részbe tartozó ka rb antartási munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó
21 .000 .000,- HUF összegig , vagy 2019 . június 30-ig ren d el hető meg .
Ajánlatkérö részleges felújításnak mi n ősí t minden olyan , a 2000. évi C. törvény
3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart
ide érte nd őe n eg ybeszámított - felújítási munkát, amelynek beruházási értéke a
nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el.
A fe lújítási , illetve karbantartási és részleges felújítási munkák körét a
leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

3.

Műszaki

m űszaki

tartalom

A M űszak i tartalmat jelentő műszaki leírást, árazatlan költségvetést Aj án l atkérő
az ajánlattételi felhívással , és a dokumentációval együtt tölti fel az EKR-be.
Az árazatlan költségvetés nem módosítható, nem egészíthetö ki Ajánlattevők
által. Aján lattevö i észrevételt kiegészí tő tájékoztatás kérés keretében lehet
jelezni Ajánlatkérö felé , aki a kiegészítö tájékoztatás keretében rendelkezik arra
vonatkozóan.
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4.

Az Ajánlat részei
Ajánlattevőnek kereskedelmi ajánlatában meg kell adnia az ÁFA nélküli ajánlati
egységárat, az ÁFA értéket, valamint a bruttó ajánlati egységárat. Ajánlattevő

köteles a vállalkozói díjat egyösszegben, nettó módon számítottan, forintban ,
egész számra kerekítve megadni. Ettő l eltérő módon benyújtott ajánlat
érvénytelen .

5.

Az Ajánlatok értékelése
Ajánl atkérő

a benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott
bírálati szempontok alapján értékeli .

6.

Egyéb információk

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon
szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdése szerinti azon követelményekről , amelyeknek a teljesítése során meg kell
felelnie.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel. : +36-1-476-1100
Fax: +36-1 -476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675
Tel. : +36 1 224 9100
Honlap: www.orszagoszoldhatosag .gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
Tel. : +36-1-299-9090
Fax: +36-1-299-9093
Honlap: www.ommf.gov.hu

Főfelügyelőség

Főosztály

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím : 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel. : +36-1-301 -2900
Fax: +36-1 -301-2903
E-mail: hivatal@mbfh .hu
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.
Tel. : +36-1-795-1400
Fax: +36-1-795-0716
E-mail: ugyfe lszolgalat@ngm.gov.hu
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Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1 -303-9300
Fax: +36-1-210-4255
Honlap: www.munka.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ)
Tel.: 06-80/204-292
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu
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Sablonok és nyilatkozatminták
Nyilatkozat a

számlavezető pénzintézetekről

Alulírott ...................................... mint a(z) .... ....... ... ....... .............................. ajánlattevő
cégjegyzésre j ogosult képv ise l ője, a Palota Ho lding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt., mint
ajánlatkérő által kiírt és a Budapest Főváros XV . kerületi Pol gá1mesteri Hivatal által
lebonyolított „Vállalkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV . kerületi Önkormányzat
tulajdonában áll ó, Ajánl at kérő üzemeltetésében, ill ető l eg keze lésében l évő lakások és nem
lakás céljára szo lgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2)
bekezdés szerinti közbeszerzési elj árás keretében, felelősségem tudatában

kijelentem,

. ' 1attevo")
hogy a(z) ...................... .......... ............. (aJan
pénzintézet/ek/nél vezet számlát:
Pénzintézet neve

Szá mlavezető

fiók címe

kizárólagosan

az

alább

felsorolt

Bankszámla száma

Budapest, 20 18.

cégszerű

aláírás
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Ajánlattevői

nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Alulírott .. .... . „„.„.„„„„„.„„.„„„.mint a(z) „„„„„.„„„„„„„„ .. „„ „„„„„. „ ... „ ajánlattevő
cégjegyzésre jogosu lt képvise l ője, a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt., mint
ajánlatkérő álta l kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által
lebonyolított „Váll alkozási keretszerződés Budapest, F őváros XV. kerületi Önkom1ányzat
tulajdonában álló, Ajánlatké rő üzemeltetésében, illető leg keze lésében lévő lakások és nem
lakás céljára szo lgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2)
bekezdés szeri nti közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelel ően az alábbiakról nyilatkozom:
1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontj a alapj án, hogy a
alvállalkozót igény be veszek/ nem veszek igénybe 1

szerződés

teljesítéséhez

~zcrzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő

1

~

alvállalkozót vesz igénybe'

II. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pon~ja alapján, hogy az 1. pont szerinti
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az aj ánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor
már ismert alvállalkozók az alábbiak.: 3

11.1.
Az 1. pont szerint részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
(részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és címe
(székhely, lakóhely) 4
·
Alvállalkozó neve

- - -- - - --

1

---------~

Alvállalkozó címe (székhely,
lakóhely)
------------~

------------------~------------~

Il.2. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontj a alapj án, hogy az 1. pont szerinti
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat (részvételi jelentkezés)
benyújtásakor még nem ismertek, de az(oka)t nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában bejelentem és nyilatkozni fogok arról is, hogy alvállalkozóim nem esnek a kizáró
okok hatálya alá.
/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/
Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevő ffavelmét az alábbiakra:
Alvállalkozó fogalma: Kbt. 3. § (2) bekezdés.
Kelt:
20 18.
hónap _ _ napján

cégszerü aláírása
A megfelelő rész aláhúzandó.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvál lalkozót kíván igénybe venni.
3
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és annak kiléte
már az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor ismert. Az információ a nyílatkozatminta 11/1. vagy 11.2. változata szerint
adandó meg.
4
Felhivjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra.
1

2
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Ajánlattevői

nyilatkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
Alulírott ...... .. .......... ..... .......... ..... mint a(z)
ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult ké pvi se l ője , a Palota Holding lngatlan és Vagyo nkezelő Zrt„ mint
aján l atkérő által kiírt és a B udapest Főváros XV . kerületi Polgármesteri Hivatal által
lebonyolított „Vá lla lkozási keretszerződés Budapest, Főváro s XV. kerületi Önkormányzat
tulajdonában álló. Aj~ml atkérő üzemeltetésében, ill ető leg kezelésében lévő lakások és nem
lakás célj ára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felúj ítási
munkáinak eseti megrende lések a lapj án történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2)
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazo lása érdekében más szervezet(ek ) (vagy személy) kapacitásaira
támaszkodok / nem túmaszkod ok 5.
Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjainak
megjelölésével), amelynek történő megfelelés
igazolására ajánlattevő más szervezet
kapacitásaira
támaszkodik
. _ _ _ _ _ __
_

---~-~-~~-....:..:.....-~-___;::.:=:...;..:;=---'-"=-:..--:.-J

1

-- _______j ___
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében fog laltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szcrvezet(ek) olyan szcr.lődéses vagy előszerződésben foglalt
kötelezcttségvállalás{tt tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez sziiksrgcs erőforrások rendelkezés re állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. (odotl esetben)
Kelt:
20 18.
hónap _ _ napj án

cégszerű

aláírás

sNem kívánt rész törlendó'
s A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajanlattevö az alkalmassági feltételeknek történö megfelelés érdekében más szervezet eröforrásaira támaszkodik.
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Ajánlattevő

nvilatkozata az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről

Alulírott .„„ ..„ ........... ..„.„ ...„ ... „.m int a(z) „„.„„„ ...... „„ ... „ ... „„.„ ..„„.„„„„ ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult kép vise l ője , a Palota Ho lding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt„ mint
ajánl atkérő által kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által
lebonyolított „ \!áll alkozás i ke re tszerződés Budapest, Fő váro s XV. kerületi Önkormányzat
tulajdonában álló, Aj á n l atké rő üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lé vő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek (a tovább iakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási
munkáinak eseti megre ndelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115 . § (2)
bekezdés szerinti közbeszerzés i elj árás keretében
nyilatkozom ,

hogy az álta lam ké pvi ·dt ajánl atte vő megfelel az ajánl atké rő által előírt alkalmassági
követe lmények nek.
Az aj ánlattételi fe lhívás megkü ldésének napjátó l vissza fe lé számított 3 évben a
munkákat végeztük:

Ell enszo lgá lt atás
összege
(nett ó Ft. )

A
szerző dés

tárgya

A telj esítésben való
részvétel form ája és
százaléka
(közös ajánlattétel

Telj es ítés
idej e

A

alvállalkozó)

--

1

>-

1

1

1

1

1

Kelt: - - -- -

20 18.

1

el őírásoknak

és a
szerződésnek
megfelelően

történt-e
1

--

-

-

-

-

--

1

-

1

~

szerződést kötő

~

-

A teljesítés
az

másik fél és
kapcsolattartójának
megnevezése, címe,
telefonszáma

/ fővá ll alkozó/

-

következő

- --

1

· -- - - -- hónap _ _ napj án

Ajánl attevő cégszerű

aláírása
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Vállalkozási keretsze rződés lakás és nem lakás célú
in gatlanok teljes köríí felújítási feladatainak ellátására
amely létrejött cg) részröl a
Palota Holdin g

ln ~a tl a n

rs Vagyonkeze lő Zártkörűen Mű köd ő Részvénytársaság

( 1 156 Budapest, Száraznád utca 4-6.)
adószám: 10706996-2-42
cégjegyzékszáma: 01-10-04 1768
sziirnlaszárn : OTP Bank Nyrt. 11784009- 15735784
képvisL·l i: Dr. Erdélyi -Kincses Andrea Anikó vezé ri gazgató,
mint rncgrendelö /a tmúbbiakban:

Megrendelő/, m ásré szrő l

a
)

cégjegyzékszám:
adószúrn:
bankszámlaszá m:
képvise li:
mint vállalkozó /a tm úbbiakban: Vú llalkozó, M eg rend e lő és Vá ll alkozó a továbbiakban együtt:
Szerződő feleld köi'ött az alul íro tt helyen és i d ő ben. az alábbiak szerint :
1.

ELŐZMÉNYEK

Szerződő Fekk clüzrnénykl:n t rögzíti k. hogy Budapest Főváro s XV . kerü leti Polgármesteri
Hivatal a közl)L'S/:cri'ések röl szó ló 2015. év i CXLI II. törvény (Kbt. ) 11 5. §alapján hirdetmény
nélküli nyílt kö/bcszcrzési eljárást bonyolított le l egrende l ő nevében eljárva „ Vállalkozási
keretsze rződés n udupcst. Fövúros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő
üzemeltetésében. il k tö leg ke?c lésébc.:n l évő lakósok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és fe lújítási munkáinak eseti megrendelések
alapján tört é n ő clvégci'.tdésére." tárgyban, mely elj árás f. részének nyertes ajánlattevője a
Vállalkozó lett.
Szerződő f elek <t _jelen vá ll alkozási kere t szerződ és t a közbeszerzési eljárásban a Megrendel ő.
mint aj á nlatk érő ajún lauétcli felhí vása és dokumentációja, az eljárásban nyújtott kiegészítő
tájékoztatás. valam int a Vá llalkozó, minl nyertes ajánlattevő aján lata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok a ,·ál lalkozúsi szerződés elválaszthatatl an részét képezik akkor is, ha azok
fi zika ilag nincsenek is a jelen sze rződés he z csatolva.

2.

2.1.

J\ SZE RZŐ D ÉS

TÁRGY A

Budapest l·ödros XV . kerületi J>olgúrmestcri Hi vata l által lebonyolított közbeszerzési
eljárás credmén) e alapján. 1egrendelö mcgrencldésére Vállalkozó elvállalj a a
Budapest. F(),·úros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában ál ló, Megrendel ő
i.izemeltctésl:bcn. il ktőlcg keze lésében lévő ingatlanok telj es - az ajánlattételi
felhí vásúban meghatározott és a Dokumentációban részletezettek szerinti - felújítási
munkáinak eseti megrendel ések alapján törté n ő el végzését.

2.2. Vállalko/Ó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló
ki vite lezéseket szerződésszerűen. mü szakilag és minőség ileg kifogástalan kivitelben.
hiba- és hiúnyrncntcscn. a rendeltctésszerü használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó
magyar elöí rúsoknak. jogszabá lyoknak. müszaki szabványoknak megfe l e l ően,
határidöhen elkészíteni. és valamen nyi egyé b sze rző déses kötelezettségét
sze rzödéssí'crücn telj csí tcni.

Vállalkozó kötckzcttségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során keletkező
valamennyi hull adék - megfe l e lő befogadó helyre történő - elszállítása és a
munkaterület rendbetétele. illetve eredeti állapotban tö rté n ő (pl. vakolat, festés ,
mázolás. horonyvésc!s. fa láttörés. fa l- és pad lób urkolat) helyreállítása.

2.3. Vállal ko1.ó tudomással bír arról. hogy az eseti felújítási munkák teljesek, amelyek
történhetnek lakott \'agy nem lakott ingatlanban.
2.4.

Sze rződö

Fc kk rögzítik. hogy f"e lújításnak min ősí tenek minden olyan, a 2000. évi C.
törvény 3. s (4) bckc1.dés 8. pont.ia szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően
egybeszórnítntt - l'clú.i ítási munkát. amelynek beruházási értéke a nettó 500.000.-Ft-tot
(aza7. nettú Öts7.ÚZC7t:r fori ntot) eléri vagy meghaladj a.

2.5.

Megrendclö a le!újítúsi munkákra összesen nettó 50.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget
(pénzlig) i ICdczctd) hatúroz meg, amelynek terhére az egyed i megrendelések történnek.
S zerző d ő le lek rögzíti k. hogy Megrendelő nem köte les a jelen pontban meghatározott
telj es keretösszegben a Vál lalkozó részére megrendeléseket adni .

3.

A TELJESÍTÉS FOLYAMATA

3.1.

A felújítand ó ingatl an kijelölése.

3.1.1.

Szerződ ő Fel ek megállapodnak abban. hogy a Megrendelő által fel újításra tervezetten
kijelöl t ingatlanra a Vállalkozó az egyedi megrendelést mege l őzően részletes müszaki
felmérést és árai.Ott köl tségvetést készít és ad át a Megrende l ő ne k , annak érdekében,
hogy a l\llc g rcndelő döntés i helyzetbe tudj on kerülni, hogy az adott ingatlan felújítását
megrendcli-c. 1\ Vúllalkozó a müszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért
kül ön díjat a Mcgrendelö szemben nem érvényesíthet.

3.1.2. Váll alkozú köteles a müszak i fe lmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló
megrendclüi fC!kérés töl szá mított ... munkanapon be lül telj esíteni (az ajánlattételi
felldvrís 12. po11tjúba11 m egliattírozott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggv é11yébe11). Ez ut óbbi h atáridő Vállalkozónak fe lróható okra vi sszavezethető
elmu las:t.tása mcghiúsulást ered ményez. amelyre figye lem mel a Megrendel ő
meghiúsulúsi kötbért érvényesí thet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint.
3.1.3. Megrendclö el l enő rzi. hogy a Válla lkozó által leszállított müszaki fe lmérés tartalma
egyezik-~ az álta la korábban meghatározott müszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az
árazott köl tségvetés megfe lel-e a jelen szerződésbe n meghatározott vállalkozói díjnak
(4.1. és -L2.). Amenn yiben a Megrend el ő módosításokat eszközöl, vagy
észrevételckcL j avaslatokat tesz, úgy a Válla lkozó köteles a javított műszaki felmérést
és/ vagy úrazott kö lt ségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon
belü l k szá ll ítani . Ez utóbbi h at ú ri dő Vállalkozó nak fe lróható okra v isszavezethe tő
elmu las:t.túsa meghí úsulást eredményez. amelyre fi gyelemmel a Megrendelő
meghiúsulási kötb~ rt érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5. pont szerint.
3.2.

A jelen 'úllalkoLási
történnek:

sze rződés

alapj án az egyed i megrendelések a

köve tkezők

szerint

3.2.1. Mcgn.:ndclés:
Megrendclö kijelölt müszaki munkatársa írásban, elektronikus úton (e-mailben) a
e-mai l cím re (Nyertes ajrí11/at fiiggvé11yébe11) egyedi megrendelést küld a
Vállalkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyedifelúj ítási fe ladat (munka)
megnc,·ezését, a felúj ítás tartalmát és főbb mennyi ségeit, illetve a munkaterül et
átadás-éit,·étc lének tervezett napj át.
k övet kező
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Megrcndd és vissza igazolása. munkaterület átadás-átvétele: Váll alkozó köteles a
Megrendel() últal a részére megkü ldött megrendelés kézhezvételét az annak
megkü ld0sét kö,·etö 2 munkanapon belül a Megrende l ő részére visszaigazolni a
következök s;.:erint: Váll alkozó visszaigazolást küld arra az e-mail címre. amelyről a
megrendelé ·t részére a Megre n dl!l ő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a
muszak :~palo t a h . hu e-mail cí mre. Váll alkozó nyilatkozni köteles, hogy a Megrendelő
által megajánl ott munkaterület átadás-átvétel napj a m eg fel e l ő-e, e ll enkező esetben
halad ékta lanu l lij icl öpontot javaso l. Sze rződ ő Felek rögzí tik , hogy a munkaterület
átadás-útvétcl ének az egyedi megrendelés Megre nde l ő általi megküldését (3.2. l. pont)
köve t ő naptó l számított .. . mun kanapon belül meg kell történnie (az ajánlattételi
felllÍv<h 12. pontjában m eg ltatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvé11yébe11).
3.2.2. Munkake1.dés . munkavégzés. fén yképek készítése:
Váll alko/Ó a mun katerü let átvételének napjától számított ... munkanapon belül köteles
a munkút (egyedi felúj ítás i !'eladatot) megkezdeni (az ajá11/attételi f elhívás 12.
po11tjába11 111egli atározot1 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) ,
illetve a munkaterület átvételétö l számított ... napon belül szerződésszerűen telj esíteni
(a z ajá11/at1ételi .felhívás 12. pontjríba11 m eg határozott 3. részszempontra tett nyertes
ajánlat ji'igg1é11y éhe11) . /\. munkaterület átvételének a napja nem számít bele ez utóbbi
teljesítési h atá r idő be .
1

S ze rzőcl ö Felek n sze rződés be n meghatározott telj esítési határi d ő tő l indokolt és
ki vételes esetben (pl. iclö igénycsebb fe lúj ítási feladatok vagy több, ugyanazon vagy
közeli id ő i nte r va llu m ot éri nt ő párhuzamosan végzend ő fe lújításra leadott
megrendt:lésck esetén) írásbeli megállapodásban
elektronikus úton a
kapcso luttartókon keresztül - rögzítettek alapj án eltérhetnek, amely során a jelen
szerződés 3.2.2. pontjában meghatározott általános telj esítési határi dőtő l e ltérő, egyedi
teljesítési i dőpo ntot kell meghatározni .

A mun ka"0g1.és e l ő tt Vállalkozó köteles a kiinduló állapotról minimum 15 db
fényképet. a munkm·égzé e ut:ín az elkészült állapotról szintén minimum 15 db
fényképet. tovúbbá amennyiben a felújítás i munkák közben beépített anyag takarásra
kerül. akkor a takarás cl ő lt i úllapotról is mini mum 5 db fé nyképet készíteni .
Vállalküí'ó köteles a !"é nyképcket az átadási dokumentációval együtt a Megre nde lő
müszaki munka társának átad ni elektronik us fo rmában. A beépített anyagok eltakarása
e l őtt a Megrende l őt értesíteni ke ll, és le h et ő l eg a részvételével helyín i szemlét kell
tartani .
3.2.3. Készre jelentés. dokumentálás:
Vállalk ozó a munka befejezését m ege l őző 3 munkanapon belül köteles a munkát a
M egre n del ő részére készre jelenteni. Vállalkozó köteles a készre jelentését
elekt ron ikus lo rmában a M egre nd e l ő munkatársának részére megküldeni .
A kés1.n.: jelentés dok umentumai : ep1tes1 napló. megrendelés, megrendelés
visszaign1.0 lúsa, hcl: színen készült fo tók. a munkavégzés alapján elkészített tételes
felmérés. a Vállalkozó által alkalmazott tek l ős müszaki vezető nyilatkozata arra
vonatkozóan. hogy a ki vitelezést az ép ítő ipari ki\'itclezési tevékenységre vonatkozó
jogszabúlyok. a közbesze rzési eljárásban tett aján lat részeként átadott költségvetés, az
általános én ·ényi't és eseti el ő í rások , így különösen a stati kai és az épületenergetikai
követel mények, a szakmai, m i nőség i . körn yezetvédelmi és biztonsági elő írások
megtartósú,·al szakszerüen végc7.ték.
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3.2.4. Átadás-út vétel:
Vállalk o1ó a készre jelentés napj án . amenn yiben a rende l tetésszerű használatot
befolyósoló hiba Y~gy hiány nincs, müszaki átadás-átvételi eljárást kezd és tart meg.
cm lagadható meg az átadás-átvételi eljárás megindítása, amennyiben a
rendcltctésszL: rÜ használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány áll fenn. A műszaki
átadás-útvétdi cljúróson a kisebb jelentöségü hibák és/vagy hiányok pótlására
Szerzöclö Felek póthatúridö t tliznek. Felek a póthatáridöben együtt állapodnak meg,
azonban annak tartalma legfe ljebb 10 nap lehet. A pó thatáridő letelte el őtt legkésőbb 2
munkanappal a Vá ll alkozó isméte lten készre jelentést tesz. Ez utóbbi esetben az
átadás-útvételi eljárásban újabb póthatáridöt kitüzni nem lehet.
3.2.5. Teljesítési igazo lás:
Siken.:s müszaki átaclús-átvételi eljárást követöen - ez utóbbit követő legkéső bb 10
napon belül - a Meg re ndel ő teljesítés i igazolást áll ít ki a Vállalkozó részére.
3.2.6. Szám labcnylij tús ICI tételei:
Mcgrc nddö teljesítési igazo lú ának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül
köteles eljuttatni szúrnl áját a Megrendelő részére, 30 napos fi zetési h atári dővel.
3.2.7. A szak mai teljesítés igazo lúsúra jogosult személyek a Megrendelö
alábbi(ak):

részérő l

az

3.2.8. A teljesítés igazolús tartalmazza:
mcg rcndcl~ s. megrendelés visszaigazo lását,
a munka végzés alapján Vú llalkozó által elkészített.
tételes felmérést.

-t.

Megrend el ő

által jóváhagyott

A SZAMLA KIÁLLÍTÁSA

4.1.

Megrcncle lö elöleget nem biztosít. a Vállalkozó a vállalkozói díjró l a Megrendelö által
aláírt te ljesí tési igazolás alapján - megrende lésenként - l db végszámlát nyújthat be.

4.2.

Az dlcnszo lgúltatás teljesítése Vá llalkozó jelen szerződésben
bankszúm lájára tönénö banki útuta lással történik az alább iak szerint.

megjelölt

4.2.1. Amenny ibcn a Vállalkozó a teljes ítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a
Vál lalko1.ó szúmláj án meghatározott fi zetési határidőig. de leg k ésőbb a Vállalkozó
szúmlújúnak a kézh czvéll:lé t ő l számított 30. napon be lül telj esí ti a pénzügyi
el lenszolg.á !tatást.
4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerzödés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a
Megrendel ő a li zc tési kötelezettségét - figyelemme l az építési beruházások, valamint
az cp1tcs1 beruhúzúsokhoz kapcso lódó tervezo1 és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A.
§-ára - nz alúbbiak szerint köteles teljes íteni:
a)

a7. aj;1nlattcvöként sze rződő felek legkésöbb a teljesítés eli smerésének időpontjáig

kötch:sek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérő nek. hogy közü lük mel yik mekkora
ÜSS / .cgn.: jogosult az cll cnszo lgá ltatásból:
b)

az összes ajúnlattcvöként sze rződö lel legkésöbb a teljesítés elismerésének
idöpon tj úig köte les nyil atkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
aldll alkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az cllenszolgáltatásból,
cgy idcji"dcg klhívju az alvá ll alkozókat. hogy ál lítsák ki ezen számláikat;
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e)

az ajá nl a t tevőké nt sze rző dő felek mindegyike a teljesítés e lismerését követően
á llítja ki szúm láját. a szám lában részle tezve az a lválla lkozó i teljesítés, valam int az
aján l a tt evő i te ljesítés mértékét;

d)

a e) pon t szerint a számlá ban fe ltüntetett a lvállalkozó i teljesítés e llenértékét az
aján l a t kérőkén t s1.e rződö fé l - e urópai un iós tá mogatás esetén száll ítói kifizetés
során a ki Ji zc tés re köteles szervezet - harmi nc napon be lül átu talj a az
ajánlattevők n ek:

e)

a1.. aján la uevöként sze rzödö fel ha ladékta lanu l kiegyenlíti az a lvállalkozók
számlü it. vagy az al vá lla lkozóval kötött sze rződésben fo glaltak szerint az
a lní lla lkozó i díj egy részé t visszatartj a;

f)

az ajú nl a ttcvőké n t sze rződő felek átadj ák az e ) pont szeri nti
igazo lása inak 1116.sol ata it;

g)

az ajánl a ttevöké nt sze rző dő fele k álta l beny újtott szám lában megjelölt,
füvá ll alkozói teljesítés e lle nértékét az aj án l atk é rő ként szerző dő fél ha rminc nap on
belül útuta lj a éli'. aján l a ttevő ké n t szerződő fe le kne k;

h)

ha az aj án l at tevők é nt sze rződő felek valamely ike az e) vagy az f) p ont szerinti
kö telc7.cttségét nem te ljesíti, a z e lle nszo lgá ltatás fe nnmaradó részét az aj ánlatkérő
(vagy a ki fize tésre kö te les szervezet) ő rzi , és az a kko r illeti meg az ajánlattevőt,
ha az ajá nlatkérö részére igazo lj a, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezett ségét te lj es ítette, vagy h ite lt érdeml ő iratta l igazo lj a, hogy az
alválla lkozó vagy szake m ber nem jogos ult az aj án l attevő által a b) pont szeri nt
bejelentett összegre vagy annak egy részére;
5.

átutalások

A VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1.

Megrende l ő az egyes fe lújí tási munká k e ll átására egy ún. „mode ll" ingatlan
beárazásáva l kért árajánlatot Vállalkozótól, ame ly ingatlan ta rtalmazza a
közbeszerzés i részenként m indazo n, egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető
felújítási munkák összességét, amelyek e lvégzésére az Ajánlatkérő eseti
megre nde léseket adhat. Az eseti me grende lésekkor az adott fe lúj ítási munkák az
ajánlatban - egyes m unkaneme k.re, m unkafázisokra - megajánlott egységárakon
kerülnek ch·égzésre. így az aj á nlat egyes egységá rai - a szerződés teljesítésének
idejé re - .. bcf'agyasztásra" kerül nek, azaz ne m vá ltoztatha tó fi x árak.

5.2.

Sze rződő 1:c lek rögzí tik, hogy abban az esetbe n, ame nny iben olyan fe lúj ítási munkák

e lvégzés-.· vúlik s1.ükségcssé, amel yeket a válla lkozó i ajánlat nem tartalmaz, úgy a
mu nka an) ag- és m unkad íj ának e lszámoli1sa a kö ve tk ezők szerint történik :

5.2.l. Anyag : a s1.c rzödéskötC:s i dőpon tj ában érvén yes TE RC Ö sszevont Építőipari
N o rmarendszer 20 18. év l. negyedév szerinti i dőáll apotban é rvén yes és megállapított
összeg.

5.2.2. M un kad íj: a mi ndenkori min imá lis é pítö ipari rezsió radíj szorozva a 20 18. év I.
n egyedév szerin ti idöállapo tban érvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari
No rmare ndsz.e r szerinti normaórával.
5.3.

A vállalkozói díj utó lagos . téte les fe lmé rés a lapj án k erül k iszám lázásra, azaz a
szerződés ktcks el számo lású. /\.z utó la gos felmérést a Vá llal kozó készíti e l, amelyet a
Megrendclö e l l cnő riz.
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S.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy az lin. „modell" ingatlanra érvényes tételes költségvetés
szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését mege l őzően , minden
az adott téte lhez tartozó munkafolyamatot. anyagköltséget figyelembe vett, mely az
ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánl at tevő knek kiadott műszaki
dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figye lembe vett
mi nden valós és lehetséges körülményt, ame ly a munkavégzés során felmerülhet,
ill etőkg többletköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre ki te rjedő
alapos me gfontol ás utún kö tötte meg.

S.S.

Mcgrcnck lö nyi latk ozik. hogy a szerződés tárgyá t képező építési munkák
ellcn0n0k c.'·. nck pénzügyi fedezetével - a pénzügy i keret erejé ig - rendelkezik (2. 5.).

S.6.

Vállalkozó nL:m fi zet het. illetve számol hat el a szerződés te ljesítésével összefüggésben
olyan költségeket. melyek a Kbt. a 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfe l e l ő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésé re alkalmasak.

S. 7.

Vállalkozó kij elenti. hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező
dokumentumokat saját felelő sségé re e lle nő ri zte, az azokban foglalt tényeket,
e l ő írásokat ismeri. Vá llalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t
annak tudatúban alakította ki , hogy a rend elkezésre bocsátott tervdokumentác ióban
szerepeltetett men nyiségi adatok a kiv itelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.

S.8.

Váll alkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen
található. Me g rende l ő rende lkezésére ál ló közmücsatlakozáso kat (elektromos áram,
víz) a 1k grcnclelő kö ltségén igénybe venni . Amennyiben a munkaterületen nem áll
rendelkezésé re közmücsatlakozás, ak kor a Vállalkozó köteles a munkavégzés
időtan a m ú rn ckktromos áram és víz véte li lehetőségről gondoskodni az áraj ánlatában
rögzített egységáron.

s

6.

KÖTBÉR, SZAN KCIÓK, KÉSEDELEM

6.1. Vállalkozó s;,e rződé sszegése esetén az alábbi szankciók érvé n yesíthetők:

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése,
- kártérítés érvényesítése,
- a szerződé s t ő l történ ő elállás.
6.2.

Váll alkozó sze rződ ésszegő magatartásának
- a teljesítési határid ő be nem tartása,
- nem teljesítés.
- hi bás teljesítés.

minősül

a sze rződés tekintetében különösen:

6.3. Amennyiben a Vúllalkozó az adot t egyed i megrendelés alapján te ljesítendő felújítási
munkát neki kiróható ok miatt nem fejezi be a jelen szerződésben meghatározott pót határidő\'é l érintett - teljesítési hatá ridő re, úgy késedelmesen teljesít.
Késcddmcsc n teljesít akkor is. ha u müszaki átadás-átvételi eljárás azért nem kezd hető
meg, mert n.:ndeltetésszerl'i használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn.
Késedelmés teljesítés esetére a Megrendelő a Vállalkozóval szem ben késedelmi kötbért
érvényesít. .1\ késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett
késedelem idej ére. az adott munkára irányadó nettó vállalkozási díj 1%-a
6.4. Amennyiben a Vállal kozó az adott egyed i megrende lés alapján te ljesítendő fe lújítási
munki1t a jelen sze rződésbe n meghatározott - pót h atárid őt követő - teljesítési határidőre
hibásan kljcsíti , úgy hibús teljesítés áll elő (Ptk. 6: 157. §).
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Ha a Vállalkozó hibásan telj esít, a Megrendel ő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet,
mint a te lj esítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a
kijavítás határidejé nek lej ártátó l a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.
Megrend e l ő kijelenti , hogy hibás, vagy hiányos telj esítést nem fogad el.
6.5.

Megrendel őnek j ogában áll elállni a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az el őírt
teljesítési ha tári dőt l 0 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 5
napon belül nem tesz e leget vagy a szerződésbő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan
megszegi . E bbe n az esetbe n Megrendel őt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott
egyed i megre ndeléssel érintett fe lújítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %a.

Meghiúsul{1s következ ik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott eseti megrendeléssel
érintett fe lúj ítási munkát neki fe lróható ok miatt meg sem kezdte a jelen szerződésben
meghatározott ha tá ridő n belül (3.2.2.).
Nem mentesül a Válla lkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra
történ ő hivatkozással pró bálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen
szerződ és ben megadott e-mai l címére a Megrendelő által megküldött megrendelést
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam
mappába kerü l(t). elveszett a laptopj a, stb.). Vállalkozó köteles a j elen szerződésben
megadott
e-ma il
címét
folyamatosan
fi gyelni,
annak
működőképességét
(fogadóképesség) fen ntartani, il letve szükség esetén azt több eszközről (pl. okos
telefonról is) e l érhe tővé tenn i.
Szintén nem me ntesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei aló l, amennyiben
arra történ ő hivatkozássa l próbálja magát a meghiúsul ás alól kimenteni, hogy a bérlővel
nem tudott telefonon egyeztetni , kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi
megrendelés megküldését kö vető na ptól számított 5 munkanapon belül jelzi és a nem
fogadott hívásokat a Megrende lő felé igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben
a hívás vezetékes te lefonró l történt - a Megrende lő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a
Vállalkozó nak fe lróható o k miatt következett be.
6.6.

Megrende l ő kötbéri gényét írásban kö teles közö lni Vállalkozóval, külön megjelölve
annak joga lapját és összegét.

6.7.

Megrende l ő

6.8.

j ogosult a kötbéren felü l esetleges egyé b kártérítési igényét is érvényesíteni
Vállalkozóval szemben. Megrende l ő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti
Megrendel ő egyéb igényeinek elvesztését.
Bárme ly nem szerződésszerű teljes ítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
nem értel mezhető joglemondásként azon igényről, vagy i gényekrő l, amelyek a
Megre ndel őt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik.

részérő l

6.9.

Váll alkozó nak a telj es ítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredm én yező kö rülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell
jegyeznie. és a bejegyzést a m ű szaki e llenő rrel jóvá kell hagyatni a.

7.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

7.1. Vállal kozó mind az e lvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan
hónapig te rj edő j ótáll ást vállal (az ajánlattételi f e/11ívás 12. pontjában meghatározott 6.
részszempontra tett nyertes ajánlat fiiggvényébe11). Megrendelő köteles a j ótállási időn
belül j ele ntkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15
(tizenöt) na pon belü l, térti vevén yes levélben, írásban, sü rgős esetekben faxon, elevélben közö lni.
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7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált
anyagok és a kiv itelezett munka bármi lyen hibáj ától. Vállalkozó részéről elvégzett
munkákra a szerződés kö téskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.
7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvéte l étől számított öt (5) napon belül - Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentá ltan közölni , valam int a hiba elhárítását megkezdeni .
Állásfoglalásában Vá llalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett.
Meg kell j elölnie a hiba elhárításának
Vállalkozó köteles az elvégzett j av ítást
képvise l őjéve l igazo ltatni .

kezdő

időpontj át,

Megrendelő

e

és annak

időtartamát.

szerződésben

megnevezett

7.4. Amennyiben Vállalkozó a beje lentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg. kijavítását nem vállalj a, M egrendelő jogosult azt harmadik személlyel
elvégeztetni. A javítás kö ltségeit Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megfizetni. A
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja.

8.
8.1.

8.2.

MEGREN DELŐI KÖTELEZETTSÉGEK

Megrende l ő

fol yamatos müszaki e ll enőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó
munkáj át előzetes bej elentés nélkül a helyszínen ell enőrizni. Megrendelő műszaki
ellenő re a Vá llalkozó által vezetett építési naplót bármely id őpontban ellenőrizheti . Az
e llenő rzés megtörténtének igazolására a müszaki e ll enőr az építési naplót szignálja.
Megrend e l ő

vállalj a, hogy az egyes felújításokat ütemezi és a várható felújításokról
tájékoztatja a Váll alkozót. A fe lújítási ütemtervet el őre legalább 2 hónapra el kell
készíteni és a Vá llalkozónak átadni .

előre

8.3.

A

megrend e l ő

csak hi ány-, hi bamentes telj esítés átvételére köteles.

9.

VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK

köteles a saj át tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a mu n k ate rü letrő l hivatalos lerakóhelyre el szállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli.

9.1. Vállalkozó

9.2. Vállalkozó köte les a szerződés te lj esítését akadályozó valamennyi körülményrő l a
Megre n de l ő t halad éktalanul írásban értesíteni és egyben saj át hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.

9.3. Váll alkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó
müszaki képviseletet biztosítani , va lamint elektronikus építési naplót vezetni.
9.4. Váll al kozó köteles e lőzetesen írásban bejelenteni a Megrende l ő felé a munkaterületen
munkát végző alvállalkozóit. Megrendel ő jogosult megtagadni a közbeszerzési elj árás
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét.

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartj a az alkalmazandó társadalombiztosítási
elő írásoka t és jogszabályokat, és fizeti valamenny i, dolgozói alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.
9.6. Vállalkozó mi nden körü lmények között fe lelősséget vállal személyzetéért,
alvállalkozó iért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve
alvállalkozójáva l munkavégzésre irányuló érvényes j ogviszony alapján foglalkoztatott
szemé lyeket vehet igénybe.
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9.7. Váll alkozó egyed ül visel i a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és
biztonsági lcltételcinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az
érvényben l évő jogszabályok által meghatározo tt higiéniai és biztonsági szabályok
általuk 'aló betartásáért. Vál lalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes
megk ülönböztet hető munkaruhában lehetnek jelen.
9.8.

Az el takarásra kerül ő munkarészrő l az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban köteles értesí ten i Megrendelő müszaki el lenőrét. megjelölve az eltakarás
időpo ntjút.

9.9.

Vállalkozó köteles mun káját olyan elvárható go ndossággal megszervezni, hogy minden
e l őre látható akadál y i dő be n megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendel ő
fi gyelmét ez(!n akadályoztatáso kra időben fel hí vja.

9.10. Vállalkozó köteles az áll ag-, vagyon- és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Ezek elmu lasztásábó l, vagy a nem szakszerü munkavégzésbő l
ered ő károkért teljes körü felelősséggel - köl tségvállalás mellett - felel.

10.

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

10.1. Váll al kozó a szerződése s tevékenysége alatt fo lyamatosan köteles teljes körűen a saját
felelős

hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi e l őíráso kat betartani és
betartatni. dolgozói. alvá llalkozó i részére a munkavédelmi előírások szerinti
egészséglig) i vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi ok tatásokat megtartani, a
szükséges ,·0ckl mi és bi ztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és
haszná latukat folyamatosan e ll e n őri zni .
Vállalkozó a Megrendelő munka- és t űzvédel emmel kapcsolatos
utasításait azonna l nem hajtj a végre, úgy Megrendelő nek joga van a munka és
tüzvéclelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10.2. Amennyiben

11.

KÁRESETEK

bekövetkezéseko r minden esetben a l ehető legrövidebb időn belül
kel l JC!venni . A jegyzőkö n yv fe lvételénél jelen kell lennie a
károkozónak. az esetleges tanuknak és Vállalkozó képvi se lőj ének is. Amennyiben
Váll alko!.l> képviselője nem tartózkodik a munkaterü leten, a jegyzőkön yvben rögzített
tények re ~ jcgyzököny\' útvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagál ni
kell. Lnnck t.:lmu lasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbi ekben
általa nem k0rdöjclezhctők meg.

11.1. Kárese t

j egyzőkö n yvet

11.2. Vá llalkozó köteles azo nnal írásban jelenteni Me gren de lőnek, ha egy harmadik fé l az ő

telj1.;sítésébl:!n károkat okozott.
11.3. Amennyiben a szerződé s szerinti , Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó

okoz kúrt. 0s azt nem téríti meg,
Vál lalkozó teljesí tésébő l levonni .
12.

Megrendel ő

jogosult az okozott kár költségeit

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

12.1. S ze rződ ő Felek megá llapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

tlegrenclelö helyszíni megbízottja:
Cím :
Tel.:
1: -posta:
Vá llalkozó
Cím:
Tel: ,

kép\'isclője:

E-posta:
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12.2. Vállalkozó kij elenti. hogy a szerződés kötés időpontjában rendelkezik érvényes (építésiszerelési) felelősség bi ztos ítással és a bizt osítási kötvény másolatát a szerződéskötés
időpontjáig Megren del ő nek átadta.

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézete ltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényrő l. akadályozó körü l ményről kötelesek
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén
keletkező jogviták e ldöntésére a felek a polgári perrendtaitásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 28. § (1) bekezdésének b) pontja alapj án az ingatlan fekvése szerinti bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.3. A tárgyi szerződés mindennemü módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő
felek egyetértésével, a Po lgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges.
12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti , hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 1.
évi CXCV I. törvén y 3. § ( 1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősü l.
12.5.

Szerződő felek megá llapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely
jelen szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell
történnie, az illető fél je len szerző désben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy
elektronikus levélben. Sze rző dő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben
rögzített értesítési címükre továbbított ajánlott postai kü ldeményt annak feladásától
számított nyolcadik napon kézbesítettnek tekintik. S ze rződő felek az értesítési címükben
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egym ásnak bejelenteni. Amíg
valamelyik fél, aj ánlott levélben más címet nem közöl, addig a jelen szerződésben
rögzített értesítési c ímek vannak érvényben.

12.6. Jelen

szerződés

mindkét fél általi aláírás napj án lép hatályba.

12. 7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország
hatályos jogszabályai az irányadók.

12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal m indenben egyezőt, 6
eredeti példányban, j óváhagyólag í1ják alá.
Budapest, 2018.

Megren de l ő

V állalkozó

Palota Holding Ingatlan és Vagyo nkeze lő Zrt.
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea
vezérigazgató
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú
ingatlanok teljes köríí felújítási feladatainak ellátására
amely létrejött

egyrészrő l

a

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezel ő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
( 1 156 Budapest. Száraznád utca 4-6.)
adószán1: 10706996-2-42
cégjegyzékszáma: 0 1-1 0-04 1768
száml aszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-1573578 4
képviseli : Dr. Erdél yi-Kincses Andrea Anikó vezérigazgató.

mint

megren del ő

/a továbbiakba n:

1cgrendelő/, másrészrő l

a

(

)

cégjegyzékszám:
adószám:
bankszám la szám:
képvi se li:
mint vállalkozó /a továbbiakban: Vú llalkozó. Me grende lő és Vállalkozó a továbbiakban együtt:
Szerződő felek/ között az alu lírott he lyen és időben , az alábbiak szerint:
1.

E LÖZMl~NYEK

Szerződő Felek e lőzményként rögzítik. hogy Budapest Fő váro s XV. kerületi Polgármesteri
Hivatal a közbeszerzésekről szó ló 20 15. év i CXLI II. törvény (Kbt. ) 11 5. §alapj án hirdetmény
nélküli nyílt közbeszerzési eljá rást bonyolított le Meg rende l ő nevében elj árva „ Vállalkozási
keretszerződés Budapest, F őváro s XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő
üzemeltetésében, illetőleg kezelésében l évő lakúsok és nem lakás célj ára szolgáló helyiségek
(a továbbiakban: ingatlan ok) karbantartási és felújítási munkáinak eseti megrendelések
alapján történő elvégeztetésére. " tárgyban, me ly eljárás II. részének nyertes ajá nl attevője a
Vállalkozó lett.

S zerződő Felek a jelen váll alkozi1si ke retsze rződést a közbeszerzés i eljárásban a Megrende lő ,
mint ajánlatkérő ajánlattételi fe lhívása és dokumentációja. az eljárásban nyújtott kiegészítő
tájékoztatás, valamint a Vállalkozó. mint nyertes aj ánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok a vállalkoz<.i si szerződ és elválaszthatatl an részét képezik akkor is, ha azok
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződés hez csatol va.

2.

A SZERZŐ D ÉS TÁRGY A

2.1. Budapest Főváros X V. kerületi Polgármesteri l livatal által lebonyolított közbeszerzési
elj árás eredménye alapján . Megrendel ő megrendelésére Vállalkozó elvállalj a a
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tul ajdonában álló, Megrende lő
üzemeltetésében, il ktő l eg kezelésében l évő ingatlanok teljes - az ajánlattételi
fe lhívásában meghat:1rozott és a Dokumentáci óban rész letezettek szerinti - fe lújítási
munkáinak eseti megrendel ések alapján tö rténő elvégzését.
2.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés érte lmében az eseti megrendeléseken alapuló
kivitelezéseket szerződ ésszeríí e n , müszakilag és minőségil eg kifogástalan kivitelben,
hiba- és hiánymentesl! n, a rendeltetésszerü használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó
magyar e lőírásoknak. jogszabályoknak. müszaki szabványoknak megfel e lően,
határidő ben
elkészíteni . és valamenny i egyéb sze rződéses kötelezettségét
szerződésszerűen telj esíte ni .

Vállalkozó kötelezetts~gét képezi to\·ábbá a rclújítási munkák elvégzése sorá n keletkező
valamennyi hulladék - mcg!Clclö befogadó hel yre tö rtén ő - elszállítása és a
munkaterüle t rendbetétde. i 1letve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés,
mázolás, horon yvésés. raláttörés. fa l- és padlóburko lat) helyreállítása.
2.3.

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az eseti felújí tási munkák teljesek, amelyek
történhetnek lakott va gy nem lakott ingatla nban.

2.4.

Szerződ ő

Felek rögzítik. hogy !Clújításnak m i nős ítenek minden olyan, a 2000. év i C.
törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontj a szerin ti - az összes szükséges szakipart ide értendően
egybeszámított - fel újítúsi rnunkút, amelynek beruházási értéke a nettó 500.000. -Ft-tot
(azaz nettó Ötszázezer fori ntot) eléri vagy megha ladja.

2.5.

Megrendelő a fe lújítú:i munkúkra ö ·szesen net tó 50.000.000,- Ft + ÁFA k eretösszeget
(pénzügyi fedezetet) hatúroL 1111.:g, amelynek terhére az egyedi megre ndelések történnek.
Sze rződő felek rögzítik . hogy Megrende l ő nem köteles a jelen po ntban meghatározott
te ljes ke retösszegben a úl lalkozó részére megrendeléseket adni.

3.

A TELJESÍTÉS FOLYAMATA

3.1 .

A fe lújítandó ingatlan kijelö lése.

3.1.1.

Szerződő Felek m egúl lapodnak abban. hogy a Megrende l ő ál tal felúj ításra tervezetten
kijelölt ingatlanra a Vúlla lkozó az egyedi megrende lést megelőzően részletes müszaki
fe lmérést és árazott költségvetést készít és ad át a Megrendelőnek , annak érdekében,
hogy a Megrendel ő döntési helyzetbe tudjo n ke rüln i, hogy az adott ingatlan fe lújítását
megrende li-e . A Vúllalkozó a müszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért
külön díjat a Megre nde l ő szem bcn nem érvényesíthet.

3.1.2. Válla lkozó köteles a müszaki fe lmérést és az árazott költségvetést az e rre irányuló
meg rendelő i felkéréstöl szám ítot t ... munkanapon belül teljes íten i (az ajánlattételi
felhívás 12. po11tjríbo 11 m egh atározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvé11yébe11) . Ez utóbbi határidő
á ll alkozónak felró ható okra v isszavezethető
elmulasztása meghiús ulúst e redményez. ame lyre figyelemmel a Megrendelő
megh iúsu lási kötbért én·ényesíthet a Váll a lkozóval szemben. a 6 .5. pont szerint.
3. 1.3.

Megrendelő ellenőr1.i, hogy a Vá llalkozó által leszállított műszaki felmérés tartalma
egyezik-e az á lta la korábban megha tározott müszaki ta rta lm i e lvárásokkal , ille tve az
árazott költségvetés mcgkle l-e a jelen sze rződés ben meghatározott vállalkozói díjnak
(4.1 . és 4.2.). Amenny ibi?n a Megren d elő módos ításokat eszközöl, vagy
észrevéte leket, javas latokat tesz, úgy a VM!alkozó köte les a javíto tt m űszak i fe lmérést
és/vagy árazott köl tség' etést a . irá nyú írás beli kérés közlését követő 5 munkanapon
belül leszállítani. I> utóbbi hatúr i <lő Vál la lkozónak fe lróható okra visszavezet hető
e lmulasztása me gh iúsu lúst eredményez. amelyre figyelemme l a Megrendel ő
meg hiúsulási kötbért érvén~-csíthet a Vállalkozó,·al szem ben a 6.5. pont szerint.

3.2.

A jelen vállalkozási s7erzödés al apján az egyedi megrende lések a következők szerint
történne k:

3.2.1. Megrende lés:
Megrendelő

kijelölt müszaki munka tá rsa írásban. e lektronikus úton (e-mai lben) a
e-mail címre (1\~)lertes ajánlat fiiggvé11y ébe11) egyed i megrende lést küld a
Vá llalkozó részére. ,\ megre ndelés tarta lmazza az egyed ifelújítás i feladat (munka)
megnevezését, a frlúj ítás tartalmát és főbb menny iségeit. il letve a munkaterület
átadás-átvételé nek tervezett napját.
következő
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M egrendelés visszai gazolása. munkate rület átadás-átvéte le: Vállalkozó köteles a
M egrende l ő által a részére megküldött megrende lés kézhezvéte lét az annak
megküldését követő 2 m unkanapon belü l a Megrendelő ré zére visszaigazolni a
következők szerint: \'állalkozó visszaiga1.0lás t kü ld arra az e-ma il címre, amel yről a
megrendelést részére a Megrendelő megküldte. továbbá a rró l másolatot is küld a
muszak@ pa lotah.hu e-m ail címre. Vállalkozó nyila tkozni köte les, hogy a Megrende l ő
á lta l megajánlo tt munkate rül e t átadás-átvétel napja m eg fe lelő-e, e llenkező esetben
haladéktalanul új idöpn nt ot javasol. Szerződő Fe le k rögzíti k. hogy a munkaterület
átadás-átvéte lé nek az egyed i megre ndelés M egrende l ő á lta li megküldését (3 .2. l. pont)
követő naptól szám ított ... munkanapon be lül meg kell történnie (az ajánlattételi

fel!tívás 12. pontjába n meglrntáro-;,ott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
függvényében) .
3.2.2. M unka kezdés, munb' égzés. fenyképek készítése:
Vállalkozó a munkalc:rület át,·éte lének napjátó l számított ... munkanapon be lül köteles
a m unkát (egyed i ll'IC1jítási fe ladatot) megkezdeni (a z ajánlattételi felhívás 12.

pontjában meglwtáro-::,ott 2. ré.n.szempontra tett nyertes ajánlat fiiggvé11yébe11) .
illetve a munkaterü let

;'11,·ét elé tő l

szám ított .. . napon belül

sze rző désszerűen

teljesíteni

(az ajánlattételi felli frás 12. po11tjábo11 111egllatározott 3. részszempontra tett nyertes
ajánlatfüggvényébe11). !\munkate rület átvéte lének a napja nem számít bel e ez utóbbi
teljesítési

határid őbe.

Szerződő

Felek a sze rződé s ben meghatározott teljesítési h atáridőtő l indoko lt és
kivételes esetben (pl. i dő i gé n yeseb b fe lújítás i Celaclatok vagy több, ugyanazon vagy
közeli időinterval l u mot é r intő párh uzamosan végze ndő fe lújításra leadott
megrendelések esetén)
írás bel i megállapodásban
e lektronikus úton a
ka pcsolattartókon keresztül - rögzítettek a lapján e ltérhetnek, amely során a jelen
szerződés 3.2.2. pontjúban meghatározott általá nos te ljesítési határi dőtől eltérő , egyedi
telj esítési időpontot kell meghatározni.
A munkavégzés el őtt Váll a lkozó köteles a ki induló á ll apotró l minimum 15 db
fényképet, a munkm ég.1.ésc után az elkészü lt á llapotró l szinté n m inim um 15 db
fé nyképet, továbbá amennyiben a fe lúj ítási munkák közben beépíte tt anyag takarásra
kerü l, akkor a taka rás e l ő tti állapotról is minimum 5 db fén yké pe t készíteni .
Vállalkozó köteles a knyké peket az útadási do kume ntációval együtt a Megrendel ő
müszaki munkatársának átad ni elektronikus fo rmában. A beépí te tt a nyagok e ltakarása
e l őtt a Megrende lő t értesíteni kel l, ~s l e hető leg a részvételével he lyíni szem lé t kell
tartani .
3.2.3. Készre je lentés, d okumen tá lós:
Válla lkozó a munka bc!ejezésé t megel őző 3 munkanapon be lül köteles a munkát a
Megrendel ő részére készre j elentc:ni. Váll a lkozó köte les a készre jelentését
ele ktronikus formá ban a Megre ndelő munkatársának részére megkülde ni .
A készre jele ntés do kumentumai: ép ítés i napló. megre nde lés, meg rendelés
visszaigazolása, hcl ys/Ínen készül t fotók. a m unkavégzés alapj án e lkészített tételes
fe lmérés, a Válla lkozó ál tal a lkal mazott fele l ős műszak i vezető ny ilatkozata arra
vonatkozóan , hogy a kivite lezést a z ép ítő ipari ki vi telezés i tevékenységre vonatkozó
jogszabályok, a közbesze rzési e ljárásba n te tt ajánlat részeké nt átadott költségvetés. az
általán os érvényü és eset i e l ő írások . így kül önösen a stati ka i és az é püle te nergetikai
követe lmé nyek , a szakmai, m inőség i . kö rn yezetvéd e lmi és biz to nsági e l ő íráso k
megtartásával szakszcrC1en végezték.
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3.2.4. Átadás-átvétel:
Vállalkozó a készre jelentés napj án, amennyiben a rendeltetésszerű használatot
befolyásoló hiba vagy hiány nincs, műszaki átadás-átvételi eljárást kezd és tart meg.
Nem tagadható meg az átadás-átvételi eljárás megindítása amennyiben a
rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány áll fenn. A műszaki
átadás-átvételi eljáráson a kisebb j e l entőségű hibák és/vagy hiányok pótlására
Szerződő Felek póthatáridőt tűznek. Felek a póthatáridőben együtt állapodnak meg,
azonban annak tartalma legfeljebb 10 nap lehet. A póthatáridő letelte el őtt legkésőbb 2
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre j elentést tesz. Ez utóbbi esetben az
átadás-átvételi eljárásban új abb póthatáridőt kitűzni nem lehet.

3.2.5. Teljesítési igazolás:
Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően - ez utóbbit követő legkésőbb 10
napon belül - a Megrend elő teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére.

3.2.6. Számlabenyújtás feltételei:
Megrendelő

telj esítési igazolásának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül
köteles eljuttatni számláját a Meg rendel ő részére, 30 napos fizetési határidővel.

3.2.7. A szakmai teljesítés igazolására j ogosult személyek a
alábbi(ak):

Megrendelő részéről

az

3.2.8. A teljesítés igazolás tartalmazza:
megrendelés, megrendelés visszaigazolását,
a munkavégzés alapj án Vá llalkozó által e lkészített, Megrende l ő által j óváhagyott
tételes felmérést,

4.

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

4.1.

Megrendelő előleget nem biztosít, a Vállalkozó a vállalkozói díjról a Megrendelő által
aláírt teljesítési igazolás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyújthat be.

4.2.

Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerződésben
bankszámlájára tö1iénő banki átutalással történik az alábbiak szerint.

megjelölt

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a
Vállalkozó számláján meghatározott fizetési ha tárid ő i g, de legkéső bb a Vállalkozó
számlájának a kézhezvéte létől szám ított 30. napon belül teljesíti a pénzügyi
ellenszolgáltatást.
4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződ és telj esítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a
Megrendelő a :fizetési kötelezettségét - figyelemmel az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni :
a)

az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy köztilük melyik mekkora
összegre jogosult az e llenszolgáltatásból;

b)

az összes ajánlattevőként szerződő fél l egkésőbb a telj esítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre j ogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidej űleg felhivja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
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e)

az ajánlattevőként szerződő lelek mindegy ike a teljesítés e lismerését követően
á llítja ki számláját, a szám lában részle tez\'e az a lvá llalkozói te ljesítés, valamint az
ajánlattevői teljesítés mértéké t:

d)

a c) pont szerint a száml ában feltüntete tt a lvállalkozói teljesítés e ll enértékét az
ajánlatkérőként sze rződő fel - európa i uniós tá mogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köte le · szervezet - harminc napon belül átutalj a az
ajánlattevőknek ;

e)

az ajánl attevőként szerződő fé l haladéktal anul ki egyenlíti az a lvállalkozók
szám láit, vagy az a lvál lalkozóval kötött sze rződésben fog la ltak szerint az
a lvállalkozói díj egy részét visszata rtja;

f)

az ajánlattevőként sze rződő
igazolásai nak másolata it;

g)

az

felek átadják az e)

pont szerinti átuta lások

ajánl attevőként

szerződő fe lek á ltal benyújto tt szám lában megjelölt,
telj esítés e llenérté két az ajánlatk érőként szerződő fél harminc napon
belül átutalj a az ajánl atte,·ő ként szerződő feleknek ;

fővállal kozó i

h)

ha az ajánlattevőként sze rződő lelek va la mel y ike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti . az el lenszo lgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
(vagy a kifizetésre köte les szel'\·ezet) őrzi . és az akkor ill e ti meg az aj ánlattevőt,
ha az ajánlatk é rő részére igazo lj a. hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét te ljes ítette, vagy h ite lt é rde ml ő irattal igazo lj a, hogy az
alvállalkozó vagy szakember ne m jogosult az ajánlattevő á ltal a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5.

A VÁLLALKOZÓI DÍJ

Megrende lő

5.1.

az egyes fe lújítási munkák e llátására egy ún. „ modell" ingatlan
beárazásával kért áraj ánlatot Vál lalkozótó l, a mely ingatlan tartalmazza a
közbeszerzési részenké nt mindazon. egy önkormányzati ingatlan eseté n felmerülhető
felújítási munkák összességét. ame lyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti
m egrendeléseket adhat. Az l.:Seti mcgrcndelésekkor az adott fe lújítási munkák az
ajánlatban - egyes munkanemekre. munkafázisokra - megajánlott egységárako n
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a sze rződés teljesítéséne k
idejére - „befagyasztásra" kerülnek. azaz nem változta th ató fi x árak.

5.2 .

S zerződő

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amenn y iben olyan fe lújítási munkák
e lvégzése válik szükségessé, ame lye ket a válla lkozói ajánlat nem ta rta lmaz, úgy a
munka anyag- és munkadíj ának c lszámolúsa a követ kező k szerint törté nik :

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpo ntjába n é rvényes TERC Összevont Építőipari
Norma rendszer 2018 . év I. negyedév szerinti időáll a potba n érvényes és megállapított
összeg.
5.2.2. Munkadíj : a mindenkori minimá li s építőipari rezsióradíj szorozva a 20 18. év I.
negyedév szerinti időállapotba n é rvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari
Normarendszer szerinti n ormaóráva l.
5.3.

A vállalkozói díj utólagos, té te les felmérés alapj án kerül kiszámlázásra, azaz a
szerződés téte les elszámolású . Az utó lagos fe lmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a
Megrendelő ell enőriz.
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SA.

Vá lla lkozó kij e le nti . hogy az ún ... modell'' ingatlanra érvényes téte les költségvetés
szerinti egységárak kép zését és ajánl atába n való szerepe ltetését megel őzően, minden
az adott téte lhez tartozó mun kafolyamatoL anyagkö ltséget figyelembe vett, mely az
aj án lattételi d okume ntáció részét képező és az aján l attevőlrnek kiadott m űszaki
do kumentációba n ta lá lható minden re ladat ra vonatkozi k. továbbá figyele mbe vett
minden valós és lehetséges körülményt. a mel y a m unka,·égzés során fe lmerü lhe t,
ill ető l eg több letköltséget credménye7.het és a jelen szerződést mindenre kiterj edő
alapo s megfonto lás utá n kö tötte meg.

S.S.

Megrendel ő

S.6.

Válla lkozó nem fi zethe t, illetn: s7Úmo lhat c l a s1.crzödés teljesítésével össze fü ggésben
olyan kö ltségeke t, mel yek a Kbt. a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-k b) alpo ntj a szerinti
fe ltételeknek ne m megfelelö társaság tek intetében me rülnek fe l, és me lyek a
Vállalkozó adóköteles j övedelmé nek csökkentésére a lkalmasak.

S.7.

Vá lla lkozó
k ij elenti , hog)
a
szerződ és
elvá laszthata tl a n
részét képező
dokumentumokat saj át felelősségére ellenő ri zte. az azokban foglalt tényeket,
el ő írásokat isme ri. Váll a lko zó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díj a(ka)t
a nnak tudatába n ala kította k i. hogy a rendelkezésre bocsáto tt tervdokumentáció ban
szerepe lte te tt me n ny iség i a datll k a kivi te lezés sorún tapasztalta k sze rint változhatnak .

5.8.

Válla lkozó j ogosult a j e len sze rződés te lj esítésé hez szükséges, a munkaterületen
található , Megrende lő re ndelkez.ésén.: {dió közmücsatl akozásokat (e lektro mos áram,
v íz) a Megren de lő költségén igény be ,·enn i. Amenny iben a m unkate rü leten nem á ll
rendelkezésére köz mücsatlakoz.ús. akkor a Válla lkozó kö teles a m unkavégzés
i dőtartamára e lektro mos á ram és \ ' ÍZ véte li le h etőségrő l gondoskodni az árajánlatában
rögzített egységáron .

ny ilatko zik, hogy a szerződés tá rgyút képező ép ítési m unkák
elle nértékének pénzü gyi fedez\.'téve l - a pénzügyi ke ret e rejéig - re nde lkezi k (2 .5 .).

6.

KÖTB f:R , SZAN KC IÓK , KÉSE DELEM

6.1. Válla lkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesí thetők:
- késede lmi va gy me ghiúsulási kötbér érvényesítése.
- kártérítés érvén yesítése,
- a szerződéstő l történ ő e lá ll ás.

6.2. Vá llalkozó

szerződéssze gő

- a telj esítési határid ő
- nem teljesítés,
- hibás te lj esítés .

magatartásának
be nem tanúsa.

minősü l

a

szerződés

tekin teté be n különösen:

6.3. Amennyiben a Válla lkozó az adott egyedi megrendelés alapján te lj esítend ő felúj ítási
munká t ne ki fe lróha tó o k mi att nem feje zi be a jt.:lcn sze rződésben meghatározott póthatári dővel érintett - te ljesítési határidőre. úgy késedel mesen teljesít.
Késedelmesen te ljesít akkor is. ha a mü szaki útadás-átvételi eljárás azért nem kezdhető
meg. me rt rendeltetésszerű h:1s1.11álatot befolyásoló hi ba vagy hiány áll fenn .
Késedelmes te ljesítés esetére a \ lcgn.:ndclő a Vá lla lkozó,·al szl.!m ben késede lmi kötbért
é rvényesít. A késede lmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett
késedelem id ejére, az ado tt m unkúra irúnyadó nt'ttó vál la lkozási d íj 1% -a

6.-t. A me nnyiben a V állalkozó az adott egyedi megrende lés alapján te lj es ítendő fe lújítási
munkát a j e le n szerző dé s ben mcghatórozo lt - pót h atári dőt követő - te ljesítési határi dő re
h ibásan te lj esíti, úgy hi bás te lj c::ií lés úll c lö ( Ptk. 6: 157. §).
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Ha a Vállalkozó hibásan teljesít. a M egre nde l ő ugyanolyan m é rtékű kötbért követelhet,
mint a teljesítés késedelme esetén arra az idő re . mely a hiba bejelentését követően a
kijavítás határidej ének lej ártátó l a ki fogástalan minőségben tö rtén ő teljesítésig eltelt.
Megrendelő kijelenti, hogy hibós. vagy hián yos telj esítést nem fogad e l.
6.5.

Megrende l őnek jogában áll eláll ni a szerződés tő l , amennyiben Vállalkozó az elő írt
teljesítési határidő t 10 munkanappal tú ll épi. hi bús telj esítés esetén a kijavításnak 5
napon belül nem tesz eleget vagy a sze rződés bő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan
megszegi. Ebben az esetben M e grendel ő t meghiúsulási kötbé r illeti meg, mely az adott
egyed i megrendeléssel érintett le l újítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %a.

Meghiúsulás következik be ak kor is. ha a Váll alkozó az adott eseti meg rende léssel
érintett felújítási munkát neki k iróható ok miatt meg se m kezdte a jelen szerződésben
meghatározott határidőn belü l (3.~ . 2.) .
Nem mentesül a Vállalkozó a mcghiúsul ós jogkö \'etkezményei a ló l, amennyiben arra
történő hi vatkozással próbálj a magát a meghiúsulás a ló l kimenteni . hogy a jelen
szerződésben megadott e-mai l cí mére a
1e g rende lő által megkü ldött megrendelést
informatikai okok miatt nem ka pta meg (pl. áramszünet , az elektron ikus levél ún. spam
mappába kerül(t), elveszett a laptopj a. stb.). Vá llalkozó kö teles a jelen sze rződésben
megadott
e-mail
címét
fo lyamatosan
fi gyelni ,
annak
m űködőképességét
(fogadóképesség) fe nntartani . illetw szükség esetén azt tö bb eszközrő l (pl. okos
telefonról is) elérhetővé tenni .
Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkö vetkezményei alól , amennyiben
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás aló l kimenteni, hogy a bérlő ve l
nem tudott telefonon egyeztetni. kivb·t:. ha ez utó bbi valós akadá lyt a Megrende l ő általi
megrendelés megküldését köve t ő naptó l számított 5 munkanapon belü l jelzi és a nem
fogado tt hívásokat a Megrende lö fe lé igazolja. Igazo lás hi ányában - így pl. amennyiben
a hívás vezetékes telefonró l történt - a M eg rend e l ő véle lmezi. hogy a meghiúsulás a
Vállal kozónak felróható ok miatt kö,·ctkeze tt be .
6.6.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közö lni Vállalkozóval. külön megjelölve
annak j ogalapját és összegét.

6.7.

Megrendelő

6.8.

Bármely nem szerződésszerű telj es ítés jogi fenntartás nélküli el fo gadása a Megrendelő
részéről nem értel mezhető jogkrnondáskénl azon igény rő l. vag y i gé nyekről. amelyek a
Megrendelőt a Vállalkozó szerződ~sszegése kö,·etkezményeként megi lletik.

6.9.

Vállalkozónak a teljesítés során be kö vetkezett. a teljesítés módosítását vagy késedelmét
ered mé nyező kö rülményeket, va lamint azo k id ő tartam át az é pítési napló ba be kell
j egyeznie, és a bejegyzést a müs1:a ki e llen őrrel jó\'<Í kell hagyatni a.

jogosult a kötbéren li.:lül esetleges egyé b kártérítési igén yét is érvényesíten i
Vállalkozóval szemben. M egre ndel ő kötbérigényének é rvényesítése nem jelenti
Megrende lő egyéb igényeinek cl vesztését.

7.
7. 1.

JÓTÁLLÁSJ 1::s SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

Vál lalkozó mind az e lvégzett munkára. mind a beépített anyagra vonatko zóan
hónapig terjedő jótállást vállal (11z ajrí11/attételi f elhívás 12. po11tjába11 m eghatározott 6.
részszempontra tett nyertes ajtí11/at ji'iggl'é11yébe11). Megrend el ő köte les a jótál lási időn
belül j e l entkező hibákat, illetw kifogúsait a Vál lalkozóval azok észlelését kö ve tő 15
(tizenöt) napon belül , tértivevényes levélben. írásban. s ü rgős esetekben faxon, elevélben közölni.
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7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

7.3. Hibabej elentés esetén - annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül - Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tar tani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni.
Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett.
Meg kell jelölnie a hiba elhárításának
Vállalkozó köteles az elvégzett jav ítást
képviselőj ével igazo ltatni.

kezdő

időpontját,

Megrendelő

e

és annak

időtartamát.

szerződésben

megnevezett

7.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg, kij avítását nem vállalja, Megrend elő jogosu lt azt harmadik személlyel
elvégeztetni. A javítás költségeit Válla lkozó köteles a Megrendel őnek megfizetni. A
javítás költségének mértékét Válla lkozó utólag nem vitathatja.
8.

MEGREN D ELŐI KÖTELEZETTSÉGEK

8.1.

Megrendelő

folyamatos műszaki e llenőrzést biztosít. Bármiko r jogosult Vállalkozó
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő műszaki
ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti . Az
e llenőrzés megtörténtének igazolására a müszaki e llenőr az építési nap lót szignálj a.

8.2.

Megrendelő

vállalj a, hogy az egyes fe lújításokat ütemezi és a várható felúj ításokról
előre tájékoztatja a Vállalkozót. A felúj ítási ütemtervet e l őre legalább 2 hónapra el kell
készíteni és a Vállalkozónak átadni.

8.3. A megrendelő csak hiány-, hibamt:ntcs teljesítés átvételére köteles.
9.

VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK

9.1. Vállalkozó köteles a saját tevéke n ységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterül etről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebbő l eredő
költségeket Vállalkozó viseli.

9.2. Vállalkozó köteles a szerződ és teljes ítését akadályozó valamennyi kö rü l ményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.
9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen fel e lő s műszaki vezető személyében állandó
műszaki képviseletet biztosítani, valam int elektronikus építési naplót vezetni.
9.4. Vállalkozó köteles el őzetesen írásban bejelenteni a Megrendel ő felé a munkaterületen
munkát végző alvállalkozóit. Megrendelő jogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét.

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
el őírásokat

és jogszabályokat, és fi zeti
következtében adódó költségeket és adót.

valamennyi, dolgozói alkalmazásának

9.6. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért,
alvállalkozóiért. Vállalkozó a sze rződés teljesítése során csak vele, illetve
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott
személyeket vehet igénybe.
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9.7. Vállalkozó egyedül viseli a ld elösséget személ yzete és al váll alkozói higiéniai és
biztonsági feltételeinek minden eszközzel \'aló bi ztosításftért, biztonságáért, az
érvényben lévő jogszabályok últal mcghatúrozoll higiéni ai és biztonság i szabályok
általuk való betartásáért. Vállalkozó dol gozó i a munkaterületen csak egységes
megkü lönböztethető munkaruhában lehetnek jelen.
9.8. Az eltakarásra kerül ő munkarészrö l az cltakarást m egelő ző három (3 ) nappal Vállalkozó
írásban köteles értesíteni Megrendel ő müszaki elle nő ré t, megjelölve az eltakarás
i dő pontját.

9.9. Vállalkozó köteles m unkáját o lyan e lvárható gondosságga l megszervezni, hogy m inden
e l ő re látható akadály i dőben megszüntelhctö legyen. és ennek érdekében
figyelmét ezen akadályoztatásokra i d ő ben felh ívja.

Megrende l ő

9. 10. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és é letvéde lem tekintetében minden szilkséges
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásábó l. vagy a nem szakszerü munkavégzés bő l
eredő károkért telj es körű felel ősséggel - kö lt égvállalás mellett - felel.

10.

M UN KA- ÉS TŰZVÉ D ELEM

szerződéses tevékenysége alall fo lyamatosan köteles teljes körűen a saját
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tüzH~de lmi el ő í ráso kat betartani és
betartatni, dolgozói, alválla lkoLó i részére a mu nkavédelmi e l ő írások szerinti
egészségügyi vizsgálatokat eh·égeztetni . a munkavédelm i oktatásokat megtartani, a
szükséges védelm i és biztos ító L:szközökct rendel kezésre bocsátani , alkalmazni és
használatukat folyamatosan el kn ő r i zni.

10. 1. Vállalkozó a
fe l elős

Megre n d e lő munka- és tüzvédelernmel kapcsolatos
utasításait azonnal nem haj tj a ,·égre. úgy Me grendel ő ne k joga van a munka és
tűzvédel mi hiányosságokat Váll alkozó költségére megszüntetn i.

10.2. Am ennyiben Vállalkozó a

11 .

KÁ RESETEK

bekövetkezésekor m inden esetben a lehdő legrövidebb időn belül
kell felvenni. A jegyzők ö n y ,· fel vételénél j elen kell lennie a
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó k é pv i sdőj ének is. Amennyiben
Vá llalkozó képvi selője nem tartóLkodik a munkaterületen. a jegyző könyvben rögzített
tényekre a j egyzőkönyv átvétcl0t k övet ő 14 órón belül Vállalkozónak írásban reagálni
kell. Ennek elm ul asztása eseté n u jegy1.ökö nyv bcn rögzített tények a később i ek ben
általa nem kérdője l ezhetők meg.

11.1. Káreset

jegyzőkönyvet

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írús ban jelenteni

M egrendel őnek .

ha egy harm ad ik fél az ö

teljesítésében károkat okozott.
l 1.3 . Amennyibe n a szerződés szerinti. Vál lalkozónak átado tt mun katerületen Vállalkozó
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Me gre nd e l ő jogosul t az okozo tt kár költségeit
Vá llalkozó te lj esítésébő l levonni.

12.

EGY l~ B MEGALLAPODÁSOK

12.1 . S zerző dő Felek megállapodnak abban. hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Megrendelő

helyszíni megbízo ttj a:

Cím:
Tel. :
Vállalkozó
Cí m:
Tel:,

E-posta:
képv isel ője :

E-posta:
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12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzödéskötés időpo ntjában rendelkezik érvényes (építésiszerelési) felelősségbiztos ítássa l és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés
időpontjáig Megrendelőnek átadta.
Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán
felmerül. M inden ezzel kapcso latos té nyrő l. akadályozó kö rü l ményrő l kötelesek
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni . A tárgyalások eredménytelensége esetén
keletkező jogviták eldöntésére a felek a po lgári perrendtartásró l szóló 20 16. évi CXXX.
törvény 28. § ( 1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki .
12.3. A tárgyi szerződés mindennem ü módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges.

12.4. Vál lalkozó j elen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonró l szóló 20 11.
évi CXCVI. törvény 3. § ( 1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.
12.5.

Szerződő felek megállapodnak . hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely
jele n szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell
törté1111ie, az illető fél j elen szerződésben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben
rögzített értesítési címükre to vábbított ajánlott postai küldeményt annak fe ladásától
számíto tt nyolcadik napon kézbesítettnek tekint ik. Szerződő fe lek az értesítési címükben
bekövetkezett változást kötelesek nyo lc napon belül egymásnak bejelenteni. Amíg
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közö l, add ig a jelen szerződésben
rögzített értesítési címek vannak érvényben.

12.6. Jelen

szerződés

mi ndkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

12. 7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország
hatályos jogszabályai az irányadók.
12.8. Jelen szerződés 8 (nyolc) számozott o ldalból áll , melyet Szerződő Felek
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügy leti akaratukkal mindenben egyezőt, 6
eredeti példányban, jóváhagyól ag ítják alá.
Budapest, 2018.

Megrendelő

Vállalkozó

Palota Ho lding Ingatlan és Vagyon k ~zc l ö Zrt.
képviseli: Dr. Erdélyi-K incses A ndrea
vezérigazgató

10

Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú
ingatlanok építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási
munkáinak, valamint részleges felújítási munkáinak ellátására
amely létrej ött egyrészről a
Palota Holding Ingatlan és Va gyo nkezelő Zártkörűen Működ ő R észv énytársaság
( 11 56 Budapest, Száraznád utca 4-6.)
adószám: 10706996-2-42
cégjegyzékszáma: 0 l -l 0-04 1768
számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15 735784
képviseli : Dr. Erdél yi -Kincses A ndrea A nikó vezérigazgató,
mint megrendelő /a továbbiakban: Meg rend e lő/,

másrészrő l

a

(

)

cégj egyzékszám:
adószám:
ban kszáml aszám:
képvise li :
mint vá lla lkozó /a továbbiakban: Vá lla lkozó, M eg re nde l ő és Vál lal kozó a továbbiakban együtt:
Szerződő fe lek/ között az alulírott helyen és i dőben , az alábbiak szerint:
1.
Szerződő

ELŐZM ÉN Y EK

rögzítik , hogy Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri
Hi vatal a közbeszerzésekről szóló 2015. év i CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján hirdetmény
nélküli nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrende l ő nevében eljárva „ Vállalkozási
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tu lajdonában álló, Aj ánlatkérő
üzemeltetésében, i lletőleg kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartás i és fe lújítási munkáinak eseti megrendelések
alapj án történő elvégeztetésére." tárgyban, mely elj árás Ill. részének nyertes ajánlattevője a
Vállalkozó lett.
Felek

előzményként

Sze rződő

Felek a jelen vállalkozási k e retszerződé st a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő,
mint aján l atké rő aj ánlattételi felhívása és doku men tációja, az eljárásban nyúj tott k i egészítő
tájékoztatás, valam int a Vállalkozó, mint nyertes ajánla ttevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok
fi zikai lag nincsenek is a jelen szerződéshez csatol va.

2.
2.1.

A SZERZŐ D ÉS T Á RGYA

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal ál tal lebonyo lított közbeszerzési
eljárás eredménye alapj án, M egrende l ő megrende lésére Vállalkozó elvállalj a a
Budapest, Főváros XV. kerület i Önkormányzat tulajdonában álló, Megrendel ő
üzemeltetésében, i lletől eg kezelésében lévő ingatlanok - az ajánlattételi felhívásában
meghatározott és a Dokumentációban részleteze ttek szerinti - építő mesteri és talajvíz
elleni szigetelés karbantartási mun ká inak, valamint részleges fe lújítási munkáinak eseti
megrendelések alapj án történő elvégzését.

2.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló
kivitelezéseket szerződésszerűen, müszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben,
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó
magyar előírásoknak, jogszabályoknak, müszaki szabványoknak megfelelően,
határidőben
elkészíteni, és valamenn yi egyéb szerződ éses kötelezettségét
szerződésszerűen teljesíteni.
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során keletkező
valamennyi hulladék - megfel elő befogadó helyre történő - elszállítása és a
munkaterület rendbetétele, illetve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés,
mázo lás, horonyvésés, faláttörés. fa l- és pad lóburkolat) helyreáll ítása.
2.3. Vállalkozó tudomással bír an·ól hogy az eseti felújítási munkák részlegesek, amelyek
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban.
2.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fogalmát a számvitelről szóló
2000. évi e. törvény 3. § (3) bekezdés 9.) pontja szerint határozzák meg, másrészt
részleges felújításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi e. törvény 3. § (4)
bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított
- felújítási munkát, amelynek beruházás i értéke a nettó 500.000.-Ft-tot (azaz nettó
Ötszázezer forintot) nem éri eléri.

2.5. Megrendelő a munkákra összesen nettó 15.000.000.-Ft + ÁFA keretösszeget (pénzügyi
fedezetet) határoz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések történnek. Szerződő
felek rögzítik, hogy Megrende l ő nem köteles a jelen pontban meghatározott telj es
keretösszegben a Vállalkozó részére megrendeléseket ad ni.
3.

A T E LJESÍTÉS FOLYAMATA

3.1.

A karbantartandó vagy részlegesen felújítand ó ingatlan kijelölése

3.1.1.

S zerződő

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által karbantartásra, vagy
részleges felújításra tervezetten kijelölt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi
megrendelést megelőzően részletes müszaki felmérést és árazott költségvetést készít
és ad át a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megre nd elő döntés i helyzetbe
tudjon kerülni, hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felúj ítását
megrendeli-e.

3.1.2. Vállalkozó a műszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért külön díjat a
Megrendelő szemben nem érvényesíthet.
3.1.3. Vállalkozó köteles a

mű szak i

felmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló
megrendelő i felkéréstől számított .. . munkanapon belül telj esíteni (az ajánlattételi
felltívás 12. pontjában meghatárowtt 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvé11yébe11). Ez utóbbi ha tá ri d ő Vállalkozónak felróható okra v i sszavezethető
elmulasztása meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemm el a Megrendelő
meghi úsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint.

3.1.4.

Megrend e lő ellenőrzi ,

hogy a Vállalkozó által leszállított müszaki felmérés tartalma
egyezik-e az általa korábban meghatá rozott müszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az
árazott költségvetés megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak
(4.1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításokat eszközöl, vagy
észrevételeket, javaslatokat tesz, úgy a Vállalkozó köteles a j avított műszaki felmérést
és/vagy árazott költségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon
belü l leszállítani.
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Ez utóbbi határidő Válla lkozónak felróható okra vissza ezethető elmulasztása
meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrend e l ő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5. pont szerint.
3.2.

A jelen vállalkozási
történnek:

szerződés

alapj án az egyedi megrendelések a

következők

szerint

3.2.1. Megrendelés:
Megrendelő

kij elölt műszaki munkatársa írásban elektron ikus úton (e-mailben) a
következő e-mail címre (Nyertes ajánlat fiiggvé11yébe11) egyedi megrendelést küld a
Vállalkozó részére. A megrendelés tarta lmazza az egyedi karbantartási, részleges
felújítási fe ladat (munka) megnevezését, indokolt esetben sürgősségét, a felújítás
tartalmát és főbb menny iségeit, illetve a munkaterület átadás-átvételének tervezett
napj át, illetve bérelt ingatlan esetén a bérl ő nevé t és telefonos elé rhetőségét.
Megrendelés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a
Megrendelő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak
megküldését követő 2 munkanapon belül a Megrendel ő részére visszaigazolni a
következők szerint: Vállalkozó visszaigazolást küld arra az e-mai l címre, amelyről a
megrendelést részére a Megrende l ő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a
muszak@palotah.hu e-mail címre. Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a Megrendelő
által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfelel ő-e, e llenkező esetben
haladék talanul új időpontot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület
átadás-átvételének az egyedi megrendelés Megrendel ő általi megküldését (3 .2. 1. pont)
kö ve tő naptól számított . . . munkanapon belü l meg kell történnie (az ajánlattételi
f elhívás J 2. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat

függvényében).
3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképek készítése:
VállalkoLó a munkaterület átvéte lének napjától szám ított ... munkanapon belül köteles
a munkút (egyedi felújítási feladatot) megkezdeni (az ajánlattételi f elhívás 12.

pontjába11 meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) ,
illetve a munkaterület

átvéte l é tő l

szám ított . .. napon belül

szerződésszerűen

teljesíteni

(az aján lattételi f elhívás 12. pontjában megllatrírozott 3. részszempontra tett nyertes
ajánlat ji"iggvényében). A m unkaterü let átvételének a napja nem számít bele ez utóbbi
teljesítési határidőbe. A munkavégzés megkezdésének az időpontja nem lakott
ingatlan esetén a kulcs(ok) átvételének, a bé rl ő által lakott ingatlan esetén a helyszínre
történő kiszállás időpontja.
S zerződ ő

Felek a szerződésben meghatározott teljesítési hatá ridő től indokolt és
kivételes esetben (pl. időigé nyesebb karbanlaitási fe ladatok vagy több, ugyanazon
vagy közeli időintervallu mot éri ntő párhuzamosan végzendő felújításra leadott
megrendelések esetén) írásbeli megállapodásban
elektronikus úton a
kapesolattartókon keresztül - rögzítettek alapján eltérhetnek, amely során a jelen
szerződ 0s 3.2.2. pontjában meghatározolt általános telj esítési hatá ri dőtől el térő, egyedi
teljesítési id őpontot kell meghatározni .
Vállalkozó köteles a karbantartási munkák megkezdése el őtt - amennyiben a
karbantartással érintett ingat lan bérbe van adva - a bérl őkkel személyesen vagy
te lefonon időpontot egyeztetni . Amennyiben az ingatlan nincs bérbe adva, akkor a
Vá llalkozó köteles az in gatlan kulcsait munka id őben a Megrendelőtő l - annak
lakásgazdá lkodási igazgatós~1g szervezeti egységénél - felvenni.
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A munkavégzés előtt Vállalkozó köteles a kii nduló állapotról mm1mum 5 db
fényképet, a munkavégzése után az elkészült állapotról szintén mm1mum 5 db
fényképet, továbbá amennyiben a felújítási munkák közben beépített anyag takarásra
kerül, akko r a takarás előtti állapotról is minimum 5 db fényképet készíteni.
Vállal kozó köteles a fényképeket a munkalappal együtt a Megrendelő műszaki
munkatársának átadni. A beépített anyagok eltakarása előtt a Megrendelőt értesíteni
kell, és lehető leg a részvételével helyíni szemlét kell tartani.
Vá llalkozó köteles a mun kavégzésrő l a Megrendelő által elvárt tartalomban
munkal apot kiállítani Uelen szerződés 1. sz. melléklet), amelyet a munkavégzés
igazolásának céljából, lakott lakás esetén a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá
kell írattatnia. A munkalapon meg kell jelöln i a szükséges karbantartási feladat okát,
és azt, hogy a hiba rendeltetésszerű használat során keletkezett-e, vagy egyéb behatás
miatt vált szükségessé a javítás, és pontosan részletezni kell az elvégzett
munkálatokat. Vállalkozó köteles a számláján a munkalapon szereplő teljesítési
dátummal megegyező dátumot szerepeltetni.
Vállalkozó köteles a Megrende l ő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a
munkavégzés közben fe ltárt körülmény miatt a megrendelt egyedi karbantartási
munka várhatóan meg fogj a haladni a nettó 100.000.- Ft + Áfa költséghatárt vagy a
vállal t befejezési határid őt, továbbá Vállalkozó köteles Megrendelő munkatársát
írásban tájékoztatni a megrendelt munka várható kö l tségéről. A nettó 100.000,- Ft +
ÁFA fel etti karbantartási munkavégzés kizárólag Megrendelő m űszaki munkatársa
írásbeli j óváhagyása esetén végezhető .
Vállalkozó köteles a Megrendelő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a
munkavégzés közben feltárt körülmény miatt a megrendelt részleges felújítási munka
várhatóan meg fogja haladni a nettó 500.000,- Ft + Áfa (azaz nettó Ötszázezer forint +
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt befejezési h atá ridőt, továbbá Vállalkozó köteles
Megrend e l ő munkatársát írásban táj ékoztatni a megrendelt munka várható költségéről.
A nettó 500.000,- Ft + ÁFA feletti részleges felúj ítási munbvégzés kizárólag
Megrendelő mű szaki munkarársa írásbeli jóváhagyása esetén végezhető.
3.2.3.

Sürgős

munkavégzés:

Amennyiben kivételesen sü rgős helyzet áll fenn, úgy annak tényét a Megrendel ő a
megrendelésében jelzi a Vá llalkozó felé, amely esetben a Váll alkozó köteles az adott
munkát legkésőbb a megrende l éstő l számított . . . órán belül megkezdeni és a
megrendel éstő l számított . . . órán belül elvégezni (az ajánlullételi f elhívás 12.

po11tjába11 megltatározott 5. részszempontra tett nyertes aj ánlat f üggvényében).
Ki vételesen

sürgős

helyzet akkor áll fenn, amennyiben az életet vagy testi épséget
esemény elhárítása érdekében a munka elvégzése nem tűr halasztást.
Sürgős munkavégzés megrendelése esetén Vállalkozó az árajánlatában meghatározott
egységáron sürgősségi fel árat szám olhat el. Amennyiben a sü rgősen megrendelt
munkavégzést a Vállalkozó ... órán belül nem kezdi meg, akkor a késedelmes
munkakezdéssel összefügg · sben keletkező károkat köteles megtérí teni.
veszél yeztető

3.2.4. Készre jelentés, dokumentá lás:
Vállalkozó a munka befejezését követő 3 mu nkanapon belül kl"t cles a munkát a
Megrendel ő részére készre jelenteni. Vállalko:t.ó köteles :.i készre jelentését
elektronikus formában a Megre nde lő munkatársának rC.:szére megkü kk ni.
A készre j elentés doku mentumai: megrende lés, megrende lés visszaigazolása,
helyszínen készült fotók, a (lakott ingatlan esetén a bérlő által a láírt) munkalap, a
munkavégzés alapján elkészített tételes felmérés (egységáras köl tséP vctés).
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3.2.5. Átadás-átvétel:
Megrendel ő munkatársa a készre j elentés napj án, amennyiben a rendeltetésszerű
használatot befolyásoló hi ba vagy hiány nincs, átveszi a munkát. 'cm tagadható meg
átvétel, amennyiben a rend e ltetésszerű használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány
áll fenn. Az átadáskor a ki sebb je l entőségű hibák és/vagy hiányok pótlására Szerződő
Felek pót határidőt tűznek. Felek a póthatáridőben együtt állapodnak meg, azonban
annak tartalma legfeljebb 5 nap lehet. A pó thatá ridő letelte e lőtt legkésőbb 2
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz.

3.2.6. Teljesítési igazolás:
Megrende l ő a Vállalkozó készre jelentését követő l egkésőbb 5 munkanapon belül,
elektronikus úton telj esítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére.

3.2. 7. Számlabenyújtás feltételei:
Megrendelő

teljesítési igazolásának kézhezvételét kö vetően Vállalkozó 15 napon belül
köteles eljuttatni számláj át a Megrendelő részére, 30 napos li /.1..:Lési határidővel.
Vállalkozó köteles számláj án, a munkalapon szerepl ő teljesítési dát ummal megegyező
dátumot szerepeltetni.
3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására j ogosult személyek a
alábbi(ak):

Megrende l ő

részéről

az

3.2.9. A teljesítés igazolás tartalmazza:
megrendelés, megrendelés visszaigazolását,
munkalapot,
a munkavégzés alapján Vállalkozó által elkészített, Megrende l ő últal jóváhagyott
tételes fel mérést,
Megrendelő műszaki munkatársa által küldött teljesítés igazolús
4.

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

4.1.

Megrendelő e lő l eget nem biztosít, a Vállalkozó a vállalkozói díjró l a Megrendelő által
aláírt teljesítési igazolás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyújthat be.

4.2.

Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerzödésben
bankszámlájára történő banki átutalással történik az alábbiak szerint.

megjelölt

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a
Vállalkozó számláján meghatározott fi zetési határidőig, de legk~ <iö b b a Vállalkozó
számláj ának a kézhezvételétől számított 30 napon belül tc lj~s íti a pénzügyi
ellenszolgáltatást.
4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót ,·esz igénybe, úgy a
Megrende lő a fizetési kötelezettségét - fi gyelemmel az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni:
a)

az ajánlattevőként szerződ ő felek l egkésőbb a telj esítés elisn1l' n.:·sének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közü ll;k melyik mekkora
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
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b)

fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a te ljesítésbe bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg fe lhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen szúm láikat;
az összes

ajánlattevőként szerződő

időpontjáig

e)

az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés eli smerését követően
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az
aj án l attevői teljesítés mértékét;

d)

a e) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói telj esítés ellenértékét az
aj ánlatkérőként szerződő fé l - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon ·l: lül átutalja az
aján l attevőknek;

e)

az ajánl attevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlít i az alvállalkozók
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog.l altak szerint az
alválla lkozói díj egy részét visszatartja;

f)

az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainak másolatait;

g)

az

h)

ha az aján lattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem telj esíti , az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) ő rzi , és az akkor illeti meg az ajánlattevőt,
ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy aí' !) pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal ig-1zolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő úll „' a h) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére;

ajánlattevőként

felek által benyújtott szúrni '1han megjelölt,
fővá ll alkozó i teljesítés ellenértékét az aján latkérőként szerződ ö ..:1 harminc napon
belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

5.
5.1.

5.2.

szerződő

A VÁLLALKOZÓI DÍJ

Megrendelő

az egyes fe lújítási munkák ellátására egy ún. ..modell" ingatlan
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól, amely ingat1<111 tartalmazza a
közbeszerzési részenként mindazon, egy önkormányzati ingatlan c.·l'lén felmerülhető
fe lújítási munkák összességét, an1elyek elvégzésére az 1\ iú nlatkérő eseti
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott rcii· · ít:'tsi munkák az
ajánlatban - egyes rnunkanemekre, munkafázisokra - megaj ú n~ 111 egységárakon
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerzl'.idés teljesítésének
idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható fi x árak .
Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben o lyan f.:ll'1j ítási munkák
elvégzése vál ik szükségessé, amelyeket a vállalkozói ajánlat nem t.irtalmaz, úgy a
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a következő k szerint Wnén ik:

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpontjában érvényes TERC Össl<',·ont Építőipari
Normarendszer 2018. év 1. negyedév szerinti időállapotban érvén ~·L'"' és megállapított
összeg.
5.2.2. Munkadíj: a mindenkori minimális építőipari rezsióradíj szoroz,·a a 2018. év I.
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari
Normarendszer szerinti normaórával.
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5.3.

A vállalkozói díj utólagos, tételes felmérés alapján kerül kiszámlázásra, azaz a
szerződés tételes elszámolású. Az utólagos fe lmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a
Meg rendelő e ll e nőri z.

5.4.

Vállalkozó kijelenti , hogy az ún . .,modell" ingatl anra érvényes tételes költségvetés
szerinti egységárak képzését és aj ánlatában való szerepel tetését megelőzően, minden
az adott tételhez tartozó munkafo lyamatot, anyagköltséget fi gyelembe vett, mely az
ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki
dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett
minden valós és lehetséges körülményt, amely a m unkavégzés során fe lmerülhet,
ill ető l eg több letköltséget ered ményezhet és a jelen szerződést mindenre ki terjedő
alapos megfo ntolás után kötötte meg.

S.S.

Meg rende l ő

5.6.

Vállalkozó nem fi zethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. a 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
fe ltételeknek nem megfe l e l ő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak .

5.7.

Váll alkozó kij elenti , hogy a szerződés elválaszthatatl an részét képező
dokumentumokat saj át fel e l ősségére ellenőri zte, az azokban foglal t tényeket,
e l ő írásokat ismeri. Vá llalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t
annak tudatában alakította ki , hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban
szerepeltetett menn yiségi adatok a ki vitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.

S.8.

Vállalkozó jogosult a j elen szerződés telj es ítéséhez szükséges, a munkaterületen
talá lható, M egrende l ő rendelkezésére :'tiló közműcsat l ak ozásokat (e lektromos áram,
víz) a Megrendel ő költségén igénybe venni . Amennyiben a munkaterületen nem áll
rendelkezésére k özműcsatl akozás, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés
időtartam ára elektromos áram és víz vételi lehetőségrő l gondoskodn i az árajánlatában
rögzített egységáron.

nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező épí tési munkák
ellenértékének pénzügyi fedezetével - a pénzügy i keret erejéig - rendelkezik (2 .5.).

6.

KÖTB ÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM

6.1. Vállalkozó szerző désszegése esetén az alábbi szankciók é rvényesíthető k :

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése,
- kártérítés érvényesítése,
- a szerződéstő l tö rténő el úllás .
6.2.

Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősü l a
- a telj esítési határidő be nem tartása,
- nem te lj esítés
- hibás teljesítés.

szerződés

tekintetében különösen:

6.3. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő
karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a
jelen sze rződésben meghatározott -pó thatáridőve l érintett - teljesítési határi dőre, úgy
késedelmesen telj esít.
Késedelmesen telj esít akkor is, ha a műszaki átadás-átvételi elj árás azért nem kezdhető
meg, mert rendeltetésszerü használatot befo lyásoló hiba vagy hiány áll fenn.
Késedelmes teljesítés esetére a M egrendel ő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért
érvényesít.
A késede lmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett késedelem idejére,
az adott munkára irányadó nettó vállalkozási díj 1%-a.
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6.4. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján

teljesítendő

karbantartási vagy részleges felújítási munkát a jelen szerződés ben meghatározott póthatáridőt követő - teljesítési határidőre hibásan teljesíti, úgy hibás teljesítés áll elő
(Ptk. 6:157. §).
Ha a Vállalkozó hibásan telj esít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet,
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a
kijavítás határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő telj esítésig eltelt.
Megrendelő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos telj esítést nem fogad el.
6.5.

Megrendelőnek

jogában áll elállni a szerződéstő l , amennyiben Vállalkozó az előírt
teljesítési határidőt 5 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon
belül nem tesz eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan
megszeg1.
Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyedi
megrendeléssel érintett felúj ítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulás következik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel
érintett karbantartási vagy részleges felújítási munkát neki felróható ok miatt meg sem
kezdte a jelen szerződésbe n meghatározott határidőn belül (3.2.2.).
Nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra
történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam
mappába kerül(t), elveszett a laptopja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben
megadott e-mail
címét fo lyamatosan figyelni, annak
működőképességét
(fogadóképesség) fenntartani, illetve szükség esetén azt több eszközrő l (pl. okos
telefonról is) e lérhetővé tenni.
Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a bérlővel
nem tudott telefonon egyeztetni, kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi
megrendelés megküldését követő naptól számított 5 munkanapon belül j elzi és a nem
fogadott hívásokat a Megrendelő fe lé igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben
a hívás vezetékes telefonról történt - a Megrendelő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a
Vállalkozónak felróható ok miatt következett be.

6.6.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közö lni Vállalkozóval, külön megjelölve
annak jogalapját és összegét.

6. 7.

Megrendel ő j ogosult a köt béren felül esetl eges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni
Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti
Megrendel ő egyéb igényeinek elvesztését.

teljesítés j ogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
joglemondásként azon igényről , vagy igényekről , amelyek a
a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik.

6.8. Bármely nem
részéről

nem

Megrendelőt

szerződésszerű

értelmezhető

6.9. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a telj esítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell
jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.
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7.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan
hónapig terjedő jótállást vállal (az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott 6.
részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében). Megrendelő köteles a jótállási időn
belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15
(tizenöt) napon belül, tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, elevélben közölni.
7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált
anyagok és a kivitelezett m unka bármilyen hibájától. Vállalkozó részérő l elvégzett
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.
7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni.
Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett.
Meg kell jelölnie a hiba elhárításának
Vállalkozó köteles az elvégzett javítást
képviselőj ével igazoltatni.

kezdő

időpontját,

Megrendelő

e

és annak

szerződésben

i dőtartamát.

megnevezett

7.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megfizetni. A
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja.

8.
8.1.

MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK

Megrendelő

folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőri zni. Megrendelő műszaki
ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti. Az
ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ell enőr az építési naplót szignálja.

8.2. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

9.

VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK

9.1. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot fo lyamatosan
összegyűjteni , és a munkaterül etről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli.
9.2. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.
9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó
műszaki képviseletet biztosítani, valami nt elektronikus építési naplót vezetni.
9.4. Vállalkozó köteles előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelő felé a munkaterületen
munkát végző alvállalkozóit. Megrendel ő j ogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét.
9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
el őírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.
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9.6. Vállalkozó minden körül mények között fe l el ősséget vállal személyzetéért,
alváll alkozóiért. Vállalkozó a szerződés te ljesítése során csak vele, illetve
alvállalkozój ával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján fog lalkoztatott
személyeket vehet igénybe.

9.7. Vállalkozó egyedül visel i a fe l e l őssége t személyzete és al vállalkozói higiéniai és
biztonság i fel tételeinek mi nden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az
érvényben l évő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok
általuk való betartásáért. Váll alkozó dolgozói a munkate rületen csak egységes
m egkül ö nböztethető munkaruhában lehet nek jelen.
9.8. Az eltakarásra k erü l ő mu n ka részrő l az eltakarást mege l őző három (3) nappal Vállalkozó
írásban köteles értes íteni Megre nde l ő műszak i ell e nőrét, megjelölve az eltakarás
i dőpontj át.

9.9. Vá llalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden
előre látható akadály i dőben megszü n tethető Jegyen, és ennek érdekében Megrendelő
fi gyelmét ezen akadályoztatásokra i dőben felhívja.

9. 10. Vállalkozó köteles az állag-. vagyon- é életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű munk avégzés ből
e red ő károkért telj es körű fe l e l őssé gge l - költségvállalás mellett - fe lel.
10.

MUN KA- ÉS T Ű ZVÉDELEM

tevékenysége alatt fo lyamatosan köteles telj es kö rűen a saját
fe l el ős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvéd e l mi e l ő í rásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédel mi e l őí ráso k szerinti
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetn i, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a
szükséges védelm i és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkal mazni és
használatukat fo lyamatosan el l enőri zn i.

10.1. Vállalkozó a

szerződéses

a Megrende lő munka- és tűzvéd e l emme l kapcsolatos
utasításait azonna l nem haj tja végre, úgy Megre ndelő nek joga van a munka és
t űzvéde lm i hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10.2. Amennyiben Vállalkozó

11.

KÁ RESETEK

bekövetkezéseko r minden esetben a l ehető legrövidebb id őn belül
j egyzőkö n yve t kell fe lvenni. A jegyző kön yv felvételénél jelen kell lennie a
károkozónak, az esetleges tanuknak és Váll alkozó képv i se l őj é n e k is. Amennyiben
Vál lalkozó képv i se l őj e nem tartózkod ik a munkaterü leten, a jegyzőkö n yv ben rögzített
tényekre a jegyzőkönyv átvételét k övető 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni
kell. Ennek elmulasztása esetén a j egy Lőkönyvben rögzí tett tények a későbbi ekben
általa nem kérdőjelezhe tők meg.

11.1. Káreset

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrend e l őnek , ha egy harmadik fé l az ő

teljesítésében károkat okozott.
11.3. Amennyiben a szerződés szerinti. Vál la lkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó

okoz kárt, és azt nem térít i meg, Megrende l ő jogosult az okozott kár kö ltségeit
Vál lalkozó te lj esítésébő l levonn i.
12.
12.1.

Szerződő

Felek megállapodnak abban, hogy a

M eg re nde l ő

Cím:
Tel. :

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSO K
szerződ és

teljes ítésével kapcso latban

helyszíni megbízottja:
E-posta:
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Vállalkozó
Cím:
Te!:,

képviselője:

E-posta:

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építésiszerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés
időpontjáig Megrendelőnek átadta.

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényrő l, akadályozó körülményről kötelesek
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén
keletkező jogviták eldöntésére a felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 28. § ( 1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.3. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges.
12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 20 11.
évi CXCVI. törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.
12.5.

Szerződő

felek megállapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely
jelen szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell
történnie, az illető fél jelen szerződésben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben
rögzített értesítési címükre továbbított ajánlott postai küldeményt annak feladásától
számított nyolcadik napon kézbesítettnek tekintik. Szerződő felek az értesítési címükben
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egymásnak bejelenteni. Amíg
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közöl, add ig a jelen szerződésben
rögzített értesítési címek vannak érvényben.

12.6. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
12.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország
hatályos jogszabályai az irányadók.
12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6
eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 20 18.

Megrendelő

Vállalkozó

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt.
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea
vezérigazgató
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú
ingatlanok gépészeti karbantartási munkáinak és részleges
felújítási munkáinak ellátására
amely létrejött egyrészről a
Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
( 1 156 Budapest, Száraznád utca 4-6.)
adószám: 10706996-2-42
cégjegyzékszáma: 01-10-041768
számlaszám : OTP Bank Nyrt. 11 784009- 15735784
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezéri gazgató,
mint

m egrende l ő

/a továbbiakban:

Megrendelő/, m ásrészrő l

a

(

)

cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
kép\ ise li :
mint vá llalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó, 1\ l egren de lő és Vál lalkozó a továbbiakban együtt:
Sze rződő fe lek/ között az alulírott helyen és i dőben, az alábbiak szerint:
1.
Szerződ ő

ELŐZMÉNYEK

rögzítik, hogy Budapest Főváros XV . kerületi Polgármesteri
Hivatal a közbeszerzésekrő l szóló 20 15. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján hirdetmény
nélkül i nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrende l ő nevében eljárva „ Váll alkozási
keretszerződés Budapest, Főváro s XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Aján l atkérő
üzemeltetésében, ill ető leg kezelésében l évő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási 0s fe lújítási munkáinak eseti megrendelések
alapj án történő elvégeztetésére. " tárgyban, mdy elj árás IV. részének nyertes aján lattevője a
Vállalkozó lett.
Felek

előzménykén t

Szerződő

Felek a jelen vállalkozási keretszerződést a közbeszerzési e lj árásban a Megrendelő,
mint ajánl atké rő aj ánlattételi felhívása és dok umentációja, az elj árásban nyúj tott kiegészítő
táj ékoztatás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánl attevő aján lata szerint köti k meg. Ezen
alapdok umentumok a vállalkozás i szerző dés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződés hez csatolva.

2.
2.J.

A SZERZŐDÉS TÁRGY A

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hi vatal által lebo nyolított közbeszerzési
eljárás eredménye alapján, Megrendel ő megrendelésére Vállalkozó elváll alja a
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló. Megrendelő
üzemeltetésében, illető l eg kezelésében lévő ingatlanok - az ajánl attételi felhívásában
meghatározott és a Dokumentációban r0szletezettek szerinti - gépészeti karbantartási
munkáinak. valami nt részleges felúj ítási munkáinak eseti megrendelések a lapj án történő
elvégzését.

2.2. Vál lalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseke n alapuló
ki vitelezéseket szerződésszerüen , müszakilag és minőségil eg kifogástalan kivitelben,
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban , a vonatkozó
magyar el őírásoknak, j ogszabályoknak, műszaki szabványokna k megfelelően,
határidőben
elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét
szerződésszerűen teljesíteni.
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során kel etkező
valamennyi hulladék - megfelelő befogadó helyre történő - elszállítása és a
munkaterület re ndbe té tele, illetve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés,
mázolás, horonyvésés, faláttörés, fa l- és padlóburkolat) helyreállítása.
2.3. Vállal kozó tudo mással bír arról , hogy az eseti felúj ítási munkák részlegesek, amelyek
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban.
2.4.

Sze rződő

Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fo galmá t a szám vitelről szóló
2000 . évi C. törvén y 3. § (3) bekezdés 9.) pontj a szerint hatá rozzák meg, másrészt
részleges felújításnak minő s ítenek minden olyan, a 2000. évi e. tö rvény 3. § (4)
bekezdés 8. pontj a szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított
- fe lújítási munkát, amelynek be ruházúsi é rtéke a nettó 500.000.-Ft-tot (azaz nettó
Ötszázezer forintot) nem éri eléri.

2.5.

Megrendelő a munkákra összesen nettó 24.000.000,- Ft + Á FA ke re tösszeget (pénzügyi
fedezetet) hatá roz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések tö1ténnek. Szerződő
fe lek rögzítik, hogy Megrendelő nem köteles a jelen pontba n meghatározott teljes
keretösszegben a Válla lkozó részére megrendeléseket adn i.

3.

A TELJESÍTÉS FOLYAMATA

3.1.

A karbantartandó vagy részlegesen fe lújíta ndó ingatlan kijelö lése

3.1.1.

Szerződő

Fele k megáll apodnak abban. hogy a Meg rendelő által karbantartásra, vagy
részleges fe lúj ításra tervezetten kij elö lt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi
megrendelést m ege l ő zőe n részletes müszaki felmé rést és árazott költségvetést készít
és ad át a Megrendelőnek, annak érde kében, hogy a Megrendelő döntési helyzetbe
tudjon kerülni , hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felújítását
megrendeli-e.

3.1.2. A Vállalkozó a műsza ki fe lmérésért és árazott kö ltségvetés készítéséért külön díj at a
Megrende lő szemben nem érvényesíthet.
3.1.3. Vállalkozó köteles a műszaki felmé rést és az árazott költségvetést az erre irányuló
megrendelői fe lkéréstől számított ... munkanapon belül telj esíteni (az ajánlattételi

f el fi ívás 12. pontjában meglzatáro;.ott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvényében) . Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felró ható okra vi sszavezethető
elmulasztása meghiúsul ást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrende lő
meghi úsulási kötbért é rvényesíthet a Vúllalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint.
Megrendel ő ell e nőrzi , hogy a Váll alkozó által leszállított müszaki fe lmérés ta rtalma
egyezik-e az általa korábban meghatúrozott műszaki tartalm i elvárásokkal, illetve az
árazott költségvetés megfelel-e a jele n s zerződésben meghatározott vállalkozói díjnak
(4. 1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításo kat eszközöl, vagy
észrevételeket, j avasla toka t tesz, úgy a Vállalkozó kö teles a j avított müszaki fe lmérést
és/vagy á razott kö ltségvetést ez irány ú írás beli kérés közlését követő 5 munka napon
bel ül leszá llítani .
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Ez utóbbi határidő Vállalkozónak lelróható okra v i sszavezethető elmulasztása
meghiúsulást eredményez, amelyre fi gyelemmel a Meg rendelő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a Váll alkozóval szemben a 6.5. pont szerint.
3.2.

A jelen vál lalkozási
tö rténnek:

szerződés

alapján az egyedi megrendelések a

következők

szerint

3.2.1. Megrendelés:
Megrende lő

kijelölt műszaki munkatúrsa írásban, elektronikus úton (e-mailben) a
kö vetkező e-mail címre (Nyertes ajánlat függvényében) egyed i megrendelést küld a
Vállalkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyedi karbantartási, részleges
fe lújítási fe ladat (munka) megnevezését, indokolt esetben s ürgősségét , a felújítás
tartalmát és főbb mermyiségeit, illetve a munkaterület átadás-átvételének tervezett
napját, illetve bérelt ingatlan esetén a bé rlő nevét és telefonos e l érhető ségét.
Megrende lés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a
M e grende l ő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak
megküldését köve tő 2 munkanapon belül a Megrendelő részére visszaigazolni a
következők szerint: Vállalkozó v i ssz:1 i ~ nol ás t kül d arra az e-mail címre, ame l yrő l a
megrendelést részére a Megrendelő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a
mu szak@palotah.hu e-mail címre. Vál l:1 lkozó nyil atkozn i kö te les, hogy a Megrendel ő
által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfe le l ő-e, e llenkező esetben
haladéktalanul új i dőpontot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület
átadás-átvételének az egyedi megrendel és Megrendelő álta li megküldését (3.2. 1. pont)
követő naptól számított . . . munkan apo n belül meg kell tö rténnie (az ajánlattételi

fellzívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvényében) ..
3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképl'k készítése:
Vállalkozó a munkaterület átvétel ének n~i pj ától számított ... munkanapon belül köteles
a munkát (egyedi fel újítási felada to t) megkezdeni (az ajánlattételi felliívás 12.

pontjában meghatározott 2. részsze111po11tra tett nyertes ajánlat függvényéb en) ,
illetve a munkaterület

át vétel étő l

szám ított ... napon belül

szerződésszerűen

teljesíteni

(a z ajánlattételi fellzívás 12. po11tjábu11 megllatárow tt 3. részszempontra tett nyertes
ajá11latfiiggvényébe11). A munkaterü k1 útvételének a napj a nem szám ít bele ez utó bbi
teljesítési h atárid őbe . A munkavég1és megkezdésének az idő po ntja nem lakott
ingatlan esetén a kulcs(ok) átvételének . ~ t bérl ő által lakott ingatlan esetén a helyszínre
tö11énő kiszáll ás időpo ntj a.
Szerződő

Felek a szerződésben ml'g liatározott teljesítési határidőtől indokolt és
ki vételes esetben (pl. idő i gényese b b b rbantartási fe ladatok vagy több, ugyanazon
vagy közeli időinterva llumot érinttí párhuzamosan végzendő felújításra leadott
megrendel ések esetén) írásbe li 111cgállapodásban
elektronikus úton a
kapcsolattartókon keresztül - rögzítc lll'k alapján eltérhetnek, amely során a jelen
sze rződ és 3.2.2. pontjában meghatárüí'nl t általános telj esítési határid őtő l eltérő , egyedi
teljesítési id őpontot kell meghatározn i.
Vállalkozó köteles a karbantartási m unkák megkezdése e l ő tt - amennyiben a
karbantartással érintett ingatlan bérbe \'an adva - a bérlőkkel személyesen vagy
telefonon id ő pontot egyeztetni. Am c11n:1 iben az ingatlan nincs bérbe adva, akkor a
Vállalkozó köteles az ingatlan ku !csait munkaid őben a Megrende l őtől - annak
lakásgazdálkodási igazgatóság szervell·t i egységénél - felvenn i.
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A munkavégzés e lőtt Vál lalkozó kLitcles a kiinduló állapotról m1111mum 5 db
fényképet, a munkavégzése után az elkészült állapotról szintén mm1mum 5 db
fényképet, továbbá amennyiben a fcl t'1_jítási munkák közben beépített anyag takarásra
kerül, akkor a takarás előtti állarotról is minimum 5 db fényképet készíteni.
Váll alkozó köteles a fényképeket a munkalappal együtt a Megrende l ő műszaki
munkatársának átadni. A beépített anyagok eltakarása el őtt a Megrende lőt értesíteni
kell, és l ehetőleg a részvételével helyíni szemlét kell tartani.
Vállalkozó köteles a munkavégzésrő l a Megrendelő által elvárt tartalomban
munkalapot kiállítani Uelen szerzőcks 1. sz. melléklet), amelyet a munkavégzés
igazolásának céljából, lakott lakás csc LL'l1 a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá
kell írattatnia. A munkalapon meg h' ii jelölni a szükséges karbantartási feladat okát,
és azt, hogy a hiba rendeltetésszerü h;1sználat során keletkezett-e, vagy egyéb behatás
miatt vált szükségessé a javítás. L'S pontosan részletezni kell az elvégzett
munkálatokat. Vállalkozó kötel es a s7.5mláján a munkalapon sze replő teljesítési
dátummal megegyező dátumot szerep,'i tctn i.
Vállalkozó köteles a Megrendelő rnu 11katársát írásban tájékoztatni , amennyiben a
munkavégzés közben feltá rt körü lrn ('11y miatt a megrendelt egyedi karbantartási
munka várhatóan meg fogja haladn i :1 nettó 100.000 ,- Ft+ Áfa költséghatárt vagy a
vállalt befejezési határidőt, tovább:'1 Vú llalkozó köteles Megrende l ő munkatársát
írásban tájékoztatni a megrendelt 111 1111k:1 \'árható kö ltségéről. A nettó 100.000,- Ft +
Áf A fe letti karbantartási munkavég/.és kizárólag Megrendelő műszaki munkatársa
írásbeli j óváhagyása esetén végezhetö.
Vállalkozó köteles a Megrende l ő 11 H111k :1társát írásban tájékoztatni, amennyiben a
munkavégzés köz ben feltárt körülnK' n\· miatt a megrendelt részleges fe lújítási munka
várhatóan meg fogja haladni a nettó ) Ull.000,- Ft+ Áfa (azaz nettó Ötszázeze r forint+
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt bckjczési h atáridőt, továbbá Vállalkozó köteles
Megre ndel ő munkatársát írásban tájéku/l :1 tni a megrendelt munka várható köl tségéről.
A nettó 500.000,- Ft + ÁFA fc ku i részleges felújítási munkavégzés kizárólag
Megrende l ő műszaki munkatársa írúslK' ii jóváhagyása esetén végezhető.
3.2.3.

Sürgős

munkavégzés :

Amennyiben kivételesen sürgős hcl ~ /.ct :'dl fenn, úgy annak tényét a Megrend elő a
megrendelésében j elzi a Vállalkozó l" k . amely esetben a Vállalkozó köteles az adott
munkát l egkésőbb a megrendelést i>I s;:úmított . . . órán belü l megkezdeni és a
m egrende l éstő l számított . . . órán 1 ~ , i'tl elvégezni (az ajánlattételi felhívás 12.
pontjáball m eg!tatározott 5. rés-:,s-:.e11111011tra tett nyertes ajánlat függvényében).
Ki vételesen sürgős helyzet akkor :'d 1 i\.·nn . amennyiben az életet vagy testi épséget
veszél yeztető esemény elhá rítása éT,k kébc n a munka e lvégzése nem tűr halasztást.
Sü rgős munkavégzés megrendelése eseté n Vállalkozó az árajánlatában meghatározott
egységáron s ürgősségi fe lárat számoll1;1t el. Amennyiben a sürgősen megrendelt
munkavégzést a Vállalkozó ... ór:'tn bel ül ne m kezdi meg, akkor a késedelmes
munkakezdéssel összefüggésben kek t:.v/ \°l károkat kötel es megtéríteni.
3.2.4. Készre jelentés, dokumentálás:
Vá llalkozó a munka befejezését k;i, ,,1,1 J munkanapon belül köteles a m unkát a
Megrend e lő részére készre jelc1 .tl'lli . Vállalkozó köteles a készre jelentését
elektronikus fo rmában a Megrendelü 1m1 11katársának részére megküldeni.
A készre jelentés dokumentum ai: megrendelés, megrendelés visszai gazo lása,
helyszínen készül t fotók, a (lakott !11s;1tlan esetén a bérlő által aláírt) munkalap, a
munkavégzés alapján elkészített téll' k -; ki mé rés (egységáras köl tségvetés).
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3.2.5. Átadás-átvétel:
Megrendelő munkatársa a készre .i~·kn tés napján, amennyiben a rendeltetésszerű
haszná latot befolyásoló hiba vagy h i:.111: nincs, átveszi a munkát. Nem tagadható meg
át vétel, amennyiben a re nde ltetésszcrü használatot nem befolyáso ló hiba és/vagy hiány
áll fenn. Az átadáskor a kisebb jelcnt iis0gű hi bák és/vagy hiányok pótlására Szerződő
felek póthatáridőt tűznek. Fe lek a p1.1t határidőben együtt állapodna k meg, azonban
annak tartalma legfeljebb 5 nap k hc t. A póthatárid ő letelte e l őtt l egkéső bb 2
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz.

3.2.6. Telj esítési igazo lás:
Megrendelő

a Vá llal kozó készre jL·l:11tésél követő legkésőbb 5 munkanapon belül ,
e le ktronikus úton teljesítési igazolü::.t :tllí t ki a Vállalkozó részére.

3.2.7. Számlabenyújtás feltéte le i:
Meg rendel ő

teljesítési igazo lásának k:·1ha,·ételét követően Vállalkozó 15 napon belül
kö te les eljuttatni számláját a Mcg1 L·11 d cl ő részére, 30 na pos fizetési határidővel.
Vállalkozó köteles számláján. a 1m1 nk;da pon szerepl ő telj es ítési dátummal megegyező
dátumot szerepeltetni.

3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására .io 0 nsult szemé lyek a

Meg rendelő

részéről

az

a lábbi(ak):

3.2.9. A te lj esítés igazo lás tartalmazza:
megrendelés, megre nde lés vi ss1:1i ~!a z.o l ását,
munkalapot,
a munkavégzés a lapján Vállalk o11·i al tal e lkészíte tt, Megrendel ő á lta l jóváhagyott
tételes felm érést,
Megrendel ő m űszaki munkatársa úllal küldött teljesítés igazolás

4.

A

sz.\ "'

.A KIÁLLÍTÁSA

4.1.

M egren de lő előleget nem biztosít. a \ ":'tl lalkozó a vállal kozói d íj ról a Megrende l ő á lta l
a láírt te ljesítési igazolás a lapján - nw ~· n.: ndelésenként - l db végszámlát nyúj that be.

4.2.

Az e lle nszolgáltatás
teljes ítésc
\"ú ll a lkozó jelen szerződésbe n
bankszámláj ára történő banki á tut:tl .'1 ·-;.:! történik az alábbia k szerint.

megjelö lt

Me grende l ő a
Vá llal kozó számláján meghatáro zott lizetés i határi dőig, d e l egkéső b b a Váll alkozó
szám lájának a kézhe zvételétől s1 :·1 111í t0 ll 30 napon belül telj esíti a pénz ügyi
e lle nszolgáltatást.

4.2.l. A me nny iben a Válla lkozó a telj esítésbe nem von be a lvállalkozót, úgy a

szerződ (·;-, te lj esítéséhez alvállalkozót vesz igény be, úgy a
a fizetési kötel ezettség(·t - figyelemme l az é pítési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz b pc-..l!l ódó tervező i és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabál: .iir il szó ló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ára - az al ábbiak szerint köteles tL·l.iL':->J tcni:

4.2.2. Amenny ibe n a Válla lkozó a
M eg re ndel ő

a)

az ajánlattevő k ént szerződő fe l:k legké ső bb a teljesítés e li sme résének idő pontj ái g
kötelesek ny ilatkozatot tenni :1 ~1já n l atké rő nck. hogy közülük me ly ik mekkora
összegre jogosult az e lle nszo lg:·i1 atús ból;
1

b)

az összes aján l attevőként SZL' r1.tid ő fé l legkésőbb a te ljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyi latko1.:: tot tenni. hogy az á ltala a te ljesítésbe bevont
a lválla lkozók egyenként me kkora ö sszegre jogosultak az ell enszolgá ltatásból ,
egyidejűleg felhívja az a lválb l'; o1.ó kat. hogy á llítsák k i ezen számlá ikat;
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c)

az aján l attevőként szerződő fdek mindegyike a teljesítés elismerését követően
állítja ki számláját, a számláb:-in részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az
ajánl attevő i telj esítés mértékét:

d)

a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés el lenértékét az
aj ánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon be lül átutalja az
aján l attevőknek;

e)

az ajánlattevőként sze rződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog laltak szerint az
alvállalkozói díj egy részét \'isszatartj a;

f)

az ajánl attevőként szerződő fe lek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainak másolatait;

g)

az

h)

ha az ajá n lattevő ként szerződ ő felek valamely ike az e) vagy az t) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti. :1z ellenszolgáltatás fennmaradó részét az aján l atkérő
(vagy a kifizetésre köteles s1crvezet) ő rzi. és az akkor illeti meg az ajánlattevőt,
ha az ajánlatk é rő részére igazolj a. hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdem lő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem j ogosult az aján l attevő által a b) pont szerint
bejele ntett összegre vagy ann ~1k egy részére;

ajánlattevőként

felek által benyúj tott számlában megjelölt,
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az aján l atkérőként szerződő fél harminc napon
belül átutalja az aj ánl attevőként szerződő feleknek;

5.
5.1.

5.2.

szerződő

A VÁLLALKOZÓI DÍJ

Megrendelő

az egyes felújítús i munkák ellátására egy ún. „modell" ingatlan
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól. amely ingatlan tartalmazza a
közbeszerzési részenként mindaz@ , egy önkormányzati ingatlan esetén felmerü lhető
felújítási munkák összességét. amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott felújítási munkák az
ajánlatban - egyes munkanemL· kre, munkafázisokra - m egajánlott egységárakon
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerződés te ljesítésének
idej ére - „befagyasztásra" kerülná, azaz nem változtatható fix árak.
Szerződő Fe lek rögzítik, hogy nbban az esetben, amennyiben o lyan felújítási munkák
elvégzése válik szükségessé, arn dyeket a vál lalkozói ajánlat nem tartalmaz, úgy a
munka anyag- és munkadíjának el számolása a kö vetkezők szerint történik:

5.2.1. Anyag: a szerzödéskötés idl'.ípontjában érvényes TERC Összevont Építőipari
Normarendszer 2018. év !. neg)·cdév szerinti időállapotban érvényes és megállapított
összeg.
5.2.2. Munkadíj: a mindenkori mini rn ~tl is építői pari rezsióradíj szorozva a 20 18. év l.
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított T ERC Összevont Építőipari
Normarendszer szerin ti normaór:. ,·al.
5.3.

A vállalkozói díj utólagos, t(·tL·les felmérés alapján kerül kiszám lázásra, azaz a
szerződés tételes elszámolású. /\'1. utólagos felmérés t a Vállalkozó készít i el, amelyet a
Megrendelő ellen ő r i z.
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5.4.

Válla lkozó kijelenti, hogy az [111. „modell" ingatlanra érvényes tételes költségvetés
szerinti egységárak k épzését és njánl atában va ló szerepeltetését megelőzően, minden
az adott tételhez tartozó munkafo lyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az
ajánlattételi dokumentáció részd képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki
dokumentációban található m inden feladatra vonatkozik, továbbá figyel embe vett
minden valós és lehetséges kö rülményt, ame ly a munkavégzés során fe lmerülhet,
ill etőleg többl etköltséget eredm é nyezhet és a jelen szerződést mindenre kiterj edő
alapos megfontolás utá n kötötte meg.

5.5.

M egrendelő

5.6.

Vállalkozó nem fi zethet, ille tve szá mol hat el a szerződés teljesítésével ö sszefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. a 62 . § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltéte leknek nem m egfelelő túrsaság tekinte tében merülnek fe l, és melyek a
Vál lal kozó adóköteles jövede l111L·1 1ek csökkentésére alkalmasak.

5.7.

Vállalkozó
kij e lenti , hogy
a szerződé s elválaszthatatlan
részé t képező
dokumentumokat saját fel el ősségére e ll enő ri zte, az azokban foglalt tényeket,
előírásokat ismeri. Vállalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t
a1mak tudatában nlakította ki. hugy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban
szerepeltetett mennyi ségi adat0k n kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.

5.8.

Vállalkozó jogosult a je len s1.c rződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen
ta lá lható, Megrendelő re ndel kc1.~ sére álló kö zműcsatl akozásokat (elektromos áram,
víz) a Megrendel ő költségén i ~~ "11ybe venni. Amenn yibe n a munkaterületen nem á ll
rendelkezésére közmücsatla ko1.ús, akkor a Vállalkozó köte les a munkavégzés
időtartamára e lektromos áram és víz véte li l eh etőségrő l gondoskodni az árajánlatában
rögzített egységáron.

nyilatkoz ik, ho g~' a szerző dés tárgyát képező építési munkák
ellenérté kének pénzügyi fedezetével - a pé nz ügyi keret e rejéig - rendelkezik (2 .5.).

6.

KÖTBLH, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM

6.1. Válla lkozó szerződésszegése esi.:té n az alábbi szankciók
- k ésedelmi vagy mi.:ghiúsulási kli'.bér érvényesítése,
- kárté rítés érvényesítése,
- a sze rző dés tő l tö rténő e lál lás.

érvényesíthetők:

6.2.

Vállalkozó szerződésszegő mag<:t:1 rtásának m inős ül a szerződés tekinte tében kü lönösen:
- a te lj esítési határidő be nem ta rt úsa,
- n em te ljesítés,
- hi bás teljesítés.

6.3.

Amennyiben a Vállal kozó <i 1. adott egyed i megrendelés alapján teljesítendő
karbantartási vagy részleges fe l.«.: :tüs i munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a
jelen szerződésben meghatározut l -pó thatáridő ve l é rintett - te lj esítési határidő re, úgy
késedelmesen telj esít. Késeddm ·:scn telj esít akkor is, ha a műszaki átadás azért nem
kezdhető meg, mert ren deltetéssll'l"LÍ használatot befolyásoló hiba vagy hiány á ll fenn.
Késedelmes te lj esítés esetére a \ ! ·g rende lő a Vállalkozóval szemben késede lmi kötbért
érvényesít.
A késedelmi kötbér napi mértéki.: a Váll alkozó hibájából ke letkezett késed elem idejére,
az adott munkára ir:í nyadó ne ttó \ ;"illalkozás i d íj 1% -a.

6.4. Amennyiben a \'áll a lkozó ~.:. adott egyedi megre ndelés a lapján te lj es ítendő
karbantartási vagy részleges fl: h.; ítási munkát a j elen szerződésbe n meghatározott póthatár id őt köve t ő - teljesítési ;,;1 táridőre hibásan te lj esíti, úgy hibás te lj esítés á ll elő
(Ptk. 6 :157. §).
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Ha a Vállalkozó hi básan teljesít, :1 Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet,
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a
kijavítás határidejének lejá11ától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.
Megrendelő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos teljesítést nem fogad el.
6.5.

Megrendelőnek

jogában áll elálln i a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az előírt
teljesítési határidőt 5 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon
belül nem tesz eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan
megszegi.

Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyedi
megrendeléssel érin tett felújítási 111 unkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulás követ kezik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel
érintett karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát neki felróható ok miatt meg sem
kezdte a jelen szerző désben meghatározott határidőn belül (3 .2.2.).
Nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra
történő hivatkozással próbálj a magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést
informatikai okok miatt nem kap1 ·1 meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam
mappába kerül(t), elveszett a lap topja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben
megadott e-mail
címét
lölynmatosan
figyelni,
annak működőképességét
(fogadóképesség) lenntartani, i1let ve szi.ikség esetén azt több eszközről (pl. okos
telefonról is) elérhe tővé tenni .
Szintén nem mentesül a Vállal ko7.ó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a bérlővel
nem tudott telefonon egyeztetni. kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi
megrendelés megk íildését kövct\í naptól számított 5 munkanapon belül jelzi és a nem
fogadott hívásokat a Megrendel \í k ié igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben
a hívás vezetékes telefonról tört1.\nt - a Megrendelő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a
Vállalkozónak fe lróható ok mi att ktivetkezett be.
Megrendelő

6.6.

kötbérigényét írásba n köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve
annak jogalapját és összegét.

6.7.

Megrendelő j ogosul t a kötbércn ki ül esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni
Vállalkozóval sze mben. Megren d e l ő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti
Megrendelő egyéb igényeinek ch·l·sztését.

6.8. Bármely nem szerződésszerű tdj l·sítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értel mezhető jogk111 rndásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt a Vállalkozó szerződ ~sszegése következményeként megilletik.
6.9. Vállalkozónak a teljesítés során be következett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körül ményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell
jegyeznie, és a bejegyzést a mi'ls/.„ 1 i ell enőrrel j óvá kell hagyatnia.

7.

.TÓT ÁLLÁS 1 :.s SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett 11'u11kára, mind a beépített anyagra vonatkozóan
hónapig te1jedő j ótúl lást vállal (a-;. 11jánlattételifelltivás 12. pontjában meghatározott 6.
részszempontra tett 11yertes ajánl. t függvényében). Megrendelő köteles a jótállási időn
belül j elentkező hibákat, illet ve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15
(tizenöt) napon bi:l ül, térti vevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, elevélben közölni.
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7.2.

Vállalkozó szavatl)l.ia, hogy az :"dt:lla elvégzett munka mentes a gyártás, a fe lhasznált
anyagok és a ki vi telezett mt111 k:1 bármilyen hibájától. Vállalkozó részérő l elvégzett
munkákra a szerződ~skötéskor én·l·nyben l évő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

7.3. Hibabejelentés esetén - annak k (·1h ezvétel étő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatut tartan i és ezt követő 48 órán be lül állásfoglalását
dokumentáltan közü lni. valami nt ;1 hiba elhárítását megkezdeni.
Áll ásfoglalásában Vú llalkozó11:1k i..; mertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kik üszöbölése é· 1·dekében megtett.
Meg kell jelölni e a hiba cl h ·1· ításának
Vállalkozó köteles az elvégn·tt _javítást
képv i se lőjével igazoltatn i.
7.4.

időpontját,

Megrendelő

e

és annak

időtartamát.

szerződésben

megnevezett

Amennyiben VálLilkozó a k .i·: 1„·ntett hibát j ogszerü kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg, kijm·ítását nem ' :". :dja, Megrende l ő j ogosult azt harmadik személlyel
elvégeztetni. A j adtás költsl-g.L· i1 Vállalkozó köteles megfizetni a Megrende l őnek. A
j avítás költségének mértékét \".',J: ·:(ozó utólag nem vitathatja.

8.
8.1.

kezdő

MEG IU:\" ELÖi KÖTELEZETTSÉGE K

M eg rendelő

fol y<1111atos 111Cis1:1lj d l enőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállal kozó
munkáját előzetes bc_je lentés 1k 'k ül a helyszínen ellenőrizn i . Megrendelő mű szaki
ellenőre a Vállalko1.ó ál tal vc?L' t•." l építési napl ót bármely időpontban e l lenő rizhet i . Az
ell enőrzés megtön1.:11té nck iga1n: · ':ra a műszaki e ll enőr az építési naplót szignálja.

8.2. A

megrende lő

csak hiúny-. hilrn ·

9.

1

1es teljesítés átvételére köteles.

V1\ LL: ; . · ' )ZÓJ KÖTELEZETTSÉGEK

9.1 . Vállalkozó kötele s :1 s aj~ll 1 · :·kenységéből szár rnazó hulladékot folyamatosan
l hivatalos lerakóhel yre elszállítani . Az ebből eredő
összegyűjteni, és :1 mu11katcrlil :
költségeket Vállal ko1.t'i visel i.
1

9.2.

Vállalkozó köteles <t sze rzödé··;
hal ad ;kt:1l:t nu l ír:'1..'
elhárítása érdekélw n.
Meg rendelőt

9.3.

1 ~·ljesítésé t

akadályo zó valamennyi körülményről a
1 értesíteni és egyben sajá t hatáskörében eljárni azok

Vállalkozó köteles :1 mt1nb1::· ·• ·tcn felel ős műszaki vezető személyében állandó
műszaki képvise letet biztosítani. · !amint elektronikus építési napl ót vezetni .

9.4. Vál lalkozó köteles clö7.e tescn ír 1:m bejelenteni a Me grendelő fe lé a munkaterületen
munkát végző al dl l<ll ko7.ói 1. \ 1 •cndelö jogosult megtagadni a közbeszerzési elj árás
során nem nevesítctL ah·úllalko1.,·i · .!énybevételét.
9.5. Válla lkozó váll al_j:i. hogy l.1.011. 1• • ·111 betartj a az alka lma7.andó társadalombiztosítás i
előírásokat és j og.s7.abályok:11. cs fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának
következtében ad ódli kül tségck1..·: » adót.
9.6.

Vállalko zó mi nden körlil11:: · · ·k között felelő sséget vállal személyzetéért,
alvállalkozóiért. Vú ll alkozó :· ..;zerzödés teljesítése során csak vele, illetve
a lvállalkozójával 111u11k:1,·ég1(·s.- · «·:"i nyuló érvényes j og,·iszony alapján foglalkoztatott
szemé lyeket vehet igé .1ybc.

9.7. Váll alkozó egycd lil ,·iseli a k '.
biztonsúg i felt(· t L·l ~· i 11d: mi 11.I :
érvényb1;n l évő _i \l;,'.:i/.:1b:d) ok ,
általuk való bcw n :'tsúé rl. \· „:·
megkülönböztcth,·ttí munbru h ·'

'l>sséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és
eszközzel való bi ztos ításáért, biztonságáért, az
l meghatározott hig iéniai és biztonsági szabályok
·: ozó dolgozói a munkaterületen csak egységes
' lehetnek jelen.
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9.8. Az eltakarásra kcriilo rn unk:irésr ! az eltakarást mege l őző három (3) nappal Vállalkozó
írásban köteles értesíteni t\ k '.' · dc l ő müszak i e ll enőrét. megjelölve az eltakarás
idő po n tj át.

9.9. Vállalkozó köteles munkáj út ol: " elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden
e lő re látható akmktly idöbcn 111 .
1.üntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő
fi gye lmét ezen abd:íl:·oztatósok 1 i dőbe n felhívja.
9.10. Váll alkozó köteles a1. úl lag-. ,.,, \'Oll- és életvédelem tek intetében minden szükséges
intézkedést megten ni. F7.ek l.'1 11:· · 1sztásábó l, vagy a nem szakszerű munkavégzésből
eredő károkért teljL·:- kiirl'1 k l,:11 •.
·gcl - költségvállabs mellett - felel.
\ 1~

10.

: A- ÉS TŰZVÉDELEi\l

10.1. Vál lalkozó a sze rzőtkse s tc,·1.'·. k · ..;ége alatt folyamatosan köteles telj es körűen a saját
fel e l ős hatáskörében a1. érn: n: ,·
rnnkavédelmi és tflZ\ ú lclmi e l őírásokat betartani és
betartatni , dolgOi'oi. alvall:i!I 1J részére a mun km·édelmi előírások szerinti
egészségügy i vizsgj latokat cl ' ·. ·1.tctni , a munkavédelmi oktatásokat megtar1ani , a
szükséges véde lmi és biztosít: szközöket rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és
használatukat foh .1 111 ~ t l llSa n cl k·
/.11 1.
10.2. Amennyiben Vúll<tl ku1.ú a
utasításait azomw l llL'l11 h:tjt_;,
tűzvéde lm i hiányoss:'1gokat \1(1 !1
1:

rende l ő

munka- és tüzvédc lemmel kapcsolatos
gre. úgy Megrenclc10nck joga van a munka és
11.ó költségére megs7.lin tct ni.

KÁRESETEK

11.1. Káreset

legrövidebb időn belül
jegyzőkönyv fehúc lénél jelen kell lennie a
·1k és Vállalkozó k épv i sel őj ének is. Amennyiben
odik a munkaterületen. a jegyzőkönyvben rögzített
i vető 24 órán belül Vú lla lkozónak írásban reagálni
jegyző könyvben rügLÍ tdt tények a késő bbiekben

11.2. Vállalkozó köteles a/.lltllla l ír(.
telj esítésé ben b1'\.k:1t uL ~ mi t l.

_j denteni Megrendeltínck. ha egy harmadik fél az

bek.ö,·et!;-.·;(·sd:or 1· .
j egyzőkö n yve t h ·ll kh·cnn i.
károkozónak , a/. L'S l' tk~~c s t:u1
Vállal kozó képvi s...·k>i .: nem t::.
tényekre a jcgyzük(i11}' Út\ ék
kel l. Ennek clrn ubs11:'1:-.a es ''.
általa nem kérdl'.ij L·lali·.:t;'ik m :..·~·

s1~·r1 ;i,L·:-; s1.'l'Í
okoz kúrt. és <11.t 1 1~'- 11 térí t:
Vállalk ozó tcljc:-. ítt- . , i:·hl'il k ' \)I~ '

11.3. Amenn yibe n a

Sze rződő

Felek

Megrend e lő

ni~·,· :'. !l . 1 1

hcl} ~.~í n i

a

l ehe tő

ő

Vállalkozónak áta lutt munkaterületen Vállalkozó
·. Megre nde l ő jogo::; ulL :1z okozott kár költségeit

MEGÁLLAPOD,\ SOK

12.

12.1.

·n esetben

udi.:i!,

1n, hogy a sze rződés ll'ljL'SÍtésével kapcso latban

111,·~b 1 1.1 ·"

Cí m:
Tel.:
E-posta:
Vállalkozó kép'
Cím:
Te l:.
E-posta:

; :dt._;~ :

1:ax:

12.2. Váll alkozó kij L·k11ti . l1d,·: :1 :;,- ·
sze relési) fc l c l iis:>i:· ~bi /l»s ít :'1 :;~:
időpontjáig Mc g r~· mk hi 1 il' k

!0skötés id őpo ntj ában rendelkezik érvényes (építési.; a biztosítási kötvény másolatát a szerződés kötés

:'H:1
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Fel eknek meg kell tl·nnie min 1 ' •• annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek rninde11 ol y:1 11 nb
·érést vagy vitát, mel y közöttük a szerződés kapcsán
1tos tén yről , akadályozó körülményről kötelesek
felmerül. ~inden l'l.Zl'I k:1p•
egymást kölcsönösen írúsb:111 1 koztatni . A tárgyalúso k eredménytelensége esetén
kel et kező j og\'il:'1k cld\inh.:sére :1
ck a polgári perrendtartúsról szóló 20 16. évi CXXX.
törvény 28. ~ ( 1) bckczdés(·1w L . 1 pontja alapján az in gatlan fekvése szerinti bíróság
kizáró lagos illetékcss(·gé t kliti k '
12.3. A tárgy i szerződ é s mind cn nc111 L1 · ·1'1<.losítása és kiegészíl~sc írásos formában, a szerződő

felek egyetértésé ' l'l. :1 Polf!:'1 ri .,

,;nykönyv és a Kbt. ren delkezései alapján lehetséges.

12.4. Vállalkozó jckn :-.AT/P-lés <il.1
évi CXCV l. tün·(·ny 3. ~ ( 1) 1i.-·

,·al kijelenti , hogy :1 ncmzd i vagyonról szóló 20 11 .
·..'.-se szerinti átlátható s1.cr\'ezetnek minős ül.

12.5.

Szerződő

felek n1c g:'t! Japod11:1 k.
jelen sze rződés kl té:l·lcinck i.'·
történnie, az il let() l~·I .ick n
elektroni kus levélben. Szl·rzöd,
rögzített értesí tési cí rnülm: tP'
számított ny ul ·:1.:ik 1up.i11L·, 1
bekö,·etkezctt ':'!lt\l/:·1·: ktiL·1;
valamelyik l'L·!. :1i:111!11 tt "-'' ,":h
rögzített értesítési cí11 11: L ,·:11111.1k

gy minden é11esítésnck és egyéb közlésnek, mely
1ében megengedett , ·agy megkövetelt, írásban kell
1.ödésben rögzített értes ítési címére, ajánlott vagy
·ck megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben
ított ajánlott postai kü ldeményt annak feladásától
ttnek tekintik. Szern'.íd() fele k az értesítési címükben
nyolc napon be lül egymásnak bejelenteni. Amíg
1 ~1s címet nem kö1.lil. addig a jelen szerződésben
. '.·nyben.

12.6. Jelen s1.crzfül · s 111 i1,dl.:·: t(·! últal

':'l írás napj án lép hatúlyha .

12.7. A sze rződés é rll·l111L' /~·:->LT..: l' · :
hatályos jogsza b:'il: :1i :v ir:in: ad

.1bban nem szabályom tt kérdésekre Magyarország

12.8. Jelen

mozott oldalból :111. melyet Szerződő Felek
,ukkal és ügy leti akaratukkal mindenben egyezőt, 6
·:1k alá.

szc1?íid(·s 8 111;.nk)
áttanul mánvcv :·1s ut:'lll. 111i111 s,·:,
eredeti példú11: h:u1. .iú' .':ii:1g: , !.

Budapest, 2018.

\ k grl'nlk '. :·,
Palota Holding l11g:.t'.::11 "" '. :1g : \l!l l
képviseli : Dr. 1:.-,k l :i-: ~ ·„,_. ;;·~· -.. _,,

Vállalkozó
' ·í Zrt.
·:1

\ 'Cí'..'.Ti g<lí' ~ ~l '. l.l
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Vállalkozási keretszerződ és lakás és nem la kás célú
in gatlanok elektromos karbantartási n1unkáinak és részleges
felújítá si munkáinak ellátására
·
amely létrejött
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Palota Holding Inga tlan és Vagyo nkeze lő Zá rtkö rűen M űkö d ő Részvénytársaság
( 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.)
adószám: 10706996-2-42
cégjegyzékszáma: 0 1- 10-041768
számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15735784
képvise li: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezérigazgató,
mint

megre ndelő

/a továbbiakban:

Meg re nd e lő/, m ásrészrő l

a

(

)

cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli :
mint vá llalkozó /a továbbiakban: Vá llalkozó, Megrendel ő és Vál lalkozó a tovább iakban együtt:
Szerződő felek/ között az alu lírott helyen és id őben , az alábbiak szerint:
1.
Szerződő

ELŐZMÉN Y E K

rögzítik. hogy Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri
Hivatal a közbeszerzésekrő l szó ló 2015. év i CXLIII . törvény (Kbt.) 115. §alapj án hirdetmény
nélküli nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrendelő nevében elj árva „Vállalkozási
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerül eti Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő
üzemeltetésében, illetől eg kezelésében l évő lakások és nem lakás célj ára szolgáló helyiségek
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási munkáinak eseti megrendelések
alapján történő elvégeztetésére. " tárgyban, mely eljárás V. részének nyertes aj ánlattevője a
Vállalkozó lett.
Felek

el őzmény ként

Szerződő Felek a j elen vál.la lkozási kere tszerződést a közbeszerzési elj árásban a Megrendelő,
mint ajá nl a tkérő ajánlattételi felhívása és dokum entációja, az eljárásban nyúj tott kiegészítő
tájékoztatás, valamint a Vá ll alkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi k akkor is, ha azok
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva.

2.

A SZE RZŐ DÉS TÁRGYA

2.1. Budapest Főváros XV. kerül eti Polgármesteri Hivatal által lebonyolított közbeszerzési
elj árás eredménye alapján, Megrendel ő megrendelésére Vállalkozó elvállalja a
Budapest, Fő váro s XV . kerületi Önkormányzat tulaj donában álló, M egrende lő
üzemeltetésében, i lletőleg kezelésében l évő ingatlanok - az aj ánlattételi fe lhívásában
meghatározott és a Dokumentációban részletezettek szerinti - e lektromos karbantartási
munká inak. valamint részleges fe lúj ítási munkáinak eseti megrendelések alapj án történő
elvégzését.

2.2.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló
kivitelezéseket szerződésszerűen, m űszakilag és minőségil eg kifogástalan kivitelben,
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó
magyar e l ő írásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfele l ően,
határidőben
elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződéssze rűen teljes íteni .
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során ke l etkező
valam ennyi hull adék - megfe le lő befogadó helyre történő - elszállítása és a
munkaterület rendbetétele, ill etve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, fe stés,
mázo lás, horo nyvésés, faláttörés, fa l- és padlóburkolat) helyreá llítása.

2.3.

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az eseti felújítási munkák részlegesek, amelyek
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban.

2.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fogalmát a számvitelrő l szóló
2000. évi C. törvény 3. § (3) bekezdés 9.) pontja szerint határozzák meg, másrészt
részleges felúj ításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi e. törvény 3. § (4)
bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított
- felújítási munkát, amelynek beruházási értéke a nettó 500.000.-Ft-to t (azaz nettó
Ötszázezer fo rintot) nem éri eléri.

2.5.

Megrendelő a munkákra összesen nettó 2 1.000.000,-Ft + Á FA keretösszeget (pénzügyi
fedezetet) határoz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések történn~k. Szerződő
fe lek rögzítik, hogy M egrendel ő nem köteles a jelen pontban meghatározott teljes
keretösszegben a Vállalkozó részére megrendeléseket adni

3.

A TELJESÍTÉS FOLYAMATA

3.1.

A karbantartandó vagy részlegesen felújítandó ingatlan kijelölése

3.1.1.

S zerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által karbantartásra, vagy
részleges felújításra tervezetten kijelölt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi
megrendelést megelőzően részletes műszaki felmérést és árazott költs~gvetést készít
és ad át a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő döntési helyzetbe
tudjon kerülni , hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felújítását
megrendeli-e.

3.1.2. Vállalkozó a műszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért külön díjat a
Megrende lő szemben nem érvényes íthet.
3.1.3.

Vállalkozó köteles a

mű szaki

megre nd e l ő i fel kéréstől

felmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló
számított .. . munkanapo n belü l telj esíteni (az ajánlattételi

felhívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
fiiggvé11yében). Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felróható okra v i sszavezethető
elmulasztása meghiúsulást eredményez, amel yre figyelemme l a Megrendelő
meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, amelyre figyelemmel a
Megrendel ő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont
szerint.
Megrendelő ellenőrzi,

hogy a Vállalkozó által leszáll ított müszaki fe lmérés tartalma
egyezik-e az általa korábban meghatározott műszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az
árazott költségvetés megfelel-e a jelen szerződé sben meghatározott vállalkozói díjnak
(4. 1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításo kat eszközöl, vagy
észrevételeket, javaslatokat tesz, úgy a Vállalkozó köteles a javított mű szaki fe lmérést
és/vagy árazott költségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon
belül leszállítani.
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Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felróható okra v isszavezethető el mulasztása
meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrende lő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5 . pont szerint.

3.2.

A j elen váll alkozási
történnek:

szerződés

alapján az egyed i megrendelések a

következők

szerint

3.2.1. Megrendelés:
Megrende l ő

kijelölt műszaki munkatársa írásban. elektronikus úton (e-mailben) a
e-mai l címre (Nyertes ajánlat függvényében) egyedi megrendelést küld a
Váll alkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyed i karbantartási, részleges
fe lúj ítási feladat (munka) megnevezését, indokolt esetben sürgősségét. a fe lújítás
tai1almát és főbb mennyiségeit, illetve a munkaterül et átadás-átvételének tervezett
napját, illetve bérelt ingatlan esetén a bé rlő nevét és telefonos el érhetőségét.
következő

Megrendelés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a
Megrendelő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak
megküldését követő 2 munkanapon belül a Megrendelő részére visszaigazolni a
következők szerint: Vállalkozó visszaigazolást küld arra az e-mail címre, ame l y ről a
megrendelést részére a Megrendelő megküldte, továbbá arró l másolatot is küld a
muszak@palotah.hu e-ma il címre . Vállalkozó nyi latkozni köteles, hogy a Megrende l ő
által megaj ánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfe lelő-e, e llenkező esetben
haladéktalanul új időpo ntot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület
átadás-átvételé nek az egyed i megrendelés Megrendel ő általi megküldését (3.2. 1. pont)
követő naptól számított . . . munkanapon be!ül meg kell történnie (az ajánlattételi

f elltívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat
függvényében).

3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképek készítése:
Vállalkozó a munkaterület átvételének napjátó l szám ított . . . m unkanapon belül köteles
a munkát (egyedi felújítási feladatot) megkezdeni (az ajánlattételi fel/rívás 12.

pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függ vényében) ,
il letve a munkaterület átvételétő l számított ... napon belül szerződésszerűen teljesíteni

(az ajánlattételi fe/11ívás 12. pontjában meghatározott 3. részszempontra tett nyertes
ajánlat függvényében). A munkaterület átvételének a napj a nem számít bele ez utóbbi
teljesítési határi dőbe. A munkavégzés megkezdésének az időpontja nem lakott
ingat lan esetén a kulcs(ok) átvételének, a bérlő által lakott ingatlan esetén a helyszínre
történő kiszállás időpontja.
Sze rződő

Felek a sze rződésben meghatározott teljesítési határi dőtő l indokolt és
kivéte les esetben (pl. idő i gényese bb karbantartási feladatok vagy több, ugyanazon
vagy közeli időintervall umot é rintő párhuzamosan végzendő felújításra leadott
elektronikus úton a
megrendelések esetén) írásbeli megállapodásban
kapcsolattartókon keresztül - rögzítettek alapján eltérhetnek, amely során a j elen
szerződés 3.2.2. pontjában meghatározott általános telj esítési határid őtől e l térő, egyedi
teljesítés i időpontot kell m eghatározn i.
Vállalkozó köteles a karbantartási munkák megkezdése e l őtt - amennyiben a
karbantartással érintett ingatlan bérbe van adva - a bérlőkkel személyesen vagy
telefonon időpontot egyeztetni. Amennyiben az ingatlan nincs bérbe a~va , akkor a
Vállalkozó köteles az ingatlan kulcsait munkaid ő be n a Megrende l őtől - annak
lakásgazdálkodási igazgatóság szervezeti egységénél - fel venni.
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A munkavégzés előtt V állalkozó köteles a kiinduló á llapotról m1111mum 5 db
fényképet, a munkavégzése után az e lkészült á llapotról szintén m1rumum 5 db
fé nyké pet, továbbá am enny iben a felúj ítási munkák közben beépített anyag takarásra
kerül, akkor a takarás e l őtti á llapotról is minimum 5 db fén yképet készíteni .
Vál la lkozó köte les a fényképeket a munkalappal együtt a Megrende lő műszak i
munkatá rsának á tadni. A beépített anyagok e ltakarása e lőtt a Megrend e lőt értesíteni
kell , és lehe tő leg a részvételéve l helyíni szemlét kell tartani.
Vállalkozó köte les a munkavégzésrő l a Megrende l ő á ltal e lvá11 tartalomban
munkalapot kiállíta ni (je len szerződés 1. sz. me ll ék le t), amelyet a munkavégzés
igazolásának céljábó l, lakott lakás eseté n a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá
kel l írattatnia. A munkalapon meg kell j elölni a szükséges karbantartási fe ladat okát,
és azt, hogy a hiba re nd e l tetéssze rű használat során ke le tkezett-e, vagy egyéb behatás
m iatt vált szükségessé a javí tás, és pontosan részletezni ke ll az elvégzett
munkálatokat. Váll a lkozó köteles a számláján a munkala pon szerepl ő te lj esítési
dátumma l megegyező dátumot szerepeltetni.
Válla lkozó köteles a Megrende l ő munka tá rsát írásban tájékoztatni, amennyiben a
munkavégzés közben feltá11 kö rülmény miatt a meg rende lt egyedi karbanta rtási
m unka várhatóan meg fogja haladn i a nettó 100.000,- Ft + Áfa kö ltséghatárt vagy a
válla lt befejezési határidőt, továbbá Válla lkozó köteles Megrende l ő .munkatársát
írásban táj ékoztatni a m egrendelt munka várható kö lt ségéről. A nettó 100.000,- Ft +
ÁFA fe le tti karbantartási munkavégzés kizá rólag Me g rende l ő műszaki munkatársa
írásbeli j óváhagyása esetén végezhető.
Vá lla lkozó köteles a M eg re nde l ő munkatársát írás ban tájéko ztatni, amennyiben a
m unkavégzés köz ben feltárt körülmény miatt a megrende lt részleges fel újítási munka
várhatóan meg fogja ha ladni a nettó 500.000.- Ft + Á fa (azaz nettó Ötszázezer fori nt +
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt befej ezési h atáridőt, továbbá Válla lkozó köteles
Megre nd e l ő munkatársát írásban tájékoztatni a megre nde lt munka várható kö ltségérő l.
A nettó 500.000,- F t + ÁFA fe letti részleges fe lújítási m unkavégzés kizáró lag
Meg rende lő mű szaki munka tá rsa írásbel i j óváhagyása esetén végezhető .
3.2.3.

S ürgős

munkavégzés:

Amennyiben kivéte lesen s ürgős he lyzet á ll fenn , úgy annak tényét a Megrendelő a
megrendelésében jelzi a Váll alkozó fe lé, ame ly esetben a Válla lkozó kö teles az adott
munkát l egkésőbb a megrendeléstől számított . . . órán be lül megke~deni és a
megrende l éstő l számított . . . órán belül elvégezni (az ajánlattételi fetlzívás 12.
pontjában meghatározott 5. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) .
Kivételesen s ürgős he lyzet akkor á ll fe nn, amennyibe n az é letet vagy testi épséget
veszé l yeztető esemén y elhárítása érdekében a munka e lvégzése nem tűr ha lasztást.
S ürgős munkavégzés m egrendelése esetén Vá lla lkozó az áraj á nl atában meghatározott
egységáron sürgősség i fe lárat számol hat e l. Ame nnyiben a sürgősen megre ndelt
munkavégzést a Vá ll a lkozó ... órán belül nem kezdi meg, akkor a késedelmes
munkakezdéssel összefüggésben kel e tkező k árokat köte les megtéríteni.
3.2.4. Készre jelentés, dokume ntálás:
Vállalkozó a munka befejezését követő 3 m unkanapon be lü l köte les a munkát a
Megre nde l ő részére készre je le nteni . Vállalkozó köteles a készre j e lentését
e lektronikus formában a Megrendelő munkatá rsának részére megküldeni.
A készre jelentés dokume ntuma i: megrendelés, megrendelés v isszaigazolása,
he lyszíne n kész ült fotók, a (lakott ingatlan esetén a bérlő á lta l a láírt) munka lap, a
munkavégzés a lapján e lkészített téte les fe lmérés (egységáras kö ltség vetés).
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3.2.5. Átadás-átvétel:
Megre nde l ő munkatársa a készre jelentés napján, amenny iben a rendeltetésszerű
használatot befolyásoló hiba vagy hiány nincs, átveszi a munkát. Nem tagadható meg
átvétel, amennyiben a rendeltetésszerü használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány
áll fenn . Az átadáskor a kisebb jelentőségű hibák és/vagy hiányok pótlására Szerződő
Felek póthatáridőt t űznek . Felek a póthatáridő ben együtt állapodnak meg, azonban
annak tartalma legfeljebb 5 nap lehet. A póthatáridő letelte e l őtt l egkésőbb 2
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz.

3.2.6. Telj esítési igazo lás:
Megrende lő

a Vállalkozó készre j elentését követő legkésőbb 5 munkanapon belül,
elektroni kus úton teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére .
3.2.7. Szám labenyújtás feltételei:
Megrendelő

teljesítési igazo lásának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül
köteles elj uttatni számláját a Megrendelő részére, 30 napos fi zetési határid ővel.
Vállalkozó köteles száml áján, a munkalapon szerep l ő teljesítési dátummal megegyező
dátumot szerepeltetni.
3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek a
alábbi (ak):

Megrendelő

részéről

az

3.2.9. A teljesítés igazolás tartalmazza:
megrendelés, megrendelés visszaigazolását,
munkalapot,
a munkavégzés alapján Vállalkozó által elkészített, Megrendelő által jóváhagyott
tételes felmérést,
Megrendelő müszaki munkatársa által küldött teljesítés igazolás
4.

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

4.1.

Megrendelő elő leget ne m biztosít, a Váll alkozó a váll alkozói díjról a Megrendelő által
aláírt telj esítési igazo lás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyúj that be.

4.2.

Az ell enszolgáltatás telj esítése Vállalkozó j elen szerződ ésben
bankszámlájára törté nő banki átutalással történik az alábbiak szerint.

megjelölt

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a
Vállalkozó szám láján meghatározott fi zetési határid ő i g, de l egkésőbb a Vállalkozó
számlájának a kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti a pénzügyi
ellenszolgáltatást.
.t.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a
Megrende l ő a fi zetés i kötelezettségét - fi gyelemmel az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szo lgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni :
a)

az ajánlattevő k ént sze rződő felek l egkésőbb a telj esítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az aj ánl atkérő nek, hogy közülük melyik mekkora
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
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b)

fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
köteles nyi latkozatot tenni, hogy az általa a telj esítésbe bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
az összes

ajánlattevőként szerződő

időpontjáig

c)

az aj ánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az
ajánlattevői teljesítés mértékét;

d)

a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon belül _:átutalja az
ajánlattevőknek;

e)

az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az
alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f)

az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainak másolatait;

g)

az

h)

ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt,
ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolj a, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az aj án lattevő által a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére;

ajánlattevőként

szerződő

felek által benyújtott számlában megjelölt,
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződ ő fél harminc napon
belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

5.

A VÁLLALKOZÓI DÍJ

Megrendelő

5.1.

az egyes felúj ítási munkák ellátására egy ún. „modell" ingatlan
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól, amely ingatlan tartalmazza a
közbeszerzési részenként mindazon, egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető
felúj ítási munkák összességét, amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott felújítási munkák az
ajánlatban - egyes munkanemekre, munkafázisokra - megajánlott egységárakon
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerződés teljesítésének
idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható fix árak.

5.2.

Szerződő

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben olyan felújítási munkák
elvégzése válik szükségessé, amelyeket a vállalkozói ajánlat nem tartalmaz, úgy a
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a következők szerint történik:

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpontjában érvényes TERC Összevont Építőipari
Normarendszer 2018. év 1. negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított
összeg.
5.2.2. Munkadíj: a mindenkori minimális építőipari rezsióradíj szorozva a 2018. év 1.
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított TERC Összevont Építő ipari
Normarendszer szerinti normaórával.
5.3.

A vállalkozói díj utólagos, tételes felmérés alapján kerül kiszámlázásra, azaz a
szerződés tételes elszámolású. Az utólagos felmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a
Megrendelő ellenőriz.
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S.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy az ún. „modell" ingatlanra érvényes tételes kö ltségvetés
szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden
az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagkö ltséget fi gyelembe vett, mely az
aj ánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki
dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett
minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet,
ill ető l eg töb bletköltséget eredményezhet és a j elen sze rződést mindenre kiterj edő
alapos megfontolás után kötötte meg.

S.S.

Megrendelő

S.6.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés telj esítésével összefüggésben
olyan kö ltségeket, melyek a Kbt. a 62. § (1 ) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
fe ltételeknek nem megfele lő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adó köteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

S. 7.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező
dokumentumokat saj át felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket,
elő írásokat ismeri . V állalkozó az aj ánlata részeként megadott vállalkozói díj a(ka)t
annak tudatá ban alakította ki, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban
szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.

S.8.

Vállalkozó jogosult a j elen szerződ és telj esítéséhez szükséges, a munkaterületen
található, Megrend e l ő rendelkezésére álló közmücsatlakozásokat (elektro mos áram,
víz) a Megrend e l ő kö ltségén igénybe venni. Amennyiben a munkaterületen nem áll
rendelkezésére közmücsatlakozás, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés
időtartam ára elektromos áram és víz vételi lehetőségről gondoskodni az árajánlatában
rögzített egységáron.

nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező építési munkák
ellenértékének pénzü gyi fedezetével - a pénzügyi keret erejéig - rendelkezik (2.5 .).

6.

KÖTBÉR , SZANKCIÓK, KÉSEDELEM

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvén yes íthetők :
- késedelmi vagy m eghiúsulási kötbér érvén yesítése,
- kártérítés érvényesítése,
- a szerződéstő l történő elállás.
6.2.

Vállalkozó szerződésszegő magatartásának
- a teljesítési határidő be nem tartása,
- nem telj esítés,
- hibás telj esítés.

minősül

6.3.

Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján telj es ítendő
karbantartási vagy részleges fe lújítási munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a
jelen szerződésben meghatározott -póthatáridővel érintett - telj esítési határidőre, úgy
késedelmesen teljesít. K ésedelmesen telj esít akkor is, ha a műszaki átadás azért nem
kezdhető meg, me11 rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn.
Késedelmes telj esítés esetére a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért
érvényesít.

a

szerződés

tekintetében különösen:

6.4. A késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibáj áb ó l keletkezett késedelem idejére,
az adott munkára irán yadó nettó vállalkozási díj 1%-a.
6.S. Amennyiben a Váll alkozó az adott egyedi megrendelés alapj án telj esítendő
karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát a j elen szerződésben meghatározott póthatári dőt követő - telj esítési határi dőre hibásan telj esíti, úgy hibás teij esítés áll elő
(Ptk. 6: 157. §).
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Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrende l ő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet,
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bej elentését követően a
kij avítás határidejének lejártától a ki fogástalan minőségben tö 11énő telj esítésig eltelt.
Megrendelő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos teljesítést nem fogad el.
6.6.

Meg rende lőnek j ogában áll elállni a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az e l ő írt
telj esítés i határidőt 5 munkanappal túllépi , hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon
belül nem tesz eleget vagy a szerződésbő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan
megszegi.

Ebben az esetben Meg rendel ő t meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyed i
megrendeléssel érintett felújítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulás következik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel
érintett karbantartási vagy részleges felújítási munkát neki felróható ok miatt meg sem
kezdte a jelen szerződ ésben meghatározott határid őn belül (3 .2.2.).
em mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei a lól, amennyiben arra
tö rténő hivatkozással próbálj a magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a j elen
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áram szünet, az elektronikus levél ún. spam
mappába kerül(t), elveszett a laptopja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben
megadott e-mail
címét
fo lyamatosan
figyelni,
annak
működőképességét
(fogadóképesség) fenntartani, illetve szükség esetén azt több eszközrő l (pl. okos
telefonról is) el érhetővé tenni.
Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsul ás jogkövetkezményei alól, amenny iben
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni , hogy a bérlőve l
nem tudott telefonon egyeztetni, kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendel ő általi
megrendelés megküldését követő naptól számított 5 munkanapon belül j elzi és a nem
fogadott hívásokat a Megrendel ő fe lé igazolja. Igazo lás hi ányában - így pl. amennyiben
a hívás vezetékes telefonról történt - a Megrend e l ő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a
Vállalkozónak felróható ok miatt következett be.
6.7.

Megrende lő kötbéri gényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve
annak jogalapj át és összegét.

6.8.

Megrend elő j ogosult a kötbéren felül esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni
Vállalkozóval szemben. Megrende l ő kötbéri gényének érvényesítése nem jelenti
Megrende lő egyéb igényeinek elvesztését.

6.9.

Bármely nem szerződéssze rü telj esítés jogi fenntartás né lküli e lfogadása a Megrend e l ő
részérő l nem értelmezhető joglemondásként azon igényrő l , vagy i gényekrő l , amelyek a
Megre nde lőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megill etik.

6.10. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell
jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrre l jóvá kell hagyatnia.

7.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan
hónapig terjedő j ótállást vállal (az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott 6.
részszempontra tett nyertes ajánlatfiigg vé11yébe11). Megrend e l ő köteles a j ótállási id őn
belül j elentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15
(tizenöt) napon belül , tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, elevé lben közölni.
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7.2.

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részérő l elvégzett
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

7.3. Hibabej elentés esetén - annak kézhezvételétő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni , valan1int a hiba elhárítását megkezdeni.
Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba hal adéktalan kiküszöbölése érdekében megtett.
Meg kell j elölnie a hiba elhárításának
Vállalkozó köteles az elvégzett javítást
képv i selőjéve l igazoltatni.
7.4.

idő pontj át,

Megrendel ő

e

és annak

szerződésben

időtartamát.

megnevezett

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát j ogszerü kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személl yel
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó kötel es megfizetni a Megrendelőnek. A
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja.
8.

8.1.

kezdő

MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK

Megrendelő

folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőri zn i. Megrendelő műszaki
ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizhet i . Az
ellenőrzés megtörténtének igazolására a müszaki ellenőr az építési naplót szignálja.

8.2. A

me grende l ő

csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles.
9.

VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK

köteles a saját tevéken ységéből származó hulladékot fo lyamatosan
összegyűjteni , és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebbő l eredő
költségeket Vállalkozó viseli.

9.1. Vállalkozó

9.2. Vállalkozó kötel es a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményrő l a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében elj árni azok
elhárítása érdekében .
9.3.

Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó
mű szaki képviseletet biztosítani, valamint elektronikus építési naplót vezetni.

9.4. Vállalkozó köteles el őzetesen írásban bejelenteni a Megrendelő fe lé a munkaterületen
munkát végző alvállalkozóit. Megrende l ő jogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás
során nem nevesített alvá llalkozó igénybevételét.
9.5.

Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.

9.6. Vállalkozó minden körülmények között fel el ősséget vállal személyzetéért,
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott
személyeket vehet igénybe.
9.7.

Vállalkozó egyedül viseli a fel elősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az
érvényben lévő j ogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes
megkül ö nböztethető munkaruhában lehetnek jelen.
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9.8.

Az eltakarásra kerülő munkarészrő l az eltakarást m ege lőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban köteles értesíteni Megrendelő mű szaki e llenőrét, megjelölve az eltakarás
időpontj át.

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendel ő
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.
9.10. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerü munkavégzésbő l
eredő károkért telj es körü fel el ősségge l - költségvállalás mellett - felel.
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

10.

10.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles telj es körűen a saját
fe le l ős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvéde lm i el ő írásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni , a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és
használatukat fo lyamatosan e ll e nőri zni .
10.2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendel ő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megre nde lőnek joga van a munka és
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.
11.

KÁRESETE K

bekövetkezésekor minden esetben a l ehető legrövidebb időn belül
kell felvenni . A jegyzőkönyv felvételénél j elen kell lennie a
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó képvi selőj ének is . Amennyiben
Váll alkozó képvi selőj e nem tartózkodik a munkaterületen, a j egyzőkön yvben rögzített
tényekre a j egyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni
kell. Ennek elmulasztása esetén a j egyzőkönyv ben rögzített tények a később iekben
által a nem kérdőjelezhetők meg.

11 .1. Káreset

j egyzőkönyvet

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrende l őnek, ha egy harmadik fél az ő

teljesítésében károkat okozott.

11.3. Amennyiben a szerző dé s szerinti, Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrendel ő j ogosul t az okozott kár költségeit
Vállalkozó telj esítésébő l levonni.
12.
12.1.

Szerződő

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

Felek megállapodnak abban, hogy a

Megrendelő

szerződés

teljesítésével kapcsolatban

helyszíni megbízottja:

Cím :
Tel.:
E-posta:
Vállalkozó
Cím:
Tel: ,
E-posta:

képvi se lőj e:

Fax:

12.2. Vállalkozó kijelenti , hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építésiszerelési) fel el ősségbi ztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés
időpontj ái g Megrendelőnek átadta.
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Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményrő l kötelesek
egymást kölcsönösen írásban táj ékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén
keletkező j ogviták eldöntésére a felek a polgári perrendtartásról szóló 201 6. évi CXXX.
törvény 28. § (1 ) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság
kizárólagos ill etékességét kötik ki .

12.3. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapj án lehet séges.
12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kij elenti, hogy a nem zeti vagyonról szóló 2011.
év i CXCVI. törvény 3. § ( l ) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.
12.5.

S zerződő felek m egállapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely
jelen szerző dés feltéte leinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell
történnie, az illető fé l jelen szerző désben rögzített értesítési címére, aj ánlott vagy
elektronikus levélben . S zerződő felek megállapodnak abban, hogy a j elen szerződésben
rögzített értesítési címükre továbbított aj ánlott postai küldeményt annak feladásától
számított nyo lcadik napon kézbesítettnek tekintik. Szerződő felek az értesítési címükben
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egymásnak bejelenteni . Amíg
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közöl, addig a j elen szerződésben
rögzített értesítési címek vannak érvényben.

12.6. Jelen

szerződés

mindkét fél általi aláírás napj án lép hatályba.

12.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország
hatályos j ogszabályai az irányadók.
12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6
eredeti példányban, j óváhagyólag írj ák alá.
Budapest, 20 18.

Megrende lő

Vállalkozó

Palota Holding Ingatlan és Vagyo nkezel ő Zrt.
képviseli: Dr. E rdélyi-Kincses Andrea
vezérigazgató
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·cr-r Palota-Hold1ng Zrt.
•

Tel. : 414-7 100, 414-7101 , 414-7 102, 414-7 105
Fax: 414-7104,
E-mail: info@ pa lota h.hu

In gat lan- és Vagyonkezclö Zá rtkörüen Müköd ö Részvén yhírsasúg

11 56 Budapes t, Sz;írnzn:íd u. 4-6.

PALOTA-HOLDING ZRT
Vállalkozói lista javaslat

Cégnév
Dacia- Bau Kft.
.Jeromo s Kft.

__

Teljes felújítá si munld k
_
Székhely
1 ._
Tevékenvségi kör
1
1
11 J 5 1 B_udapest. Batth yány 1
1 építömestcri munkák
! utca 5 J. (szt. 4.
„
.
ep1. tomesten
mun k' a'k,

1 .

külső-be lső

Kollmann 13a u Kft.

épü letek
fClújítása

Pelka-Bau Kft.

ép ítő m esteri

mu nkák

Gesztelyi Zrt.

építőm esteri

munkák

Épít-Tóth Kft.

építő m esteri

munkák

Silda G roup 8 Kft.

é pítőmesteri

munkák

Balage Bt.

é pí tőm es teri

munkák

Nov i-Gál Kft.

építő mesteri

munkák

lso+Teq Bau-Profi
É pítő ipari kft
ROVEX kft.

Laki Zrt. Irodaház

1

1157 Budapest. Ny írpalota út 1
97.
2. cm. 11.
2 151 Fót,
u.8.

zéchenyi István

1043 Budapest. Pozso nyi utca
T. em. 23.

6/C.

1158 Budapest. Ady Endre u.
140.
1045 Budapest, Klára u. 3.
1
1133 Budapest, Révész utca 2.
b. ép.
1162 Budapest, Segesvár u. 5.

E l érh et őség

daciabauk ft @i}gma i l.com
jeromoskft s,gmail.com
gyorgy@kolman n.hu
pelkabau@frccmail.h u
gesztelyi s,gesztclyirt. hu
pi nteragnes@vnet.hu
sildagroup8kfl e gma il. co m
balagebt@gmai1.com

11 83 Budapest. Ákos mester
utca 1.

novigal06@gmail.com

generál kivitelezés

11 54 Budapest, Szerencs utca
172.

bauprofi@digikabel.hu

generál kivitelezés

11 54 Budapest, Beresényi
Miklós utca 10
11 5 1 Budapest, Mogyoród
útja 12- 14.

generál ki vitelezés

iroda@rovex.hu
info@lakinet. hu

'·

Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés - karba ntartási, részleges felújítási munkák

Cégnév

Tevékenységi kör

Dacia-Bau Kft.

építőmesteri

munkák

J eromos Kft.

építőmesteri

munkák

Kollma nn Bau Kft.

épületek
felújítása

SASSZ Ny ílászá ró Kft.
H-C Bau Kft.

nyílászáró

beépítő

E lérhetőség

daciabaukft@gmai l.com

11 57 Budapest, Nyírpalota út
97.
2. em. 11 .

j eromoskft@g mail.com

2 15 1 Fót. Széchen yi István
u.8.

gyorgy@ kolmann.hu

gyártó

és 4600 Ki svárda, Bessenye i utca
14.

nyí laszaro@sassz.hu

gyártó

és

k ül ső-be l ső

beépítő

nyí lászáró

Székhely
115 1 Budapest, Batthyány
utca 51 . fszt. 4.

1095 Budapest, Ipar utca 5.

info@h-c.hu

Etisol-In nova Kft.

épületgépészeti szerelés, 1154 Budapest, Aulich Lajos
talajvíz elleni szigetelés
utca 154.

etisolinnova@gmail. com

32 Bau Kft.

speciáli s
szaképítés, 23 14 Halásztelek, Ady Endre
talajvíz elleni szigetelés
utca 7.

info@ injektalunk.hu
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Gépészeti karba nta rtási és részleges felújítási munká k
Cégnév
Pad utsch K ft.
HYDRO - LOG IC Kft.
Mo h aépgép K ft.

Tevékenységi kör
épületgépészeti munkák
épületgépészeti munkák
épületgépészeti mun kák
épületgépészeti munkák

P intér É pületgépészet
G loba l Gcncra l K ft

1

épü letgépészeti munkák

E lé rh e tőség

Székh ely
11 53 Budapest. Arany J.u.7.

padutsch@padutsch.hu
hydro-logic@chello.hu
mohaepgcp@!gmai l.com
info@peg.h u

104 5 Budapest. Anonymus u. 17.

l 2025 Visegrád. Fö utca 55.
11 12 Budapest, Érdi út 8/B

1

1047 Budapest, Tinód i S. u.
18-20.

gepeszet@globalgeneral.hu

Elektrom os karb a nta r tási és r észleges fe lújítási munká k
E l érh etős ég

Tevékenységi kör
elektromos munka.
villanyszerelés

Székh ely
1164 Budapest, Vidámverseny
u.40

elektromos munka,
vil lanyszerelés

11 52 Budapest. Nagysándor
József u. 18

jolavillk ft@gmail.com

Elek trodirekt

elektromos munka,
villanyszerelés

11 58 Budapest. Drégelyvár
utca 3.

info@elektrodirekt.hu

Villa nyszervíz Kft.

elektromos munka,
villanyszerelés

11 54 Budapest, Szerencs utca
85.

vszkft@villanyszerviz. hu

H -Villszer Ker esked elmi elektromos munka.
villanyszerelés
és Szolgá ltató Kft.

11 51 Budapest, Székely Elek
út 9.

hvillszer@hvillszer.hu

1152 Budapest, Fazekas sor
86.

info@eurovillszer.com

Cégnév
Atlaszv ill Kft.
J ola-Vill. Kft.

E uro Vili-Szer Kft.

elektromos munka,
vil lanyszerelés

3

atlaszvi ll.nemeth@gma il.com

