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r\ SZERZODES TELJESITESERE VONATKOZO INFORMACIOK

I. SZAKASZ: A SZERZ6DES ALANYAI

f.l ) Az AJANLATKfRoKENT szERzoDo FtL NE\ E Es ciME

1.2) A NYERTES AJANLATTTvoKENT szERzoDO FEL NEVE Es ciME

(12 1.2) szakaszbol s:iil6dg esetin ldbb pdlddny has:nalhani)

Hivalalos n6v: Viic Varos Onkolmiinyzata

Postai cim: Marcius 15. ter I I

Varos/Kiizsdg: Viic Postai ir6nyito-
sz6m: 2600

orsziig: Magyarorszag

Kapcsolattart6si pont(ok):

Cimzett: dr. Grmela Judit

Telefon: + 36 27513410

E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu Fax: + 36 2?513410

Internetcim(ek) ( qdotl e s et bet|)

Az ajrinlatkerci riltal6nos cime t/URl,): www.vac.hu

A felhasznril6i oldal cime (URL):

Hivatalos n6v: K<irdsbdnya Kft.

Postai cim: Foti r.it 59. l. em. 2.

Varos/Kdzsdg: Budapest Postai ir6nyit6-
sziim: 1047

Ors269:
Magyarors26g

Kapcsolattart6si Pont(ok):

Cimzett: Liska Andres

Telefon: +36 303715420

E-mail: liska.andras I @gmail.com Fax:

Internetcim(ek) (adott eset ben)

Az aidnlaftev6 dltaldnos cime /URll:



II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

II.l) MEcHAriRozAs

I l.l.l ) A szerz6d6shez rendelt elnevez6s:

Mecbiziisi szerz6des keretdben miiszaki ellentiri feladatok ell6tesa

ll.l.2) A szerz6d6s tipusa 6s a teljesit6s helye

(Csak a:t a kuteg6ridt vdlassza 6pitisi beruhcizcis,drubeszerzds vagt s:olgdltatds negrendclis -, amelyik
leginkdbb neglblel a s:erz1dis t'agt u kbzbes:erzls(ek) tdrgtanak)
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I I. 1.3) A szerz6d6skdtds idripontja
D iltutll. 20 | 4 / 12 / | E ( et/ h 6/ n a p )

ll.l.4) A szerz6d6s tdrgya 6s mennyis6ge

,,Megbizisi szerzodes keretdben miiszaki ellentiri feladatok ell6tiisa"

Az €pitdsi miiszaki ellen6r feladatai a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendelettel dsszhangban: az 6pitdsi miiszaki
ellen6r az dpit6ipari kivitelezdsi teyikenyseg teljes folyamatiiban el6segiti es ellen<irii a vonarkoz6 jogszabiily-
ok' hat6segi el6ir6sok, szabv6nyok, szerz6ddsek ds a kivitelezisi dokumentiici6 betartasiit.
Az dpittetd helyszini kepvisel<ijekdnt - ha a felek tov6bbi feladatok6l nem rillapodtak meg az epitdsi miiszaki
ellen6r feladata:

. azEtv. 43. g (l ) bekezd€s 6)-dl ds g pontjaiban meghatiirozotrak,
' az epiliipari kivitelezdsi tevdkenysig, az dpitdsi-szereldsi munka szakszeriisdgdnek ellentirzdse a joger6s

€pitdsi engeddly es a hozz6 tartoz6 j6viihagyott dpftdszeti-miiszaki dokumentici6, valamint a kiviiei-ezdsi
dokumentdcio alapjiin,

'az dpitmdny kitiizese helyessdgdnek, sziiksdg eseten a kiirnyezetvddelmi ds egydb felmerdsek, vizsgiilatok
megttirtdntdnek ellen6rzdse,

'az dpitisi napl6(k) ellentirzese, a bejegyz6sek ds egydb jegyz6konyvek e[enjegyzese, dszevdterezese,
. a hibrik, hidnyossdgok, eltdrdsek feltiintetdse az dpitdsi napl6ban,
. a miiszaki, illetve gazdas6gi szuksdgessegbtil indokolt teryvaltodatasokkal kapcsolatos javaslatok megtdte-

le az epittet6 resz€re,
. a munkiik eltakariisa elott azok mennyisegi ds min<is6gi ellen<irz6se,
. az Atadiis-dtvdteli ds a binokbaadrisi eljrriisban val6 rdszvetel,
. egyes dpflmdnyfajtrik miiszaki teljesitmeny-jellemzriinek ellenorzdse,

siigi eldirdsok belandsdnak ellencirzdse.
a technol69iiival osszefiigg<i biaon-

'a bedpitett anyagok, kdsaermdkek es berendezesek megfelel<is€g-igazoliisa megldtdnek ellenorzdse,. az €pitdsi miiszaki ellen6ri feladatok elvegzesenek dokument6lasa az dpitdsi napl6ban,. mffszaki kdrddsekben az dpittetb ddntdseinek el6kdszitese,



. miiszaki kerddsekben j avaslattdtel (pl. szakdno bevondsdra).

. pdnziigyi elszimoliisok, felm6rdsek ellcntirzese,

. a teljesitesigazolas kiiillitasa ds - a fovrillalkozo kivitelezd dltal megknlddtt teljesitdsr6l szolo drtesitds kez-

hezveteldt6l, vagy a birtokbaaddsi eljards lezariisatol szimitott, szerzoddsben meghatdrozott, de legfeljebb

tizenOt munkanapon beliil - irz dpittetii, a fov6llalkozo kivitelez6 rdszdre ttirtdn6 megktildese.
. az dpinetovel az el620 pontra vonatkoz6 eltdr6 megiillapodiis esetdn miiszaki igazolas kitillitasa,
. a szerz6d6sben meghatirozott vallalkozoi dij es a sziimliizhat6 iisszegre tett javaslat eltdrese esetdn az eltd-

rds indokl6sa 6s folyamatos liapcsolattartiis a projektben r€sztvevo szerepltlkkel: kiemelten a kiils6 projekt

menedzsment egysdggel.

A kivitelezds iddtartama: 180 nap azzal, hogy a kivitelezds esetleges elhizodiisa miatt a vonatkozo szerz6dds is

automatikusan meghosszabbodik, mely id6szakra tdbblet megbizisi dij nem igenyelhetii.

A miiszaki ellenor feladata, hogy a kiviteli tervek alapjan a munkAkat ellen6rizze az dpit6ipari kivitelezesi te-

vdkenysigrol sz6l6 l9l/2009. (jl. fS.) form. rendelet 16. g-ban es 29. $-ban elctirtak betartiisa mellett' a kivi-

telezds ds a miiszaki atad6s-6tvdtel elj6riis lefolytatiisa soriin

A miiszaki ellenitr a teljes korii - s;zakdgi miiszaki ellentirzdst is bizositJa'

Ajdnlatk€riii elv6rds, hogy a miiszaki eilen6r helyszinenkdnt minimum heti egyszer ellenorizze az 6pitkezdse-

k.r, ds.inimum heti eg! alkalomrnal tegyen bejegyzest az epitdsi naploba, akkor is ha az dpitkezdsen nem fo-

lyik munkavdgzds.
X;"il*"atffi;;s, hogy a m1szaki ellen6r a kivitelezo kiviilasztas6ra irenyulo kdzbeszerzesi eljririis kidolgo-

zisu Js t.Uonvotitara sor; m[q4q! kdrd€sekben az dp

Il.tSi XorOr kdzbeszerz6si sz6jeglyz6k (CPV)

Kieg6szttd sz6jegyz6k (adott esetben)

7 t.35.61.00-9

Tov6bbi
tirgy(ak)

II.2) A KozBEszERzEs 6RrfKE

Afeval Afa (%)Az €llenszolgAltat6s dsszege

(A szerzddis-szerini assziittket ktrjiik megadni szdmokkal' qz ijsszes szeL

II.3) A szERz6Dis lodrlnr.qul vAGY A BEFEJEzfs rurAntoE le

Az id6tartam h6napban: vagf napban: @ szerz\drls megkaftsedl stdmivq)

YAGY..



Kezdds: 2014A218 Gt/h6htap)

Berejezds: 2015fi7 24 ftv/h6/nap)

l7CY. a teljesitds hatdrideje

a) a nyertes ajAnlaftevokdnt szerzod6 fdl dltali teljesiles hatdrideje: I /
(it/h6/nap)

b) ajanlatkdrokenr szerzcido fdr 6hari terjesitds hardrideje: 201 50811 8 e,1h6/nap)

A szerzddds hatArozatlan idotanamra szol? n igen X nem

ES

A szerzddds refjesitesdnek az ajiinlatkdrokent szerztidri fer drtal erismen idripon tj^,2015 fi1 24
(dv/h6/nap)

Azelfenszotgiittatiisteljesitdsdnek idopontja: 2015 t 08ll 8 @t/h6/nap)

Il.4) A szERzoDes rEr^,EsirpsE (ntszrrr_rEsirrsE) szERtNTt MENNyTsEG Es
ELLENSZOLCALTATAS

III. SZAKASZ: ELJARAS

IU.l) Az EUARis FAJTAJA

ll.4.l) A szerz6d6s teljesltdse (rdszteljesit6se) szerinti mennyis€g:

,,Megbizdsi szerztidds keretdben miiszaki ellen<iri feladatok ellat6sa,,

Az dpitesi mtiszaki ellentir fela datai a 19l/2oog. (tx. t5.) Korm. rendelertel tisszhangban: az dpitesi miiszaki el-len6r az dpitoipari kivitelezesi tevekenysdg teljes folyamatriban el<isegiti es ellenrirzi a vonatkoz6 jogszabiilyok,hat6sdgi elofftisok, szabviinyok, szerzOieslt es a kivi,"l"r*f A"lrrn."r,,acio betartdsdt

II.4.2) Az ellenszo196ltatris dsszeee
[Cse* a,teljesitetr (rds:teljes iteu) iigleges ass:drtiket *Arjiik negadni

Endk: 8200000 pdnznem: HUF

llI.l.l ) Az eljdrds fajrrja

IIl.l.l.l.) A Kbt. XII-XIll. fejezete szerinti etj6rds eset6n

n Nyirt

! Meghfvdsos

Keretmegiillapoddsot, u7"q,i*iiiGE r&zebd niitt
LJ Keretmegiillapodiisos, az eljiinis els6 rdszdben meshivii_
sos



Keretmegiillapodiisos, az eljiires els6 rdszdben hirdet-
mdnnyel indul6 tergyaliisos

! Keretmegiillapod6sos, az eljiiriis elso reszdben hirdet-
meny n€lktili tiirgyaliisos

f] Versenypdrbeszdd

n Hirdetm6ny kozzdtdteldvel indul6 targya-
liisos

E Cyorsiton targyaldsos

n Hirdetmdny ndlkiili tdrgyal6sos

lll.t.l.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljAr6s eseter

! Hirdetmdny kozzdtdteldvel indu16 targyalisos

! Hirdetm€ny nelkiili t6rgyalesos

! Keretmeg6llapod6sos, az eljiirds els6 rdszdben nyilt

! Keretmegrillapodiisos, az eljiir6s els6 rdsziben meghiYii-

sos

n KeretmegAllapoddsos, az eljiinis els6 reszdben hirdet-

mdnnyel indu16 tdrgYal6sos

! Keretmeg6llapoddsos, az eljArss els<i rdszdben hirdet-

mdny ndlkiili trirgyaliisos

flr'ryitr
! Meghivrisos

fl Idciszakos ekizetes tdjdkoztat6l tartalmazo

hirdetmennyel meghirdeten meghivasos

fl Id6szakos elttzetes tajdkoztat6t tartalmazo

hirdetmdnnyel meghirdetett tiirgyalasos

n Elominositdsi hirdetmennyel meghirdetett

meghivesos

n El6min6sitdsi hirdetmdnnyel m,rghirdetett

tArgyalasos

lll.l.fJ) A Kbt. Harmadik r6sze szerinti elj6r6s eset6n

KdzszolgAltat6 ajdnlatk6rdkKlasszikus ajSnlatk616k

E A Kbt. 123. $-a szerinti, szabadon kiatakitott elj6r6s! A Kbt. 123. $-a szerinti, szabad':n kialaki-

tofi eljeres

A Kbt. Mrisodik Reszdben meghatarozott szab6lyok

szerinti eljiiriis az aldbbiak szerint:

!nyitt
fl Meghivrisos

I rlo.inorite.i nirdetmennyel meghirdetett meghi-

vasos

! etornino.iteti hirdetmdnnyel meghirdetett tergya-

liisos

f] Hird"t.eny ko Tzel€rclevel indu16 t6rgyal6sos

f] Hirdetmdny ndlktili t6rgyalasos

f] Idoszakos eliizetes tajdkoztat6r rartalmaz6 hirdet-

mdnnyel meghirdetett meghiv6sos

! ldiiszakos eliizetes tajdkozat6t tartalmaz6 hirdet-

mCnnyel meghirdeten tArgyalasos

fl Keretmegrillapod6sos, az elj6riis els6 rdsz€ben nyilt

f] Keretmeg6llapodrisos, az elj6nis els(i rCsz6ben

meghiviisos

A Kbt. M6sodik Rdszdben meghat6rozott

szabiilyok szerinti eljenis az al6bbiak szerint:

nnyitt
! u"ghiuatot

f] Gyorsitott meghiv6sos

! Versenlp6rbeszed

! Hird"t dny kozzetdtel€vel indul6 tergya-

l6sos

fl cyorsitoft tergyalSsos

fl Hirdetmdny ndlkuli t6rgyal6sos

f] Keretmegrillapodiisos, az eljdr6s :lsii 16-

sz€ben nyilt

! KeretmegSllapodiisos, az elj6rds r:ls6 rd-

szdben meghiv6sos

f] Keretmegrillapodiisos, az elj{riis ds(l rd-

szeben hirdetmdnnyel indu16 t6rgyaldsos



szdben hirdetmeny nelkiili tdrgyaldsos | ! Keretmegrillapodiisos, az eljdriis els6 rdszdben hir-
X Kbt. 122lA. $ szerinti eljiirds i detmdnnyel indul6 t6rgyalesos

! Keretmegrillapodiisos, az eljiiriis elsri rdszdben hir-
detmdny ndlktili trirgyaLisos

! ftt. lZZle. g szerinri eljiiriis

III.2) ERTIKELnsr szEMpoNToK

fll.2.l) Ertdkefdsi szempontok (csak a megfelel6r jeldtje meg)

X A legalacsonyabb iisszegii ellenszo196ttat6s

I/AGY

n Az 6sszess6g6ben legetdnyiisebb ajdnlat

tTGf (adott esetben a Kbt. 123. g-a szerinti eljiinisban)

I Egy6b:

III.3) HrvATKozAs A LEFoLyrATorr KozBEszERzESr EUARTissAL KApcsoLATos KoRABBT
KOZZETETELEKRE/TAJEKOZTATASRA

Ill.3.l ) Hivatkoz:is a lefolytatott k6"b"szeo@

A hirdetmdny szama a Hivatalos Lapban: /S

A hirdetmdny kitzzdtdtelinek idripontja: / / (et/tui/nap)

ES / I,AGY

A hirdetmdny szima a Kdzbeszerzdsi Enesitdben: I (KE_s:dm/ew:dn)

A hirdetmdny kOzzdtdteldnek idtipontja: / / (dv/h6/nap)

llI'3'2) Hirdetn6ny kiizzctetele ndlkiili €ljdrds esetdn az ajdnlrttdteli felhiv6s megkiild6s6nek, illet6leg aKiizbeszerz6si Ddntdbizottsrg t6jdkoztat6srinak napja loiott ur"tOir)
Derum: 20 | 4 / | 0 /03 (ev/h6/nan )

llI.3.3) Hivatkoz6s az eljdrds eredm6nydr6t sz6t6 t6jdkoztat6t tartalma26 hirdetm6nvre

A hirdetmeny sz6ma a Hivatalos Lapban: /S

A hirdetmdny kdzzdtdtelenek id<ipontja: / / (ev/h6/nap)

ES / YAGY

A hirdetmdny szima a K6zbeszerzdsi ErtesitOben: 4/201 S (KE_szdn/evszam.t

A hirdetmdny kdzzdtdteldnek idcipontja: 201 5/0I / l2 kv/ho/nop)



IV. SZAKASZ: A SZERZODES TELJESITESE

lV.l ) SzERZoDEsszenu re r -le sire s

IV.l.l) A szerz6d6s teljesit6se szerz6d6sszerii volt-e? X igen ! nem

lV.l.2) Nem szerzaid6sszerii leljesit6s €setdn a szerz6desszeg6s tipusa, leirisa, indoka:

IV.l.3) A szerz6d6sszeg6st elkiirr:ld(k) ncve. cime:

IV.2) SzERZoDESSzERU REs,rrErJEsiTEs

lv.2.l) A szerz6d6s r6szteljesit6se szerz6d6sszerii volt-e? ! igen ! nem

1V.2.2) Nem sz€rzdd6sszerff r6szt,rljesites eset6n a szerz6d6sszeg6s tipusa, leirdsa, indoka:

1V.2.3) A szerz6d6sszeg6st elkitvct6(k) neve, cime:

IV.3) Szrnzones MoDosiTAsA

lv.3.l) A szerz6ddst m6dositottik-e? X igen l_.1 nem

1V.3.2) Hivatkoz6s a szerz6d6s mridositrisri16l sz6l6 tAj6koztatdt tartalmazd hirdetm6nyre

A hirdetmdny szAma a Kdzbeszerzdsi Ertesit6ben: 3l/2015 ( KE-s:tin/d,,s:dn)

A hirdetm6ny kdzzdtdtelenek id<ipontja: 20 | 5 /03 I | 6 Gv/ho/nap)

V. SZAKASZ: KIEGESZITC) INFORMACIOK

V.l) Egy6b inform6ci6k:

V.2) A nyertes aj6nlattev6k6nt szerzdd6 fdl nyilatkozata:

Egyetdrt a hirdetmdnyben foglaltakkal

v.3) E rArEKozrAro ELKtszirEs[i\cK rDOpoNr.rA: 201 5 /09 I 02 (e'tnatrop)


