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ALTALANos SzERz6DEsI FELTETELEK

Kibocsato: HM ARZENAL Etektromechanikai ZRt.
hatetyos 2016 .iunius 16

Meghat6roz6sok, fogalmak:

Megre HM ARZENAL-^Elektrornechanikai ZRt. (tovabbiakban: ARZENAL ZRt.), aKt aszorg, yresere vonatkozo szerz.deses szdndekat Megrenderes verarkoz6nak varomegku tvanitja ki.

velarkoz6: a termek/tev6keny_seg, szorgartatas nyujtoja, akr a Megrender6s erfoqadesavalkotetezetts6get vaflar a szorgert"ja. .vlrtJrar., ;il;il:1" a Megrenderesben fogrart ferteterekmarad6ktalan teljesites6re.

I?lf5T:#il etMegrenderovel 
szerz6dott partnert keil 6rteni, aki az euata bevont atvailalkoz6ert,

Alv5llalkoz6 s
bevont kozre ; :..:",::li:'.?: :l;;iTff :ll:lokozott szaba e yei6ft a Vella egrendetovel
F6l: A lVlegrendeto vagy a Valtatkozo.

Felek: Megrendel6 es Vallalkozo egyUtt

t6s:sera, irll nX,J!i, "i:fl:fl: ":6 alta odosit (6n6 vii a Fetek ko oz

egy adott term6k/tevdkenyseg szotgdttatasara
es annak mellekletei, abban az ese-tben is, ha
nem kerul sor.

Keretszerz6d6s: Az a vatarkoz6si szerzodes, ahor a Ferek egymas jogi kapcsoratet hosszabb (avrarendezik es meghat6rozz6k kapcsotatrendszeruf ioOO iianv.ii,
Egy Fetek keretszerz6d6se atapJen letrejott konkret jogugylet, az egyesiff: :"j:E , :',T,?jt !;il;-""i,"i:";ery meshat6rozzi -aI' 

adoti ronr<ret

rzod6snek mi
amely a Me egrendel6s' szerzod6s -annak

orsart;tes ny "(fl?X?,"':[i.; ffi:,i.,gj

'i 
"?]f"i 

szerzod6s' :I:lvb:l a Mesrendero esy6bkent

" ujllT 6 6s az Arvdllarkozo kdzott haia"r;z;;e;v#adott
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Teljesit6s-igazolas: papir alapri, a Megrendelo r6szerol a teljesitesigazol6sra jogosult szem6ty 6ltal
aleirt dokumentum a Szerzod6s teljesit6senek tgazolas616l

Munka: Az a Szerz6d6sben meghatdrozott tevekenyseg, amelyet V6llatkoz6/Atvallatkozo a l6trejott
Jogviszony alatt Megrendel6 reszere koteles teljesitent.

Tdbbletmunka: A szerz6deskotes alapjet kepezo kivitelezesi dokumentaci6ban kimutathatoan
szerepl6, de a szerz6deses arban figyelembe nem vett tetel.

P6tmunka: A szerzodes alapj6t kepezo kivitelezesi dokumentaci6ban nem szerepl6 kulon megrendelt
munkatetel

1

a. AlralAnos RENDELKEzEsEK

A jelen ASZF az adott V6llalkozasi szerz6d6s/Keretszerz6des/Egyedi megrendeles szerves resz6tk6pezi a jogviszony idotartama alatt, es a V
megrendelessel egyutt alkotja a Vellal
megrendelesben meghaterozott Munkdra vonatk
megrendel6st A Vallalkozasr szerz6d6s/Keretsz
dokumentumokban nem szab6lyozott k6rdesek
Vallalkozasi szerz6desben/Keretszerz6desben/Eq
feltetel az AszF renderkezeseitor 

"it"r, afta az esetre a va|arkozasl
sze1z6d6sben/Keretszerzodesben/Egyedr megrendelesben foglaltak az tanyad6ak.
Az adott Vallalkozasi szezod6sben/Keretszerzodesben/Egyedi megrendelesben minden eserDenrogziteni szukseges, hogy a HM ARZENAL Eieitromectianikai ZRt. itouannirxo"n,Megrendelo/Meg biz6) tajekoztatta a szerzodeses partnert az ASZF alkalmazasarol, aki'azt tudomasul
vefte.

2.
3.

16 alanlat kiertekelesnel, a d6nt6snel fenntartja a jogot magenak azt essal rendelkez6, illetve a jobb minositesi oeiorotasiat nyirvZntartotte itesere.
A Szerz6des nyelve magyar.
Atalanyaron torteno szerz6d6skdtes eseten az e
esetlegesen felmenil6 munkek elvegzeset, am
munkek telje igy a
anyagoK, be ek szaladoftsagokat, t fedeze
munkavallalo egy ad tt helyen torteno egyid
fedezesere: fedezet t biztosit tovdbbZ-d Int hozzetartoznak a szez6d6s tergyenaKk ,endetesere etvegzett pOt_ vagy ;i ;em

! n es arakon, vagy abb6l kiindulva ketl

Felek megegyezese zuks6ges. 
z alkalmazhato dijat vagy arat' akkor a szerz6d6

lr4egrendelo a verr rkozesi szerz6des a6tirlsiwar k,Jerenti, hogy a vafiarkozesi szerz6desosszeg6re a penzUgyi fedezet rendelkez6sere ell.
Fizetesi mod: A szemrat a V6[arkoz6nak a r\4egrendero terjesitesigazoresat kovetoen _ azzalegyritt - a HM ARZENAL Elektromechanikai Resz

gcimLj koveteles_Struhazassal csak az ir6sban
gazgat6ja ir6sos enged6lye birtokeban 6lhet. Az

j

5

6.
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31Se,o1en.vgles' vagy b6rmiryen jogcimri koveteres-etruhez6s eset6n a Va[arkoz6 az atruhazottkovete16s 1 0/o-nak megferero osszegben fizetesi kedvezm6nyt biztosit a Megrende16 r6sz6re.

B. MEGRENDE16Re vorulrxozo FELTETELEK

'1. A Megrendelo jogosult:
.a ennyis6get novelni vagy csokkenteni, Ondllo

sen vagy v6glegesen elhagyni;. 
1" en technoldgtat vagy idobeli sorrend szerint

zo egyidejU ertesitesevet;
' a munkak barmery reszernek szintJ.t, 

-'vonarvezetes€t, 
heryzetet es meretertmegvaltoztatni;

min6seget megvaltoztatni;

Tovibbd:

..y iteli meg, hogy a Vellalkoz6 a szerzcidesben rogzitett resz_ es

rer 
a szerz6d0tt minOsegben kepes teljesiteni, dgY;Mlgr"niuf6 S

. a munkat m6s krvitelezovel elkeszittetni a Vellalkoz6 kottsegere vagy/6s. a Vellalkozo melle mesik Viillalkoz6t bevonni 
""gy7e.'-egszuntetni Va alkozo fetel6ss6gere vaqvi6s

6keles6re 6s a megfelelct minoseg bizt5sitasara

a a szerzodes tartalmeban v6ltozesokat rendel
k0vetkez6ket:

, hogy a szerzodes szerinti mLjszaki tartalombol
ezeteket, stb. ethagy, aftor a Va att<oiJ az

szerzodds modositaset is megkoveteli, dgy azt
kotelesek.

nnyrben rendelkezesere ell _ egy peldenyban

2.

3

5
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c. vAtutxoz6Rn vorultxozo relrEteler

C/|. Munkateriilet, munka_el6k6szit6s, iitemez6s, munkaszervez6s

1 vallalkozo a kivitelezes megkezdese el6tt helyszini munkafelvetett k6szit, a tenyleges m6reteketes mennyis6geket ellen6rzi
2 A munkateruret etadas-etvetere epitesi naproban vagy kuron jegyzokdnyvben tortenik. Anapl6ban/jegyzokonyvben a szerzod6 felek kepvisetoi r:ogzitik a mun-taterutLt uis".aao6""u"u
^ visszavetel6vel kapcsolatban teend6 int6zkedeseiket, az egyijttmukod6s reszletes felteteleii3 vellalkozo a v6llalkozasi szerzodes alairesdval nyitaikoztk] n og y semmifete koztartoz6sa nincs.4 vellalkoz6 Min6segellen6rzest tervet k6szit 6s ad et Megrende]6nek a szerzodei rell;oit"i lou"to
- ?.fgt9n belL , amennyiben a Megrendeto azt ig6nyti.5 Vellalkoz6 a Valtatkozasi szeri-odeskot6ssei egyidejLileg a szerz6d6s targmegszerv€zesere egyeztetett mUszaki-megvalosutasl- ute-mtervet k6szit, amij6vahagyast k6vetoen a szerzodes -meflekretet 

kepezi vaflarkozo
kotelezettsege abban az esetben all fenn. amennyiben a Vall keoezofeladat etfutasi ideje .15 munkanap.vagy azt meghaiadO tdOtarta .";;,1;10 milli6 Ft-ot. Megrendelo eltekinthet ezen Utemterv elke sben areszhataridOk rogzitesevel a munka iitemez6se megfelel6en pontositasra kerdl

Utemterv6t6l arenyaban
Va atkozot 6s/vagy sajet

, ,t0 Vallalkozoval szemben

yitasat a - helyszinen a andoan ott tartozkod6
etes Utemterv betartds6vaj maga vegzi

egszerveznt, hogy minden elorelethato akadiilv
figyelmet ezen akadalyoztat6sokra idoben, ai
irasban felhivja.

rs, jll. a korulm6nyek mla lofordulo

v6 ni a Vdrarkoz6si szerzod6s fertetereiver, :'";;:i:t"#:r:L.f;: I munkat

A ralkoz6 - a nem tereres^ e^rszamorasri meg6flapodas;"G;': ; vdflarkozesi szerz.des0sszeg6nek, jlletve annak +l_ 10 ok_a k-Oteles munXat vegezni a Vellalkozasi szerzodesfettetereiver, a valarkozesi szerz6de odositesa neitui. n tentJtnet ."gy;; 
"ii"yu'r".k"felmer0le.se eseten Megrendelo 6s v6llalkoz6 kultin a ifoonar meg, a vallalkozesi szerz6d6stm6dositjak, vagy kuron velarkozasi szetz6de kdtnek Az iryen jeiiegri .rnt" uZgrZr"- 

"r"}.t.
megorz6se es a munkajahoz szukseges geodezrai
alappontok felhaszndlesaval.

zeteinek, ill. az elkeszult egyeb munkeknaK az

12. Vallalkozl feladata esetenkent eges id6jarasr korijlmenyek kozotti munkavegzeshezszllkseges feltetelek blztositasa, ei fenntahasa. 
-

13. Vallalkozo a Megrendeto _ ill. nt m

4/t3



HM Arzendl Etektromechanikai ZRt.
Cim

Tel. i

Fax.
?otzeruAl

iinyossdgok eseten azok megszrintet6s6re _€ov
lkozo kolts6gere intezkedik.

atertjteten egyidejlileg t6bb tersvellalkoz6 is
unkavegzeset ezen t6rsvallalkozokkal, Vallalkozo

ozo az eltakatest megelozo 3 nappal ertesiti

20 A pr6bauzemre vonatkozo etoirasok:

A szere16ipari munkak (gepesz 
.erektromos technorogiai. beepitett es terepitett gepek berendezesek)araoas-atv6tere az izemi pr6bak reforytatesat to""t,;u"n piii#emmer tort6nik.

A Szerzddes teljesitese nem. tekintheto befejezettnek additervrajzokat el nem juttattak a Megrenoelohciz ' amig az ilyen kezikonyveket 6s

ffi:il'.".'""1T#X:XJ:!l""rl:P is az erdirt eilen6rzeseket 6s probakat a vdilarkozo
r<ezonitrit<;"n l],'i,!'""J,i!lo,l3l3 ertesiteni a Mesrendelot ;ilt-;;;; 

'"'i'i.,pon

fffl!"ffil'":'.ff:,iJ8:iirl?Y-*deset a Mesrende16 az 6pittet6vei kotott szerzodes kiviterezesi

a gepkonyv
ty Uizonyitla r- ,r2,3

Keres tezere 
obak

yeban _ 72
z uzemi probakat 6s
k probauzemre val6
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Az uzemi probakhoz, a komorex probakhoz 6s a pr6bauzemhez szr.ikseges anyagok, seg6danyagox,felszerel6sek. Energia, viz, munkaero es eflen<irzo 
"..r0.,k Jot.it.sa a vatarkoz. feradata.

21 Ve''arkoz' kdterezetts6.et ve|ar, hogy Ferek kozott retre,ttt jogviszony aratt a munkateljesites6hez szukseq6s adatszorgaitatasi 
-tot"i")"ii"eg",.ek 

hatarid6ben, pontosan, avalos6gnak megfelel6ei eleoet tesz. 
-

C/ . Min6 69i16nyitiis, ktirnyezeti16nyites, munkahelyi
:g6szs69v6delmi 6s biztonsigi16nyit6s

l varlarkoz6 tudomasur veszi, hogy a Megrendero az Msz EN rso 900.r:2001. szabvanykovetelmeny szerint kialakitott -' yit""i, n MIR) az MSZ EN tSO j40e1:2OOSn korny (tov6bbtakba; kinl e" ", nonpaz 001:2005 tSO/tEC Z7OO1:2013

Z ?.kban tBtR) iranyitasi rendszert mrikodtet.

. munkaheryj rendet: 
(lR kovetelmenyeket betartanr

' tevekenys.ge sor6n keretkeT.n vesz6ryes 6s egyeb nem veszeryes hurad6k jogszabaryoknakmegferero naprak6sz 
, .nyJrvantart6sdi, gyrijte"Jet- el rn"gr",",o mrnosit6sser renderkezohullad6kkeze16 ceggel torte. te^v-ete-nys6g6vel tap (Xll anyrendeletben eloirt hulladekkalKapcsolatos nyilvanta si ko ek elvegzese;' i"""rff3f 

*" soran felh: nvag igi adatlapjuk szerinti taroteset es
3 Vallalkoz6 koteles az alabbi kOvetelmenyeket beta(anl:. V5llalkoz6 koteles tevek, soren betartani az epitesi munkahelyeken 6s az epitesifolyamatok soren m minimaris munkaveoetmi kovetermenyekror szor6 4r2oo2( .20. ) SZCSM_EUN4 ttes rendetet6t:' 

Xifli"T:'r,13'*"111,o.n., ''t"'' rosrarkoztatott munka unkahervi
. V6llalkozo teveke kizarchg mjnositett v6d I. V6llatkozo felet6

munkave al6kkal az altala v6gzett t alkatmas

' vatarkoz6 koteres gondoskoonr trogy az ar'ra arkarm,zott munkavdrarok uzemorvosr, . ,. ,. 1lk"lTg":egt vizsgatatanak etvegezret;seroi.r vatratKozo tudomasul veszj, hogy a Megrendelo jogosult:
' i"tfj'JJ;li"iontokban 

fosialtak 
-be n"t' t"ttl." eset6 | a V6rarkozd munkavegzes6t

^, 
fl ,.:i3o.ff 'J:i1i-"*fr1i};i:1fl""51i:ffjdlirmaz I k6resem6nvek 6s hatosesi

ivlunka-vegzesjelftjggesztes eseren a tovab i munkamegszLintet 6. t megjeldlt hlanyossag(ok)
Vattalkoz0
bevizsgSlas -hogy Megrendel a munka es felt6tel6ul nemzetbiztonsegi

C/lll. Munkae16-foglalkoztatas

1 Vallatkoz6 tovabbi kozremr.lko
alkalmazhat A bevonni kiva
szekhelye, telefon_ es fa
hzen minosegvedelmi
munkareszek dijazaseb6l a k szerz6d6sben rogzitetteken tut
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3.

I

C/lV. Anyag, munka, min6s6g

3 Amennyiben Va,alkoz6 az af_10,,9t! anyagokb.t a munkat nef 
lyq,? etvegeznt, Ugy a tetjesit6shez

;:il._Xrr".l ,"JffiAokat 
sajat kolrseserL ;"r"g, oili;:,#. A tobbtetmunkabor eredo k6ltseeex a

Me en a fel nem hasznelt
5. z6s n a.s anyagokat a Vellatkoz6

l:,:.Sy^, nyetvr.i Magyar Nemzeti Szabvanyok
tald.
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10. Ha bdrmety, a
mutatja, hogy
eloirasainak, a

11 Amennyiben a
amelyek szak
ezeket Vallatk
Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hatandore

egrendeloi j6v6hagyas eseten _ a tervtol eltero,
zerLibb m(szaki megoldassal 6rintett munkaresz

megrendet6i elfogadtat6seban es jov6hagyaseban
It megtakaritas megoszteseban'sr"rz6i'6 Fel"k

azt cegszerrien is bejelentenr.

1.

2

I

CN. Szerszam, g6phaszn5lat

C/Vl. Epit6si napt6 vezet6s

a mindenkor hatatyos 191/2009. (l
et folyamatosan, melyben minden
tetjesites6vel kapcsolatos 6s amit ma megrendel6i hozz6feres. A Megrendelot er

helyszini kepviselojevel minden esetben alairatja.

C/V[. E16irasok betart5sa, biztosit6sok, biztosit6kok, k6tb6r

zo a oren esefleges oteles sajat

-ulS.y_ osszeget a Me Az okozoszetz ha vannak, az ben rogzitik

8/13
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;ffI,::f.rr,fffretegedes 
eset6n a Megrender6vet szemben a Vallatkoz6 semmityen kovetet6st

egre felel6ss6gbiztositast kotni

6tetv6detem biztonseganak garant6lesara, azeritesre.

ekenyseget csak akkor kezdhetr el, ha arra az6vehagyta, vatamint V6 atkozO az aoOlrf 
'fogratt

Crullt. J6te es, k6tb6r, j6tetiesit6si, jot6lasi garanciak

e (a Vellalkozonak felr6natok gaddsa, a Va atkozo i"iiOnuto
etd as) [a tovebbiakban:

ara nem merult fel.
do karat es a szerz6desszegesbol ered6 egyeb

, J:Tnente-st a telesites

j .r" pothaterid6t veltatni. A

A kotber mert6ke:

,ekek, 
illetve szolgeltatasok 6rai utan napi 1,5 %,

teties osszege, kesedelmes 6s hibas teliesitesrmekek, vagy szolgattatasok f,oftr.gu.i;;"n

9n3
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A kotber esedekesse valik:. a kesedelem 
"r"t"n, lTll:j.." k6sedetem megszLjnik, a pothatarjdd tejar. vagy a kotberel6ri a legmagasabb m6rteket:

' 
libe.s tterjesit6s 

eseten a kifog,s kozresever, itetve a k.sederemre vonatkozo szabary

' reheteflenrires eset6n, att6r az idoponttor kezd6d6en, amrl(or a Megrendero err6r tudomasrszerez.

C/lX. Szerz6d6s megsziin6se

zerz6d6ses kotelezetts6geinek teljesiteset nems teljesitest nem javitja t<i, i teseOeiem
nem teszi meg;

es/vagy a Megrendel6 utasitesanak hataridore

"e ?:ijfl'."iT errene, zo sajat masa
- i az eszi' r6gebben I van;

kct foglalt - k e vonatkoz6 -

nHx!:T:"n:l""tkoz6 - kiiterezettseseit vasv

gy elallas eseten a Megrendelo _ a vonatkozo

a V6llalkoz6 kOltsegere tOrten6 elvegzesere,

t0/13
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C/X. M(szaki teljesit6s, atadas_atv6tel

H:illili :,:i# il,-T ffi::u:l :58;dmenytelen fetszolitest kovetcten _ i"Grtatt<ozO

si
j

k16

D. Titoktartes, referencia
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interneten, tovabba harmadik szem6lyek, illetve a nvilvikommunikacj6s formeban) kizar6tag 
"'Mdr;;;;r6 "r,i.Lt"3^,?il3g. 

altal. hozzaferheto barmelyvegezhet. / '-- "'eY q 
'v'eersrrucre erozetes rrasbeli jovahagyasaval tehet, vagy

megszegi, 0gy az
e a szerzodesben
, metynek mert6ke

s ugy teljesiteni, hogy megrendel6 jo hirnevet ne

e. zAno RENDELKEZESEK

'ff1'j;,:",',lr"J,"lil,'.,ilXTffi .:i:ff i':

szthataflan mellekletet kepezi es azzal egyitt

2

1.

3

Nyirtelek, 2016. jUnius 
,,

Kranicz Roland
vezerryazgato

6vah
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l petddnyban
oany: 13lap
zo: Szticsne dr Grezsu Julianna

trattdr
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