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Bevezetés.

Az általános feltételek mindennemű építési munkák- és szállításokra nézve érvényes álta
lános elveket és szabályokat tartalmazzák, mig az egyes munka nemek kivitelére és a szállítmányok 
minőségére és módozataira nézve érvényes határozmányok a külön részletes feltételek füzetében van
nak összeállítva.

Ezen általános és részletes feltételek egyes határozmányai azonban csak annyiban érvénye
sek, a mennyiben azok a szerződés és annak mellékleteit képező többi okmányokban foglalt eltérő 
határozatok által fel nem függesztetnek vagy nem módosíttatnak.

Az ép ité sv ez e té s  tényezői.
Nagyobb szabású építkezésnél a városi tanács az építés végrehajtása feletti felügyeletet 

építési bizottságra bízza, a mely az építési ügyek intésésére nézve teljhatalommal bir s csupán a városi 
tanácsnak felelős.

Ezen építési bizottság végrehajtó közege: az építési vezetőség, mely áll a városi tanács 
által minden építkezéshez külön kijelölt.

a) építési vezetőből és
b) építési ellenőrökből, kik az építési bizottságnak mindketten rendes tagjai.

2. § .

Az ép ités i b izottság .
Ezen épitési bizottság intézi az épitési összes ügyeket az építésvezetőség előterjesztései 

alapján s eszközli mindazon teendőket, melyek szükségesek, hogy a tervezett építés a jóváhagyott tervek 
és költségvetés szerint végrehajtassák.

A vállalkozók minden ezen épitésre vonatkozó kérelmeik, panaszaik, vagy megkereséseikkel 
ezen épitési bizottsághoz fordulnak és pedig mindenkor az építésvezetőség utján. A bizottság az eléje 
kerülő ügyeket azután megfelelő utón végelintézésükhöz juttatandja.

Az épitési bizottság azon határozatai, melyek az építés kivitelére vonatkoznak, vállalkozóval 
az építésvezetőség utján közlendők.

Az épitési bizottságnak a városi főmérnök mindenkor rendes tagja.

3. §.

A z ép ítésv ezető ség .
A városi tanács által megbízott építésvezető és állandóan kiküldött épitési ellenőr, vagy is 

az építésvezetőség feladata együttesen felügyelni arra, hogy a vállalkozók az elvállalt épitési munká
kat teljesen a jóváhagyott tervek és az általános és különleges feltételek szerint jól, czélszerüen, a 
műszaki igényeknek megfelelőleg és szilárdan hajtsák végre, hogy az összes épitési anyagok a kikötött 
minőségben szállíttassanak és a munkák oly módon eszközöltessenek, hogy az azok befejezésére kikö
tött határidők megtartathassanak, általában, hogy a munkálatok minden tekintetben az épitési felté
telek s a szerződés értelmében pontosan és lelkiismeretesen teljesittessenek.

Együttes feladata továbbá az építés vezetőségnek nyilván tartani a teljesített munkákat és 
szállítmányokat (mivégből egy „épitési napló“-könyv nyittatik) az építés folyama alatt és vállalkozó 
jelenlétében megállapítani mindazon munkálatok mennyiségét és minőségét, melyek az építés teljes 
befejezése után már nem constatálhatók és az ez irányban felvett tényálást vagy az épitési naplóban



vagy külön jegyzőköny vben kitüntetni, s ezen okmányokat mindannyiszor vállalkozó által is alá Íratni. 
— Feladata továbbá igazolni a részlet fizetések utalványozása alapjául szolgáló, a súlyt és mérete
ket igazoló okmányokat, nem különben a vállalkozó által készített és általa vagy meghatalmazottja 
által saját kezűleg aláírandó kereseti kimutatásokat a helyszínén történt utánmérések és a feltételek 
alapján átvizsgálni, helyesbíteni s utalványozásra előkészíteni.

Ezen közös teendőkön kívül, feladata
a) az építésvezetőnek az összes munka és részlet terveket kiadni és az építési naplót vezetni; 

az építési munka tartama alatt a szükséghez képest, a mint azt az építési ügyek vezetése és az építési 
ellenőrrel illetve az építési bizottsággal való érintkezés megkívánja, az építés színhelyén tartózkodni : 
köteles a kiadandó részletrajzokat és megrendeléseket az építési ellenőrnek bemutatni,

b) az építési ellenőr feladata:
Felügyelni arra, hogy az épitkezés a jóváhagyott tervek szerint hajtassák végre.
Az építési anyagok, valamint a teljesített munka minőségét megfigyelni 8 az esetleg mu

tatkozó hiányok orvoslására az építésvezetővel egyetértőleg intézkedni, esetleg az épitési bizottságnak 
előterjesztést tenni.

A kereseti kimutatásokat az építés vezetővel együttesen, az épitési naplóban foglaltak alap
ján elbírálni. Felügyelni az egyes munkákra kitűzött határidők pontos betartására. Ha szükségesnek 
látja, a fentebb körülirt feladatokból folyólag javaslatait az épitési bizottságban megtenni.

Kissebb építkezéseknél az építés vezetőség a munkák vezetésével és ellenőrzésével megbízott 
műszaki közegre ruháztatik a ki a fent elsorolt összes teendőket egyedül tartozik végezni.

Azon esetben, ha valamely építkezésnek csak időleges ellenőrzése rendeltetett el, az ellenőr 
kötelessége az épitkezés folyama alatt az építésvezető vagy annak helyettesével a vállalkozó jelenlété
ben megállapítani mindazon muukák mennyiségét és minőségét, melyek az épitkezés teljes befejezése 
után már nem vizsgálhatók meg és az ez irányban felvett tényállást az épitési naplóba bejegyezni;

az épitési anyagok, valamint a munka minőségét időnként megvizsgálni s az esetleg mutat
kozó hiányok orvoslására az építés vezetőt az épitési naplóban figyelmeztetni.

az épités vezető által a helyszíni felvételek alapján helyesbített és általa aláirt kereseti kimu
tatásokat az épitési naplóban foglaltak és helyszíni próba mérések alapján megbírálni és ellenjegyezni.

4 - § •

A  vá lla lk ozó  k ö te le s sé g e i az é p ítés  v e z e tő sé g g e l szem ben .
A vállalkozó tartozik a munkák kitűzéséhez, felvételéhez és megvizsgálásához megkivántató 

munkásokat, szereket, eszközöket stb. annyiszor, a mennyiszer azt az építésvezetőség kívánja — min
den kárpótlás igényelhetése nélkül — annak rendelkezésére bocsátani. Köteles továbbá a munka- és 
részletrajzokat, megrendeléseket stb melyek eredeti példányai az építés vezetőségnél őriztetnek, akkor 
a mikor azt az építésvezetőség kívánja, a maga költségén másoltatni s a másolatokat hitelesítés végett 
az építésvezetőség elé terjeszteni.

5. §.

V ersen y tá rg y a lá si ajánlatok .
Az építések és szállítások biztosítása rendszerint ajánlati tárgyalás utján történik.
A vállalkozni szándékozók által beadott ajánlatok csak azon esetben vétetnek figyelembe, 

ha a versenytárgyalási hirdetményben megjelölt helyen és a kitűzött határidőig adatnak be.
Táviratok, jogérvényes ajánlatoknak semmi körülmények között el nem fogadtatnak.
A sajátkezüleg aláirt ajánlatba kiteendő: az ajánlat tevőnek neve, illetve nevei, a polgári 

állás, a lakhely, az ajánlattevő czég neve, bejegyzett czég részéről csatoltatván a hitelesített czég- 
jegyzék-kivonat is, kiteendő továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel a 
versenytárgyalási hirdetményben foglalt megjelölés szerint azon egységi ár, illetve egység i árak, 
melyért ajánlattevő a munkát vagy szállítást elvállalni hajlandó, vagy azon százalék, melynek a költ
ségvetési összegből való leengedése,.esetleg felülfizetése mellett az ajánlat tárgyát képező munkákra 
vagy szállításra vállalkozik. Ezenkívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatko
zatát, hogy az épitési terveket, az előméretet és költségvetést az általános és részletes épitési feltéte
leket, a helyi viszonyokat teljesen ismeri, végül csatolandó az ajánlathoz a bánatpénz letételéről szóló 
elismervény.
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Minthogy vállalkozó az ajánlatban foglalt egységárakat saját számítását és a vállalat összes 
tényezőinek tüzetes ismerete alapján maga határozza meg. ennélfogva azon tévedések, Vagy hiányok 
miatt, melyek az általa kitett egységi árak körül a költség számításokban netalán előfordulnak, semmi
féle kárpótlást sem követelhet.

Minden ajánlattevő az ajánlatok beadására kitűzött határnaptól számított 6 hétig kötve 
marad ajánlatához még az esetben is, ha a városi tanács a Munkálatok vágy szállítások biztosítása 
iránt időközben mással bocsátkoznék tárgyalásba.

A városi tanács tetszésétől függ, a benyújtott' ajánlatot az ajánlati Összegre való tekintet 
nélkül el, vagy el nem fogadni és az ajánlattevő nem követelőét kárpótlást azért, mert ajánlata el nem 
fogadtatott.

Bármely oknál fogva el nem fogadliatónak ítélt ajánlathoz csatolt bánatpénz visszaadatik, 
de egyik ajánlattevő sincs jogosítva bánatpénzét az ajánlatok beadására kitűzött határidőtől számított 
6 hét lefolyása előtt visszakövetelni.

6- §
B án atp én z.

Ka a versenytárgyalási hirdetményben a bánatpénz összege nincs meghatározva, bánat
pénzül a tervekhez csatolt költségvetés 5 % -a szolgál.

Bánatpénzül vagy készpénz vagy a kormány által bánatpénzül elfogadhatónak megjelölt 
értékpapírok fogadtatnak el.

A bánatpénz a házipénztárnál teendő le.

7; § .

B iztosíték ,
Azon ajánlattevő, ki a verseny tárgyát képező épitést vagy szállítást elnyerné, tartozik az 

erről vett ájgtesités kézbesítésétől számított 8 nap alatt letett bánatpénzét azon összeg erejéig, mely 
azon esetben, ha a szerződés egyéb határozmányt nem tartalmaz, az általa megajánlott vállalati összeg 
10%-ának megfelel, biztosítékul kiegészíteni és ennek megtörténte után a szerződést aláirni.

Ha ezen határidő alatt a biztosítékot le nem tenné és a szerződést alá nem Írná, letett 
bánatpénze minden bírói közbenjárás nélkül az építtető tulajdonába megy át és a városi tanács az 
építés vagy szállítás kiadása felett szabadon rendelkezik,

A biztosíték vagy készpénzben vagy a bánatpénzre nézve a 6. §-ban megállapított érték
papírokban teendő le.

A városi tanács engedelmével a biztosítékot jelzálogilag lekötött és elfogadhatónak ítélt- 
ingatlan is képezheti. A készpénzből vagy értékpapírokból álló biztosítéknak kicserélése csak a város 
külön engedelmével történhetik.

A biztosítékul letett készpénz után kamat nem jár, a hasonló czélból letett és kamat szel
vényekkel ellátott értékpapírok szelvényei azonban lejárat után a vállalkozónak kivánatára kiadatnak, 
kivéve azon eseteket, midőn a biztosíték a város birtokába megy át.

A letett biztosítékon kívül felülvizsgálati részletként a vállalkozó minden keresetéből 5°/0 
azaz öt százalék levonatik, mely levont felülvizsgálati részlet a felülvizsgálati jegyzőkönyv helyben
hagyása alkalmával foga vállalkozónak kifizettetni.

A biztosíték, valamint a keresetekből levont és visszatartott felülvizsgálati részletek oly 
kézi zálogul szolgálnak a városnak, m elvela vállalkozó a szerződésileg elvállalt kötelezettségének 
pontos teljesítéséért és a kitűzött határidőig való befejezéséért jót áll.

A most említett biztosítékon kívül a vállalkozó kötelezettségének teljesítéséért minden 
bárhol található ingó és ingatlan vagyonával felelős.

Mikor megy át a biztosíték a város tulajdonába és mely esetekben1 forditható az részben 
vagy egészben a város kielégítésére, árra nézve a szerződés és a jelen feltét füzet illető §§-ai szolgál
nak zsinói’mértékül.

Ha a biztosíték részben vagy egészben a város követeléseinek kielégítésére fordittatott, 
köteles a vállalkozó a megcsonkított, vagy egészben lefoglalt biztosítékot a felhívástól számított 14
nap alatt a szerződésben megállapított biztosíték összeg erejéig kiegészíteni, illetve újból letenni, mit

■k’ I.
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ha tenni elmulasztana, részletfizetésekre igényt nem tarthat s a város fel van jogosítva a kereseti 
összegeket mind addig visszatartani, mig ezekből a biztosíték a szerződésben megállapított összegre 
kiegészítve nincs.

Ha a biztosíték értékpapírokban van letéve, a város fel van jogosítva kielégitése végett ezen 
értékpapírokat minden birói beavatkozás nélkül a tőzsdei árfolyam szerint eladni.

Ha a biztosíték egészben a város követeléseinek kielégítésére fordittatik és az előbbi pont 
értelmében eladott értékpapírokból befolyó összeg kisebb a biztosíték letétele alkalmával számított 
árfolyam szerinti összegnél, a még hiányzó összeg pótlása a vállalkozó kereseti összegeiből fog eszkö
zöltetni és csak ha a szerződésileg megállapított biztosíték összege ezen keresetekből levonatott, fognak 
a további kereseti összegek az uj biztosíték kiegészítésére fordittatni, ellenben ha az eladott érték
papírokból befolyó összeg a szerződésileg megállapított biztosíték összegénél nagyobb, a különbözet az 
uj biztosíték kiegészítésére fog fordittatni.

A biztosíték visszaadására nézve a jelen feltét füzet 31, 33, 38, 39 és 40. §§-ai irányadók.

8 . §.

B é ly e g  é s  e g y é b  ille té k e k .
A vállalatból eredő mindennemű bélyegilleték és minden vám költségeket, ide értve a városi 

kövezeti vám költséget illetve dijakat vállalkozó köteles viselni.

9* §

T á r sv á lla lk o zó k .
Ha valamely vállalatot többen vállaltak el, a társvállalkozók szerződésükből folyó minden 

kötelezettségük teljesítéséért egyetemlegesen kezeskednek.
Az ily társvállalkozók kötelesek maguk közül egyet kizárólagos képviselőül közjegyzői 

okirattal felhatalmazni, ki a társvállalkozókat a város irányában képviseli, a szerződés által a válla
latra rótt minden kötelezettséget teljesit, továbbá a város részéről az építés vezetőség közleményeit 
elfogadja, a kiutalt összegeket átveszi és nyugtatványozza, általában a társvállalkozóknak az ezen 
vállalatból eredő vagy azzal összefüggő ügyeiben jogérvényesen eljár.

A közjegyzőileg kiállított meghatalmazási okmány az ajánlat elfogadása után azonnal be
mutatandó.

A városnak jogában áll a kijelölt képviselőket a bejelentéskor vagy a munka folyamán is 
bármikor és minden további indokolás nélkül visszautasítani, s ha a képviselő személyére nézve közös 
megállapodás nem jöhetne létre, a társvállalkozók bármelyikét képviselőül kijelölni, aki részére a fent 
közölt megbízás hasonlóan kiállítandó.

A képvisel ietésben történő minden változás a városi tanácsnak jóváhagyás végett haladék 
nélkül bejelentendő.

A Vállalkozók vagy társvállalkozók kérelmére újabb társ csak úgy és akkor léphet be a vál
lalatba, ha ezt a város megengedi.

Ily esetben azonban a későbben belépett társ a várossal szemben mindazon kötelezettségek
nek aláveti magát, melyek a szerződésből kifolyólag korábbi társait vagy társát az egész munkára 
nézve kötelezik.

A vállalatból a társvállalkozók közül csak az esetben léphet ki bárki, ha ezt a városi Tanács 
megengedi s ha visszamaradt társai a belépő helyett is teljes vagyoni felelősséget vállalnak.

10 . §.

V á lla lk o z ó  la k h e ly e .

Vállalkozó tartozik lakását úgy a szerződés megkötése alkalmával, mint később lakás vál
toztatás esetében mindannyiszor az építésvezetőségnek haladéktalanul bejelenteni.

A vállalkozóval létrejött szerződéses viszonyból keletkező s a vállalkozóhoz intézett rende
letek, értesítések, kézbesítések vagy ellene netalán érvényesítendő keresetek a vállalkozó által kijelölt 
lakáson adatnak át, s a vállalkozó ezennel bele nyugvását jelenti ki abba, hogy az igy átadott és szük
ség esetében lakásán kifüggesztett értesítések és kézbesítések jogszerűen átadottaknak és általa átvet - 
teknek tekintessenek.
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A lvá lla lk ozók .

Ha a vállalkozó az elvállalt kötelezettséget egészben vagy csak részben alvállalkozókra ru
házza, ezek a vállalkozók megbízottjainak, nem pedig szerződő feleknek tekintetnek, minélfogva azok 
hibáiért vagy mulasztásaiért mindig a vállalkozó marad fefelős az épittető irányában.

A szerződésből származó és az építések vagy szállítások leszámolását, kifizetését és átvételét 
illető minden ügyben az építésvezetőség csak a vállalkozóval érintkezik.

1 2 . §•

É p itési fe lü g y e le t.

Az építkezés vagy szállítás feletti felügyeletet az építésvezetőség gyakorolja. A vállalkozó 
ettől veszi a rendeleteket ugyan ehez nyújtja be előterjesztéseit.

13. § .

É p itési sorrend.

Ha a városi tanács valamely vállalatnak bizonyos munkaprogramm szerinti végrehajtását 
látja szükségesnek, úgy e munka-programmot az épitésvezetőség előterjesztése alapján a városi tanács 
állapítja meg, előre is kikötvén magának azon jogot, hogy a megállapított sorrendet a munka folyama 
alatt felmerülendő körülményekhez képest módosíthatja.

14. §.

Az ép ités  átadása.

A szerződésnek a városi tanács részéről történt helyben hagyása után a netaláni munka 
sorrend határozmányai figyelembe vétele mellett vállalkozó az épités megkezdésével megbizatik s a 
terület a helyszínén kijelöltetik s minderről jegyzőkönyv vétetik fel. Ezen jegyzőkönyvben az épités 
befejezési határideje is pontosan megjelölendő.

Az átadási jegyzőkönyv két példányban szerkesztendő és az épitésvezetőség, valamint a vál
lalkozó által aláírandó, mely alkalommal az aláírások két előttemező tanú által hitelesitendők.

Ha a vállalkozó a munka átadására kitűzött határnapon a munkát bármily okból át nem 
venné, mindazon károkért, melyek az építkezésnek a kitűzött határidőben való át nem vételéből a 
városra akár közvetlenül, akár közvetve hárulnak, felelős és azokért kártalanítással tartozik.

Ily esetben az épitésvezetőség az átadásra, illetve a munka megkezdésére újabb határidőt 
tűz ki, s a mennyiben vállalkozó ezen újabb határidőt sem tartaná be, szerződésszegőnek fog tekin
tetni s mint ilyentől a vállalat a városi tanács határozata alapján minden bírói beavatkozás nélkül 
elvétetik, letett biztosítéka pedig a város tulajdonába megy át s ezen kívül a vállalkozó minden városi 
vállalatból kizárható.

15.  § .

Ü gyvezetők , m egbizottak , p a llérok , m u n k a fe lü g y elő k , m unkások.

A vállalkozó, illetve annak 9 §-ban megemlített képviselője, köteles a munka folyama alatt 
állandóan az épités színhelyén tartózkodni, vagy magát állandóan a munka színhelyén tartózkodó oly 
teljhatalmú ügyvezető által helyettesittetni, ki az elvállalt munkák vezetésére teljesen képesítve van s 
kit a vállalati kötelezettségek teljesítésére törvényszerűen felhatalmazott.

Vállalkozó csak oly ügyvezetőt, megbízottat, pallérokat, munkafelügyelőket és munkásokat, 
— ide értetnek az alvállalkozók is — alkalmazhat, kik a reájuk bizott munkák végrehajtásában kellő 
jártassággal bírnak. Azon ügyvezetőt, megbízottat, pallért, munkafelügyelőt vagy munkást, ki az épités
vezetőség egyoldalú megítélése szerint képesség-hiány, rendetleu magaviselet vagy engedetlenség miatt 
panaszra szolgáltat okot, tartozik a vállalkozó az épitésvezetőség felhívására azonnal eltávolítani és 
más alkalmas egyénnel pótolni.

6

11 §.
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Vállalkozó egyébiránt az összes alkalmazottjai által elkövetett minden cselekmények vagy 
mulasztásokért teljes felelősséggel tartozik.

16. §.

A lk a lm azk od ás a terv ek - é s  é p ité s i szabályok hoz.

A vállalkozó köteles a vállalat tárgyát képező építményeket vagy a szállítást a szerződéshez 
mellékelt vagy az építés folyama alatt az építésvezetőség által kiadott tervek, továbbá a szerződés
ben, a feltét füzetben és az árjegyzékben foglalt határozatok, valamint az építésvezetőség által adandó 
utasítások szigorú betartása, mellett végrehajtani.

Azoktól eltérni csak az építésvezetőségtől nyert Írásbeli engedély mellett szabad.
Ha vállalkozó az építményt a tervektől vagy épitési szabályoktól eltérőleg önkényesen telje

sítené, vagy ha a munkálatok kivitelénél az építmény czélszerüségét és tartósságát veszélyeztető módon 
járna el, tartozik azon építményeket, melyeknél ezen esetek előfordulnak, saját költségén eltávolítani 
és azokat a helyben hagyott tervek és kapott utasításoknak megfelelően ugyancsak saját' költségén 
újból helyreállítani és a munkálatok kivitele körül mindazon intézkedéseknek megfelelni, melyeket az 
építésvezetőség elrendel.

Ha ily intézkedés miatt a szerződésben meghatározott batáridő tullépetnék, a vállalkozó 
annak szerződésszerű következményeit viseli. Ha vállalkozó által létesített munkák végrehajtása 
közben, vagy az előbbi pontban említett építmények vagy építményrészek lebontása folytán már 
létesített művek sértetnének meg, vállalkozó köteles azok helyreállítási költségeit viselni.

17. §.

T ervvá ltozta tás.

A város fentartja magának a jogot s a vállalkozó ezen jogot feltétlenül elismeri, hogy a 
megállapított terven úgy méret mint szerkezet tekintetében még a munka megkezdése után is változ
tathat s vállalkozó tartozik ezen megváltoztatott tervet elfogadni, a megállapított egységárért a tett 
engedmény figyelembe vételével végrehajtani és a mennyiben a változtatás által elő álló több munka 
a vállalási összeg 10u/u-át túl nem haladja, a kikötött határidőre befejezni.

Ha a munka folyama alatt oly munkák volnának végrehajtandók, vagy oly anyagok szálli- 
tandók, a melyekre egységi árak a költségvetésben nem foglaltatnak, az ily munkák kivitelére vagy 
auyagok szállítására, a kivitel, illetve szállítás megkezdése előtt a díjazásra, esetleg határidőre nézve, 
vállalkozóval külön egyezség kötendő Ha az uj egységárak iránt megegyezés létre nem jönne, szabad
ságában áll a városnak az illető munkálatokat, vagy szállításokat s ha azok más szerződésszerű 
munkálatoktól el nem különíthetők, ezeket is a vállalkozó irányában minden kártérítési kötelezettség 
nélkül házi kezelésben (regie) vagy más vállalkozó által végeztetni és vállálkozót ezen szerződésszerű 
munkálatok végrehajtásától vagy szállítások eszközlésétől felmenteni.

•

18 . §.

A  m eg á lla p ítá s  a terv  v á lto zta tá sa  e se téb en .

Ha vállalkozó előzetes egyezség vagy az építésvezetőség írásbeli utasítása nélkül oly munkát 
kezdene meg, vagy oly anyagot szállítana, melyre a költségvetésben egység ár nem foglaltatik, az 
általa ily módon létesitett munkákért vagy szállított anyagért semminemű kárpótlást nem igényelhet.

Oly építmények elbontásáért, melyeknél a kivitelre nézve a vállalkozót hibáztatni nem 
lehet, a megállapított vagy egyezség utján megállapítandó egységár szerinti megtérítésnek van helye.

Ha a munkák vagy szállítmányok kevesbitése vagy egy részének teljes elhagyása rendel
tetnék el, tartozik a vállalkozó, az erre vonatkozó rendeleteknek, minden kárpótlási igény nélkül 
eleget tenni.

Ellenkező esetben, ha a munkák vagy szállítmányok szaporítása rendeltetnék el, vagy a 
teljesítmény szaporulata, az előirányzati és a kiviteli terv szerinti mennyiségek különbözősége folytán

2*
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állana elő, vállalkozó tartozik az igy elő álló több munkákat, illetve szállítmányt az engedmény- 
figyelembe vételével megállapított egységár mellett teljesíteni és ez esetben külön kárpótlásra igényt 
nem tarthat.

19. §.

Á r m eg á lla p ítá s  h áz i k e z e lé sb e n  (regie) v é g ze tt  m un kák  esetéb en .

Ha a 17. §.-ban emlitett esetekben az uj egységárak iránt egyezség létre nem jönne vagy ha 
a szerződésen kívüli munkálatokat sürgős esetekben a városi tanács jónak látná házi kezelés mellett 
végrehajtani, vállalkozó köteles az ily munkálatokhoz szükséges munkásokat, anyagokat, eszközöket és 
szerszámokat, az építésvezetőség utasítása szerint, a megkívántaié mennyiségben rendelkezésére 
bocsátani.

Ily esetben, ha a költségvetésben megfelelő egységárak nem foglaltatnának a költségvetés 
egységáraiból ár elemzés utján az engedmény figyelembe vételével az építésvezetőség által vállalkozó 
közbejöttével kiszámított munka bérek és anyagárak fognak a vállalkozónak megtéríttetni.

Ezen felül a munkások átengedése, az eszközök és szerszámok elhasználása és felügyelete 
czimén a fentebbi kiszámított összeg 10°/0-a. fog a vállalkozónak kárpótlás képen kifizettetni. Vállal
kozó oly költséges szerek, eszközök vagy gépek beszerzésére s rendelkezésre bocsátására, melyeket az: 
elvállalt munkálatoknál nem használt, külön díjazás nélkül nem kötelezhető.

20 . §.

Az árak  érte lm ezése .

A vállalkozó által megajánlott és a szerződés, illetve annak mellékleteiben megállapított 
vagy későbbi egyezményben kölcsönösen elfogadott egységi árak magukban foglalják az építési 
berendezés, az üzletvezetés, mindennemű előkészületek és intézkedések, az anyagok beszerzése, ezek 
minőségének elbírálása, helyére szállítása és feldolgozásának, továbbá az állványok és eszközök, gépek, 
szerszámok, irodák, műhelyek, raktárak, utak stb. megszerzésének, előállításának és fentartásának 
költségeit, valamint minden egyéb bármi néven nevezendő kiadásokat, melyeket az illető munkálatok 
szabályos és átvételre alkalmas kiviteléből és a jótállási időtartam alatti fentartásából a vállalkozóra 
káramlanak.

21 . §

A n yagok .

Az építéshez használandó vagy a szállítás tárgyát képező minden anyagnak a szerződés és 
mellékleteiben megállapított minőségűnek és oly módon kidolgozottnak kell lenni, a mint azt a rész
letes feltételek esetleg a költségvetés előirja és az építésvezetőség megrendeli.

Vállalkozó mindennemű anyagot használat és beépítés előtt azon próbáknak köteles alá
vetni, melyeket az építés vezetőség azok minőségeinek megítélése végett elrendelni szükségesnek tart.

A vállalkozó köteles az épitő anyagokat kellő időben szállítani, miért is a munka kése
delmes teljesítésére azon körülmény, hogy az anyagot bármi okból nem szállíthatta, mentségül nem 
szolgálhat.

Az építésvezetőség által alkalmasnak nem talált anyagokat vállalkozó az építés helyéről 48 
óra alatt és minden kárpótlás nélkül eltávolítani tartozik, mit ha nem tenne, az építésvezetőség az ő 
költségére teljesiti.

22 . §.

Á llv á n y o k , eszközök , szerszám ok  stb.

Az elvállalt munkálatok kiviteléhez szükséges állványokat, gépeket, szereket és eszközöket 
tartozik vállalkozó beszerezni és állandó jó karban fentartani.
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K özb izton ság i sza b á ly o k .

Vállalkozó köteles saját költségén minden intézkedést megtenni arra nézve, hogy az építés 
által az utczákon vagy tereken a forgalom ne gátoltassék, vagy ne veszélyeztessék, egyáltalában 
köteles a fennálló biztonsági és közrendészeti szabályokat betartani.

24. §.

É p ité s i nap ló.

Az építésvezetőség az építés színhelyén épitési naplót vezet. ílzen épitési naplót a vállalkozó 
vagy képviselője, illetőleg annak a 15. §. szerint teljhatalmú ügyvezetője mindannyiszor aláírni tarto
zik, ahányszor azt az építésvezetőség követeli.

Ha vállalkozó az aláírást megtagadná, az építésvezetőség ezt az épitési naplóban megje
gyezni tartozik és az esetben vállalkozó kifogástételi jogától elesik.

Az építésvezetőség részéről az épitési naplóban eszközölt minden bejegyzés teljesen hiteles
nek tekintetik.

25 . § .

A  b e fe je z é s i h a tár id ő  é s  kötb ér .
Az összes épitési m unkák........................................................................ ra befejezendők.
A vállalkozó tartozik az elvállalt munkálatokat illetőleg szállítást az átadás után a meg

állapítandó sorrendben megkezdeni s akként folytatni, hogy a vállalat a megállapított határidőre tel
jesen befejeztessék. A munka vagy szállítás befejezéséről vállalkozó az építésvezetőség részéről iga
zolványt nyer.

A befejezési határidő be nem tartása esetén, minek megállapítására az épitésvezetőség ille
tékes, a vállalkozó kötbért tartezik fizetni, mely kötbér a részletes feltételekben állapittatik meg.

Jogában áll a városnak az esedékes kötbért a vállalkozó keresetéből, a letett biztosítékból 
vagy a részlet fizetéseknél visszatartott felülvizsgálati részlet összegből, minden bírói közbenjárás 
nélkül levonni, illetve vállalkozónak minden néven nevezendő illetményeit ezen birság fedezésére 
visszatartani.

A határidő be nem tartása esetén vállalkozónak az alábbi 27. §-ban vagy a szerződésben és 
mellékleteiben különösen ki nem kötött okok miatt tett kifogásai tekintetbe nem vétetnek.

26. §.

H atárid ő  m eg h o ssza b b ítá s  több  m u n k a  e se té b e n .
Ha vállalk zónák több munkát kell teljesíteni és a több munka értéke a szerződési összeg 

10% -át meghaladja, köteles ezen több munkát a szerződésileg megállapított határidőre befejezni. Ha 
azonban a teljesitendó több munka értéke a szerződési összeg lO"/0 át meghaladja, a munka befejezé
sére kitűzött határidő a szerződésileg eilvállalt munka értékének és az annak befejezésére megállapí
tott határidőnek arányában a több munka elrendelésének, végrehajtásának valamint a munka nemek 
kivitelére szükséges időjárásnak figyelembe vételével a városi tanács által állapittatik meg.

Az igy akár előzetesen, akár utólagosan meghosszabbított határidő ugyanazon joghatállyal 
bir, mint az eredeti határidő.

27 . § .

H atárid ő  m eg h o ssza b b ítá s  r e n d k ív ü li k ö r ü lm é n y e k  v a g y  e le m i e se m é n y e k
k ö v e tk e z té b e n ,

A határidő meghosszabbítható, ha a vállalkozó előre nem látható rendkívüli viszonyok és 
elemi események miatt, melyeket elhárítani nincs vagy nem volt hatalmában, munkálatainak teljesíté
sében akadályoztatik.

Ily rendkívüli körülmények vagy elemi események bekövetkezését tartozik vállalkozó azon-
3
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nal az építés vezetőségnek bejelenteni, kiknek feladata azonnal megvizsgálni, ha vájjon a vállalkozó 
által bejelentett rendkívüli körülmény vagy elemi esemény vis majornak minősithető-e vagy sem, Ha 
az építésvezetőség, vagy a vállalkozó felfolyamodványa esetében a városi tanács egyoldalú megítélése 
szerint a vis major esete megállapittatik : a munka befejezésére kitűzött határidő annyival lesz meg- 
hosszabbitva, mint a menyi idő eltelik a vis major bekövetkezésétől annak megszűntéig.

Ezen határidő meghosszabbítására azonban vállalkozó csak azon esetben tarthat igényt, ha az 
építésvezetőség megállapítja azon tényt, hogy vállalkozó a vis major bekövetkezése előtt kellő beren
dezéssel és a vállalatnak a határidőre való befejezésére megkívántaié erővel folytatta a munkát.

Hogy mikor tekinthető a vis major megszűntnek, azt szintén az épitésvezetőség állapítja 
meg, s vállalkozó tartozik, ennek közlése után a munkát azonnal teljes erélylyel ismét foganatba venni, 
illetőleg a fentebbi aránylagos idő alatt befejezni.

Ha szonban a vállalkozó a vis major bekövetkeztét az építésvezetőségnek bejelenteni bár
mily oknál fogva elmulasztaná, vagy oly időben jelentené be, a midőn a vis majort előidéző körül
mények vagy tények már minden kételyt kizáró módon megállapithatók nem volnának, vagy végre, ha 
a vis major bekövetkezése egyátalán meg nem állapíttatnék, határidő meghosszabbításra igényt nem 
tarthat és a munkát a szerződés határozmányainak teljes érvényben tartása mellett tartozik vég
rehajtani.

28. 8.

In tézk ed ések  a b e fe jezési határidő b etartása  v ég ett.
Ha vállalkozó az elvállalt munkát vagy szállítást egészben vagy csak részben oly lanyhán 

folytatná, hogy annak a szerződés szerű határidőre való befejezése kétségessé válik, mi felett az építés
vezetőség egy oldalulag itél, ezen esetben az építésvezetőségnek kötelessége a vállalkozót ezen 
körülményre az építés naplóban figyelmeztetni, őt ugyanott a munka vagy szállítás gyorsítására uta
sítani és a megkivántató intézkedések megtételére a vállalkozónak határidőt kitűzni.

Ha vállalkozó az ekként kitűzött időre sem tenné meg a vállalat vagy szállítás megfelelő 
gyorsítására vezető intézkedéseket, vagy ha a vállalatnak a megállapított, határidőn leendő befejezése 
egyáltalában biztosítva nem volna, vállalkozó ezen esetekben részletfizetésre igényt nem tarthat, a 
városnak pedig jogában áll a vállalkozó terhére és veszélyére mindazon intézkedéseket foganatosítani, 
illetve elrendelni, a melyek által és a melyek seegélyével a munka vagy szállítás szerződésszerű pon
tos teljesítése biztosítható.

Ha a szerződésileg megállapított határidő lejár a néikül, hogy a munka vagy szállítás befe
jeztetett volna, a városnak jogában áll a vállalatot vállalkozóval tovább folytatni és befejeztetni, mely 
esetben azonban minden a szerződésben megállapított határnapon túl eső nap után a részletes feltéte
lekben megállapított kötbér megfizetésében fog elmarasztaltak», ha pedig a város a munka értékében 
előnyösebbnek látná azt, egészben házikezelés mellett vagy más vállalkozó által befejeztetni, ez eset
ben a jelen általános feltételek 37. §-ában körülirt eljárás fog alkalmazást nyerni.

29. §.

R észletfizetések .
A vállalkozó jogosítva van az építés vagy szállítás folyama alatt havonként részletfize

téseket kérni.
E czélból a vállalkozó a teljesített munkák vagy szállított anyagokról kereseti kimutatást 

készít és azt az építés vezetőségnek 3 példányban adja át, a ki ezen kimutatást átvizsgálja, igazolja 
vagy helyesbiti és az érdembe hozott kereseti összeg utalványozása iránt a városi tanácshoz beter
jeszti, hol is az 15 nap alatt elintézendő.

Az igazolt kereseti összegnek 5% -a; jelen feltét füzet 7. §-ban említett felülvizsgálati részlet 
visszatartatik.

30. §.

F elü lv iz sg á la t.

A szerződés tárgyát képező munkálatok teljes befejezése után a vállalkozó elkésziti a 
leszámolási okmányokat, melyeknek minden egyes munkanemből tényleg teljesített mennyiséget fel 
kell tüntetnie.



Vállalkozó köteles a leszámolási okmányokat, a munka befejezésétől számított hat hét alatt 
az építésvezetőséghez benyújtani, ellenkező esetben ezen okmányok vállalkozó költségére fognak 
beszereztetni s ezen határidőn túl leszámolási okmányok vállalkozótól elfogadtatnak ugyan, de a város 
által beszerzett leszámolási okmányok költségét tartozik megtéríteni

A leszámolási okmányok elkészülte után az építésvezetőségnek ebbeli jelentése alapján a 
városi tanács az építést vagy szállítást felülvizsgáltatja.

A felülvizsgálat czélja megállapítani azt, hogy az építés vagy szállítás a szerződés vagy 
később kiadott rendeletek határozatainak és a műszaki követelményeknek megfelelően, jól és szilárdul ’ 
hajtatott-é végre, s hogy a leszámolási okmányokban feltüntetett munka mennyiségek tényleg teljesít- 
tettek-e? A felülvizsgálat oly módon eszközöltetik, hogy a felülvizsgáló közeg (vagy közegek)az összes 
munkálatokat minden részleteiben pontosan megvizsgálja, próba méréseket tesz és ha szükségesnek 
tartja, a létesítményeket egészen felülméri s általában belátása szerint mindazon méréseket és kutatá
sokat megteszi, melyeket a munkálatok valódi mennyiségének és minőségének megállapítása végett 
szükségesnek tart, a munkálatokat, tekintettel a felhasznált anyagok és a munka mennyiségére, a 
helybenhagyott tervekkel a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt határozmányokkal, nem 
különben a később kiadott rendeletekkel és az építési napló adataival összehasonlítja s e szerint a 
végleges elszámolás czéljaira a méreteket, mennyiségeket és minőségi adatokat megállapítja.

A csatornázás, viz, légszesz, fűtés, szellőztetés, villamos stb. berendezések helyes működése 
a  felülvizsgálatnál megállapítandó

A felülvizsgálat végrehajtásához szükséges napszámosokat és eszközöket köteles vállalkozó 
minden kárpótlásra való igény nélkül saját költségére előállítani.

A felülvizsgáló közeg (vagy közegek) a helyszíni szemle, felmérések és megállapításokhoz 
képest a leszámolási okmányok helyességét igazolja, vagy azokat megfelelően helyesbíti s vállalkozóval 
a leszámolást megejti, az építményt vagy szállítmányt a mennyiben jótállási idő kikötve nincs, végle
gesen átveszi. Jótállási idő kikötése esetében az átvétel csak ideiglenes.

Ha a felülvizsgálatnál hiányok mutatkoznak, a vállalkozónak azok pótlására megfelelő 
határidő tűzetik ki, vagy ha a felülvizsgáló közeg előterjesztésére a városi tanács előnyösnek látja, a 
felmerült hiányok pénzértéke meghatároztatik, az ennek megfelelő összeg pedig vállalkozó járandó
ságából vagy biztosítékából levonatik. Az, hogy az építésvezetőség a munkálatot vagy felhasznált 
anyagot nem kifogásolta, a talált hiányokért való felelősség alól vállalkozót fel nem menti.

Ha vállalkozó a felülvizsgálatnál talált hiányokat az ezek helyreállítására kitűzött határ 
időre nem pótolná, jogában áll a városi tanácsnak azokat vállalkozó költségére végrehajtani, melv 
esetben a felmerülő költségek a vállalkozó járandóságából vagy visszatartott biztosítékából fognak 
fedeztetni.

Ha a hiányok olyanok, hogy azok többé helyre nem hozhatók, a felülvizsgálat tárgyátképező 
munka azouban a városi tanács egyoldalú megítélése szerint egészben véve használhatónak vagy 
fennmarad hatónak találtatik, vállalkozó a létesítmény hiányosságának megfelelő s a városi tanács 
által megállapítandó értéknek a járandóságából vagy biztosítékából leendő levonása ellen kifogást 
nem tehet.

Ha jótállási idő van kikötve, a felülvizsgálatnál pedig oly hiányok mutatkoznak, melyek 
megfigyelése a jótállási időnél hosszabb időtartamot igényelnek, jogában áll a városnak a jótállási időt 
megfelelően meghosszabbítani. Ezen meghosszabbitás azonban az eredetileg megállapított jótállási idő 
kétszeresét meg nem haladhatja. Ezen meghosszabbítást vállalkozó köteles elfogadni.

A felülvizsgálat eredménye a felülvizsgálati jegyzőkönyvben áliittatik össze. Ezen felül
vizsgálati jegyzőkönyv, a melyet úgy a felülvizsgáló, valamint a vállalkozó és a felülvizsgálathoz ki
rendelt hivatalos közegek is aláírni tartoznak, jóváhagyás végett a városi tanácshoz terjesztetik.

Ha vállalkozó megidéztetése daczára sem jelennék meg a felülvizsgálatnál, e körülmény a 
felülvizsgálat jogérvényes keresztülvitelét nem gátolja s vállalkozóra nézve a felülvizsgálat eredménye 
jogérvényesnek és kötelezőnek fog tekintetni.

A munka hiányossága miatt szükségessé válandó pótfelülvizsgálat minden költségei a vállal
kozót terhelik s ezek bentlevő összes illetményeiből minden birói közbenjárás nélkül levonatnak.

A felülvizsgálat, esetleg pótfeiülvizsgálat befejezéséig tartozik vállalkozó az előállított mun
kákat fentartani, illetőleg bárminemű rongálástól megóvni.

A felülvizsgáló személye ellen vállalkozó kifogást nem tehet.
3*
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31 . §.

V á lla lk o zó  v é g k ie lé g íté se .
A felülvizsgálat eredményének a vállalkozóval eszközölt leszámolásnak, illetőleg a létesít

mény végleges átvételének a városi tanács részéről történt jóváhagyás után, vállalkozónak azon összeg, 
mely a leszámolás után megállapított összes keresetéből a már teljesitett részletfizetéseknek, az esetleg 
felmerülő kötbérösszegnek, vállalkozó rovására netán teljesitett munkák költségeinek, végre a felül
vizsgálatnál talált hiányok pótlására szükséges költségnek levonása után fenmarad, kifizettetik.

A mennyiben a szerződésben vagy annak mellékleteiken a munka szilárdságáért jótállási idő 
kikötve nincs, a felülvizsgálati jegyzőkönyv jóváhagyása után, illetőleg a felülvizsgálatnál talált hiá
nyoknak pótlása és az építésvezetőségnek arra vonatkozó bizonyítványa, esetleg a pótfelülvizsgálat 
alapján, vállalkozónak a letett biztosíték is kiadatik.

32 . § .

J ó tá llá s  a m unka sz ilárd ságáért.
Vállalkozó az általa végrehajtott létesítmények szilárdságáért és tartósságáért a befejezési 

bizonylat keltétől számítva, a szerződésben vagy annak mellékleteiben megszabott idő lejártáig jót- 
állani tartozik.

Ezen idő alatt tartozik vállalkozó az általa végzett munkán mutatkozó s a felhasznált 
anyag rósz minőségéből vagy a rósz munkából eredő hiányokat és hibákat saját költségén kijavítani.

33 . § .

Utó fe lü lv izsg á la t.
A jótállási idő letelte után a munkák vagy a szállított anyagok utófelülvizsgálat alá vétetnek.
Vállalkozó az utóvizsgálatnál szükséges napszámosokat és eszközöket külön kárpótlási 

igény nélkül előállítani tartozik.
A mennyiben az utó felülvizsgálatnál a munka vagy szállítmányban hiányok nem talál

tatnának, azok a vállalkozótól véglegesen átvétetnek s az utó felülvizsgálatról felvett jegyzőkönyv
nek a városi tanács által történt jóváhagyása után vállalkozónak a biztosíték kiadatik.

Ha azonban az utó felülvizsgálatnál hiányok észleltedének, vállalkozó köteles ezeket a ki
tűzendő záros határidő alatt pótolni, mit ha tenni elmulasztana, a város fel van jogosítva azokat a vál
lalkozó kárára s költségére végrehajtani, vagy ha előnyösebbnek látná a hiányok pótlására szükséges 
összeget vállalkozó letett biztosítékából és egyéb illetményeiből bírói közbenjárás nélkül levonni.

Vállalkozó az utóvizsgálat elrendelése iránt a városi tanácshoz írásban tartozik folya

modni.
Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv vállalkozó által is aláirandó.

34 . §.

T űzkár e lle n i b iztosítás.
Az összes munkák vállalkozója, vagy ha a munkák külön adatnának ki, minden egyes 

munka vállalkozója köteles munkáját az építés befejezésére kitűzött véghatáridőn még 2 hónappal 
túlterjedő időn, illetve, ha a vállalt munkák a kitűzött határidőre, be nem fejeztetnének — a munkák 
befejezése után még további két hónapon túl terjedő időre. Debreczen sz. kir. város neve alatt 
legalább azon összeg erejéig, a melyet kereseti kimutatása kiteszen saját költségén tűzkár ellen bizto
sítani és a biztosítási kötvényt kereseti kimutatásához csatolni.

A város tűzkár esetében a biztosításból nyert összeget a megsemmisült munkának újból való 
helyreállításáig letétben őrzi és csak a helyreállítás megtörténte után adja ki vállalkozónak.

35 . § .

E lem i e se m é n y e k  á l ta l  o k o z o tt k á ro k .
Az elemi eseménvek következtében átadas előtt okozott kar nem téríttetik meg.



A  m u n k á so k  á lta l ok ozott k á ro k  m eg té r íté se .

36 . §.

13

Ha az, épület előállítása egy vállalkozónak adatik át, az esetben az épület tényleges átadá
sáig előforduló mindennemű károk s igy az ablaküveg törését is, a jég által okozottakat kivéve, vállal
kozó tartozik helyreállítani; ba ellenben az épület felépítésénél több vállalkozó dolgozik, az esetleg 
előfordult kárt, illetve ablaktörést, ha annak okozója ki nem puhatolható, mindazon vállalkozók összes 
keresetökhöz arányosan téritik meg (a munka szállítóját ki nem véve), kik az illető megkárosodott 
munka elkészülte, illetve az ablakok beüvegezése után még az épületben dolgoztak.

37. §.

A  m u n k a  e lv o n á sa .

Ha a vállalat vállalkozótól a szerződés vagy annak kiegészítő részét képező mellékleteiben 
foglalt, határozmányok alapján elvétetik, a vállalkozó biztosítéka a város tulajdonába megy át és bármi 
néven nevezendő járandósága az építtető javára lefoglaltatik ; jogában állván egyszersmind a városnak 
a vállalkozónak ezen vállalathoz tartozó anyagkészletét, szereit, állványait, eszközeit, gépeit s összes 
leltárát bírói becsű mellett átvenni és a munka folytatására felhasználni.

A vállalat teljes befejezése után a végleszámolás elkészíttetik s a mennyiben az eredeti vál
lalkozó terhére s rovására végrehajtott építkezés vagy szállítás a szerződési árak mellett megállapított 
összegnél több költségbe került volna, a város jogosítva van a több költséget vállalkozónak bármi né
ven nevezendő járandóságaiból, esetleg a lefoglalt szerek, állványok, eszközök, gépek s egyéb tulajdo
nát képezett vagyonának minden bírói beavatkozás nélkül önhatalmúlag leendő értékesítése folytán 
befolyt Összegből fedezni.

A több költség fedezése után fenmaradó összegek, értékek, szerek, állványok, eszközök, gé
pek stb. vállalkozónak kiadatnak.

Ha azonban a munka a szerződési összegnél kevesebbe kerülne, a különbözeiét vállalkozó a 
maga részére nem követelheti.

38. §.

V á lla lk o zó  e lh a lá lo z á sa .

Azon esetben, ha a vállalkozó a szerződés tartama alatt meghal, a szerződés a meghalt vál
lalkozó örököseit, illetve jogutódait jogérvényesen kötelezi; a város tetszésétől függ azonban a szerző
dést minden jogaival és kötelezettségeivel a vállalkozó örököseire vagy jogutódaira átruházni, vagy 
pedig a szerződést bírói beavatkozás nélkül felbontani.

Ha a váró ■ az örökösökkel a szerződési viszonyt fentartani nem kívánná, az örökösöknek 
vagy jogutódoknak a már teljesített munka és szállított anyagok értéke a szerződésben megállapított 
egységárak alapján lóg fslszámittatni és kifizettetni.

Jogában áll ily esetben a városnak a vállalkozónak ezen vállalathoz tartozó anyagkészletét, 
szereit, eszközeit, állványait, gépeit és összes leltárait vagy egészben vagy általa meghatározandó 
mennyiségben, ha barátságos egyezség létre nem jönne, bírói becsű szerint megállapított árban átvenni.

A vállalkozó által letett biztosíték a vállalkozó örököseinek vagy jogutónjának csak az általa 
teljesített munkák vagy szállítmányok felülvizsgálata, illetve utófelülvizsgálata eredményének jóvá
hagyása után fog a végleszámolás eredményéhez képest kiadatni.

Ha a szerződés több vállalkozóval köttetett s ezek egyike a munka vagy szállítás befejezése 
előtt meghal, a szerződés további fentartása vagy a fent elősorolt elvek mellett felbontása a város 
tetszésétől függ.

39. §•

V á lla lk o zó  eső d  v a g y  g o n d n o k sá g  a lá  ju tá sa .

Ha a vállalkozó vagy társvállalkozók egyike csőd vagy gondnokság alá kerül, jogában áll a 
városnak a szerződést vagy a csődtömeggel, esetleg a többi vállalkozókkal folytatni vagy pedig a

4
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vállalatot birói közbenjárás nélkül az előbbi §-ban felsorolt elvek mellett elvonni s annak teljesítését 
a vállalkozó csődtömegének, illetve a többi társvállalkozók terhére s veszélyére tetszése szerint másra 
bízni; szóval a munkálatok felett szabadon rendelkezni, a letett biztosítékot, munkabéri összegeket, 
általában mindennemű a vállalkozót, vagy vállalkozókat illető járandóságokat és értékeket vissza
tartani s azokat minden birói közbenjárás nélkül önhatalmúlag a szerződés megszüntetéséből származó 
károk s elmaradt haszon megtérítésére fordítani.

Ellenben a vállalatnak teljes befejezése már a biztosítéki összegnek az a része, a mely a 
város összes kárainak és elmaradott hasznainak kielégítése után netalán fenmarad, a csődtömegnek 
vagy a gondnokság alá került vállalkozónak, illetve a többi társvállalkozónak, avagy annak adatik ki, 
a ki a biztosíték fenmaradt részéhez való jogosultságát kimutatja.

Ha a vállalkozó vagy társvállalkozók egyike bármi okból fogságba kerül, a városnak jogá
ban áll akként eljárni, mint csőd vagy gondnokság esetében.

40. §

A m unkálatok  id e ig le n e s  vagy  v é g le g e s  beszüntetése.

Ha a város háború vagy egyéb oly események által (ide nem értve a 27. §-ban megemlített 
elemi eseményeket) melyeknek elhárítása nem áll hatalmában, vagy városi érdekből indíttatva látja 
magát a szerződés tárgyát képező épitést vagy szállítást beszüntetni, a vállalkozó a beszüntetés ellen 
kifogást nem tehet.

A város ily esetben kötelezi magát a vállalkozót a következő elvek szerint kárpótolni.
a) Ha a munka vagy szállítás beszüntetése, ideiglenes, vagyis ha a beszüntetés rövidebb 

ideig tart, mint a kivitelre szerződésileg megállapított határidő, a vállalkozó által a szerződés és mel
lékletei határozmányainak megfelelően végrehajtott munka és szállított anyagok a város által átvé
tetnek, és pedig a teljesített munka a szerződés egységi ár alapul vétele mellett, a szállított anyagok 
pedig, ha barátságos egyezség létre nem jönne, birói becslés szerint. Az igy érdembe hozott összeg 
a részletfizetésekre fenálló határozmányok szerint vállalkozónak ki fog fizettetni. Egyéb kártérítésre a 
vállalkozónak nincs igénye.

A munka újbóli megkezdése esetében a befejezési határidőt a munka újbóli berendezéséhez 
szükséges és az építésre alkalmas idő figyelembe vételével a város a munka szünethez arányosan meg
hosszabbítja.

b) Ha a szerződés tárgyát képező vállalat beállítása végleges, ez esetben a vállalkozóval a 
teljes leszámolás eszközöltetik, s a szállítmányok és létesítményeknek az a) pontban felsorolt elvek 
melletti számbavételök alapján kiszámított érték összegén kívül vállalkozónak a további teljesítmé
nyekért visszatartott járandóságai, valamint letett biztosítéka is kiadatik.

A munkák ideiglenes vagy végleges abban hagyása által szenvedett kárók megtérítésére a 
vállalkozó igényt nem tarthat.

41. §.

T alá lt tárgyak.

A vállalkozó köteles alkalmazottait és munkásait arra szorítani, hogy a munka végrehajtá
sánál talált tárgyakat, melyek akár anyagi, akár műrégészeti vagy történelmi értékkel bírnak, az 
építésvezetőségnek azonnal adják át; ez utóbbi pedig ezeket a hatóságnak bejelenteni és ennek ez 
iránybani intézkedését bevárni tartozik.

.42. §.

V itás kérdések .

A jelen feltét füzet, a szerződés és részletes feltételek bármely határozatai iránt a vállalkozó 
és az építésvezetőség közt felmerülő bármely vitás kérdések esetében a városi tanács dönt.

Ha a jelon feltét füzet valamely határozata a részletes feltételek bármely határozatával 
ellentétben állana, a részletes feltét füzet tekintendő irányadónak, ha pedig akár az általános, akár a 
részletes feltételek a szerződéstől eltérő határozatot tartalmaznának, a szerződés tartalma érvényes.
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Ha a munkák és szállítmányok kivitele vagy pedig azoknak elszámolása iránt a részletes 
feltételek nem intézkednének, vagy pedig az előméretü költségvetésben foglalt kiviteli körülírástól 
vagy elszámolástól eltérő határozmányokat tartalmaznának, ezen esetekben, a kivitel és leszámolás 
tekintetében mindig az előmérték és költségvetés mérvadó.

43. §.

B iró i i l le tő s é g .

Azon peres ügyek, a melyekben a város, mint felperes jelentkezik az általa szabadon válasz
tandó bíróság előtt az 1868. LIY. és az azt módosító 1881. LIX. illetve 1893. XVIII. t. cz.-ben 
körülirt sommás, vagy ha a városnak úgy tetszenék, rendes eljárás szerint, ellenben az ellene indí
tandó peres ügyek egyedül a helybeli bíróság előtt az ügy természetének megfelelő eljárás szerint 
döntendők el.




