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- a tovribbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek - kiizdtt, alulirott helyen 6s napon, az alil:lbi
feltdtelek szerint:

I.
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint aj anlatk 6rt5 2019.6v jrinius h6 06. napjri,n .Meglivd iroda is 6ttitz6
ipillet dtalakittisa" tlrgyban, a k<izbeszerzesekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirvdny
(tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik r6sz, a Kbt. 115. g szerinti, r,yilt klzbeszendsi eljrtrlst (a
toviibbiakban: kdzbeszerz6si eljdnis) inditott.
2. Megrendel6 a beruhi2iissal szemben t6masztott alapvet6 miiszaki, mennyis6gi ds szakmai
kdvetelmdnyeket a kcizbeszerz6si eljririisban V6llalkoz6 rendelkez6sdre bocsiitott
kdzbeszerz6si dokumentumban (a tov6bbiakban: kdzbeszerz6si dokumentum) rdszletesen
meghaki,rozta. Vrillalkoz6 ezen feltdteleket a k6zbeszerz6si etjrinisban benyrijtott ajrinlatriban
(a tovribbiakban: ajri,nlat) elfogadta.
3. Megrendel6 az ajrintatok mindenre kiterjed<i 6s rdszletes vizsgiiLlatait kdvet<ien a
kcizbeszerzdsi dokumentumban meghatdrozott, valamint a kapcsol6d6 jogszabrilyokban is
rdgzitett feltdteleket is figyelembe vdve 2019.6v 06. h6 26. napjen iresban eredmdn)'t
hirdetett. Megrendel6 k<izbeszerzdsi elj6Lrrisban hozott d6nt6se szerint a nyertes aj6nlattevo -
vagy amennyiben a Kbt. 131. S (4) bekezd6sdben megadott k6riilm6ny az 6sszegz6s
megkiild6sdt kdvet6en el6iillt, a nyertes ajiiLnlatot k6vetkez<i legkedvez<ibb ajrinlatot tevonek
min6sitett szervezet Vrillalkoz6 lett.
4. A Szerz<idds c6lja, hogy meghatArozza mindazon felt6teleket, amelyek alapjrfur a
Szerzbdb Felek az egyes jogokat drv6nyes(tik, a krilcscindsen megrlllapitott szolgriltatrisokat,
illetve k6telezettsdgeket teljesitik.
5. A Szerz6dri Felek el6zetesen is deklardljrik az aldbbi megrillapodiisaikat:
5.1. Vrillalkoz6 a Szerz6d6ses akiiriisrival akk6nt nyilatkozik, hogy a Szerz6d6s
elv6lasahatatlan rdszdt kfpezo kdzbeszerzdsi dokumentumokat 6s a Megrendel6 rittal a
rendelkez6sdre bocsiitott egy6b dokumentumokat, mint szakviillalat sajdt felelossdgdre
ellen6riae, az azokban foglalt tdnyeket, elo(nisokat ismeri. Viillalkoz6 a felijitris Egycisszegr.i
Ajdnlati Artit ezen informiici6k figyelembev6teldvel, kell6en nagy szakmai tapasztalatfura
alapozva 6s az dpitdsi helyszin ismeret6ben dllapitotta meg.
5.2 V6Lllalkoz6 toviibbri kijelenti, hogy:
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- a tribbletmunka kockiizatdt a Ptk. 6:245. $ (l) bekezddse szerinti esetek kivdteldvel
magara viillalja;
a rendelkez6sdre bocsetott miiszaki (feladat) leirrls alapjrfur az 6pitdsi beruhria6st
szerz6ddsszeriien, teljes kdriien, miiszaki 6s minos6gi szempontb6l is kifogdstalan
rillapotban, a vonatkoz6 jogszabdlyoknak, miiszaki szab6lyoknak megfeleloen kdsziti
el;

, aj6u:lati iiriit a fentiek tudatilban alakitotta ki, teljes kdriien 6s hiiinyalanul vrillalkozik
a szerz6d6s trirgydnak a megval6sitrisrira;

- a szerz<idds teljesit6se soriln felmeriilo Ptk. 6:245. $ (l) bekezddse szerinti
t6bbletmunkrlkat t6rit6s ellen6ben, ezen kiviil es<i, egy6b tcibbletmunkiikat ktil6n tdritds
nelktil elvdgzi.

5.3. V6llalkoz6 nyilatkozik tov6bbd, a kdzbeszerzdsi dokumentum ritfog6an 6s kel16

alapossiiggal 1artalmaz minden, a kivitelez6ssel kapcsolatos elvd,rrlst 6s el6irilst. Ennek
6t1ekint6se, megismerese 6s tartalmi elsajiititiisa a Vrillalkoz6 felelossdge. A szerzridds
al6irrisrival Vrillalkoz6 kijelenti, hogy az ajriLnlat kidolgoz6sa sor6n kell6 kctrtiltekintdssel jrirt
el, ezdrt a kdzbeszerz6si dokumentum esetleges hi6nyoss6gara tdrtdn6 utaklssal semmifdle
t6bblet ellenszolgalat6si ig6nyt a kivitelez6s folyam6n az ajiinlatkdrtinek nem:ill m6djdban
elfogadni. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a Vrillalkozo ajinlalirban szerepl6 nett6 aj6nlati ar a

dokumentiici6ban szerepl<i munkekat teljes k<inien tartall::.azz.a 6s valamennyi kock{zatot az

ajrfurlat megad6sa sor6n figyelembe vett.
5.4. V6llalkoz6 vrillalja, hogy az al6bbi ktimyezetvddelmi szempontokat 6rvdnyesiti a

szerzodds teljesitdse sor6n:
- A porz6 anyagok szrillitrisa kizin6lag ponyvrival fedetten tdrt6nik.
- A munkateriilet elhagyrisrlt megel<iz6en megtdrtdnik a jrirmiivek srirmentesit6se (pl.

ker6kmos6).
Az ingatlanra szemdlygepjiiLrmiivel tort6n6 behajtas lehetos6g6t folyamatosan
biztosida (a kivitelez6s alatt legfeljebb 6sszesen 24 6rai akadiilyoztat6s megengedett).

- A frikdzlekeddsi utak, azok jelent6s zajterheldse miatt sziillitasi forgalommal, 6pit6si
forgalommal val6 terhe16sdt minimalizdlja.

6. Ilyen elozm6nyek util,n a Szerz<idci Felek a k<izbeszerzesi dokumentum rdsz5l kfpezo
Megrendeltii kdvetelm6nyeknek, valamint a Viillalkoz6 k<izbeszerz6si eljri,rrisban benyrijtott
ajrlntatinak megfelel6en az al6bbiak szerint rillapodnak meg:

II.
A SZERZ6DES TARGYA

7. A Preambulumban leirtak alapjrtu a Megrendel<i megrendeli, a V6llalkoz6 pedig elvdllalja
a Megrendel<i Kiik6ny 063/2 hrsz. alatti lelephely6n takilhat6, iroda is dkdzd ipiilet
dtalak{ttisrit kivitelez6sdt a miiszaki dokumentiici6ban meghatiirozott m[iszaki tartalommal 6s

rdszletezettsdggel.
E. A miiszaki tartalmat a szerz<idds r6sz6t kdpezo

a) Vrillalkoz6 ajrinlata;
b) V6llalkoz6 altal adott riLrazott kdlts6gvetds;
c) Kozbeszerz€si dokumentum r6sz6t k6pez<i mriszaki leiras 6s tervdokumentrici6

egyiittesen hatArozzi*. meg oly m6don, hogy eltdrds eset6n a teljessdg 6rdek6ben mindig a

rdszletesebb terjedelmii el6irilsokat kell ininyad6nak tekinteni, ellentmondiis eset6n az aliibbi
sorrend drvdnyesil azzal, hogy a sorrendben el6r6bb iill6 dokumentum rendelkezdsei
megel6zik a sorban k6s6bb 6116 dokumentum rendelkez6seit (1. utin 2.,2. uuir 3.).
Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzod6ses meg6llapodiis I '17. pontjriban
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meghati(ozott dokumentumok sorrendis6get nem 6rintik.
9. A Kivitelez6s alatt teh6t Szerzodo Felek a munkiik teljesseg6t 6rtik azzal a c6llal, hogy
Vritlalkoz6 mindenfajta munkiit a Szerz6des keretdben kdteles elvdgezni figyelemmel arra,

hogy a MegrendelSi k<ivetelm6nyeket dttanulmdnyoda, azokat megval6sithat6nak tartja 6s az

esetleges abban nem szerepl6 t6telekkel a vrillakisrlt miir kiegeszitette. Viillalkoz6
ttibbletmunka vagy egy6b kdltsdg elsziirnoldsra - ide nem 6rtve a p6tmunka eset6t - kiziir6lag
a Ptk. 6:245. $ ( 1) bekezd6se szerinti korliltoziissal jogosult.
10. Vdllalkoz6 szerz6d6ses k6telezettsdget v6llal a Megrendel<i fel6, hogy a szerz6dds t6rgydt
kdpezri dpiiletet haszniilhat6 6llapotban 6s el6irt hatririd6ben ritadja, valamint sziiks6g eset6n

az abbur rejl<i hibrikat kijavitja a Szerz6d6s rendelkez6seinek megfeleloen.

III.
rAfixozr.c.rAst xdrBr.BzETTSEG

ll. Szerz6do Felek ktilcs<in<isen sziiks6gesnek tartjrik egymris irdsban t6rt6nti 6jekoztatas t
minden olyan kdri.ilmdnyrol, amely a szerz6d6s szerinti teljesitdst veszdlyezteti vagy

lehetetlennd teszi. Az a f6l, aki ezt elmulasztja, vagy k6s6bbi id6ben teszi meg, mint ahogyan

az bizonyithat6an tudom6s6ra jutott, etegend6 okot szolg6ltat arra, hogy az egytittmrikdd6si
j6sz6nd6kot a m6sik f6l k6ts6gbe vonja ds az esetet rigy min6sitse, hogy az vitathatatlanul
kimeriti a szerz6d6sszegds fogalmrit.
12. Vdllalkoz6 haladdktalanul 6rtesiti a Megrendel6t minden olyan k6riilm6nyr<il, amely
jelen szerz6d6s teljesitesdt, eredm6ny6t, illetve a teljesit6si hatriLrid<iket erdemben drinti vagy

befolydsolja. Az 6rtesitdsben rcigziteni kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megolddsra.

13. Amennyiben a Viillalkoz6nak jelen szerz6d6sben, valamint annak melldkleteiben nem

szereplo, a teljesit6shez sziiks6ges egydb informdci6ra van sziiksege, az informrlci6 ig6ny6rol

a Megrendelot halad6ktalanul 6nesitenie kelt. A Megrendel6 vrillalja, hogy a V6llalkoz6 6ltal

dsszer[ien k6rt, a szerz6ddsszerfi teljesit6shez sziiks6ges minden inform6ci6t, adatot,

nyilatkozatot, hozzi4itrulitst a lehet<i legriividebb 6sszerii hatarid<in belul - kesedelem n6lkiil -
a VriLllalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tja.

14. A Vdtlalkoz6 6s a Megrendel6 a szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben a fentieken tril,6ltal6ban
is egytittmtik6dnek. Ennek megfelel6en kelki id6ben egym6s rendelkezds6re bocs6tj6k a

sziiksdges adatokat 6s eszkciz6ket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tov6bbi feltdteleinek

megteremtds6rol. A teljesit6st 6rint6 minden ldnyeges kdriilm6nyrol haladektalanul

t6j 6koztatj 6rk egymdst.

IV.
MEGRENDELO .IOGII, KOTELEZETTSEGEI

15. Megrendefti kriteles V6llalko z6nak a helyszin hozzifdrhetos6g jogrit a jelen szerz<id6s

aliir sitt, krivetoen a megrendel6i k6vetelm6nyben irtak szerint megadni azzal, hogy

Vrillalkoz6 munkav6gzdsre csak a jogszab6tyi el6iriisokban meghatdrozott munkakezd6sre

vonarkoz6 bejelent6si ktitelezettseget kdvet6en az ott irt hat6rid<i betartes6val jogosult, ezen

idopontig kiz6r6lag a munkakezd6shez sztiks6ges el<ik6sziiletek v6gezhet6ek. Megrendelti a

munkahetyet alkalmas 6llapotban kdteles a V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tani. A

hozzrif6rhet6sdg joga 6s a birtokl6s nem lehet kizir6lagosan a Vtillalkoz66.

Vriltalkoz6 a munkav6gz{st tegkoriibban a szerzodes hatrilybal6pds6t kdveto napon jogosult

megkezdeni. A munkakezd6s tervezett idopontjriLr6l a v6tlalkoz6nak 5 nappal koriibban

trij6koaatnia sztiksdges a Megrendel6t ds a Miiszaki ellen6rt. A munka csak a Mliszaki

ellen6r iriisos engeddlydvel kezdhet<i meg.
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16. Megrendel6 kdteles minden biftokaban l6v6 6s a teUesitdsre vonatkoz6 adatot a
munkateriilet 6tadrisdval egyidejrileg Vdllalkoz6 rendelkez6sdre bocsrltani.
17. Munkateriilet dtad{is6nak felt6tele: a Vrillalkoz6 iiltal megnyitott 6pit6si napl6ban a
munkakezdesi engeddly kiadrisa.
18. Megrendel6 jogosult a Viillalkoz6 tevdkenys6g6t ellen6rizni, de az ellen6rzds a
Vrillalkoz6 szerz<iddsszerii teljesitdsdt nem hatrAltathatja. Viillalkoz6 nem mentestil a
felel6ss6g al6l, ha Megrendel6 az ellenorz6st elmulasztotta vagy nem megfele[6en v6gezte e[.
19. A Megrendelci csak a ktizbeszerzdsi dokumentum r€,szdt k|pezo kdlts6gvetdsben
meghatArozott, a mindenkor 6rv6nyes magyar szabv6nyoknak 6s mfiszaki iriiLnyelveknek,
technol6giai leiriisoknak megfelel6 teljesit6st fogad el. Amennyiben a viillalt munka min6s6ge
a vonatkoz6 el<iirrisoknak nem, vagy nem teljes m6rt6kben felel meg, rigy Megrendel6
kizar6lagos joga ddnteni arr6l, hogy ragaszkodik a szerz6d6s szerinti minris6g teljesitds6hez,
vagy a munk6t a teljesitett minos6gben elfogadja.
20. Megrendel6 felel6s az6rt, hogy szem6lyzete 6s a tdbbi vrillalkoz6ja a helyszinen
egyiittmiikcidjdn a Vrillalkoz6val.

v.
vALLALKozd JoGnI, KOTELEZETTSf cEI

21. A Vrillalkoz6 kdteles a Szerztiddsben foglalt munkiikat a megieldlt hatririd<iig a
kdzbeszerzdsi dokumentumnak, az ajiinlatok kidolgozrisiira adott id6 alatt feltett kdrddsekre
megadott viilaszoknak, valamint mindenkor 6rvdnyes magyar szabvdnyoknak 6s miiszaki
ir6nyelveknek, technol6giai eloiriisoknak megfelel6en elvdgezni.
22. A Y iilalkoz6 a szerz6d6s szerinti munka megval6sit6s6ra vallalt kdtelezefts6ge mellett
kifejezett kdtelezettseget vrillal arra, hogy jotrilkisi/szavatossegi kiitelezeits6geinek
maraddktalanul eleget tesz,
23. Vrillalkoz6 kdtelezensdget vrillal ana, hogy a bizonyitottan Vrl alkoz6 hibrij6b6t
keletkezett meghib6sodiis, ilt. minos6gi kifogiis eset6n a Megrendel6 irrisbeli 6rtesit6s6t6l
szamitott 24 6r6Ln beliil megkezdi a hiba elhdritrisrit.
24. A Y iilalkoz6 ktiteles kiadni minden olyan nyilatkozatot 6s megtenni minden sztiksdges
int6zkeddst annak biztositiisrir4 hogy a kivitelez6s eredmdnye rendeltet6sszenien haszniilhat6
legyen, valamint sztiksdg esetdn kdteles megszerezni valamennyi klzigazgarasi vagy
harmadik szem6ly6l szdrmaz6 hozz:ijrirukist, enged6tyt.
25. Amennyiben viillalkoz6 a munkav6gz6s sorrin a kdltsdgvet6srdl el kiviin tdrni, fgy a
bedpitend6 anyagokat, es az alkalmazni kivriLnt technol6giiit k6teles a Megrendel6 6ltal
megbizott Miiszaki ellen<irrel ds a Megrendel<ivel elozetesen j6vrihagyatni. A Miiszaki ellen6r
6s_ a Megrendel6 j6v6hagyris6t iriisban adja meg, azonban ez vallalkoz6 teljes kcirii
feleloss6g6t nem cs6kkenti.
A Kbt. l4l. g (4) bekezd6s a) ponda alapjiin Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerz<iddsben
maghatii,rozott el6irrisok V6llalkoz6 iiltali teljesit6se eset6n a migval6siris sord.n a
kcizbeszerzdsi ajrinlauiban megnevezett term6kkel egyendrtdkri termdket is elfogad
Egyendrtdkii term6k, tipus, technol6gia megajrinldsa esetdn az egyen6rt6kiis6get vrilalkoz6
kiildn dokumentumokkal aletiimasztottan megfelelo m6don, brirmely -"gf"l"l6 eszkozzel
k<iteles bizonyitani, hogy a szabviinynak megfelelo termdk, szolgriltatris vagy 6pit6si
beruhriaiis megfelel az ajanlatkdr6 iiltal meghatiirozott teljesitm6ny, ill"t " funkcionrilis
kdvetelm6nyeknek.
Az egyen6rt6kiis6g meg6llapitrisa vonatkoz6seban a Viillalkoz6t vita esetdn bizonyitiisi
kdtelezetts6g terheli.
Megrendelo egyendrt6kii teljesitdsnek tekinti azon megoldiisokat, amelyek a

s,-



tervdokument6ci6ban rdgzitett funkci6kat biaositjrlk, 6s miik6d6stik sor6n azonos biaonsrigot
nyrijtanak 6s azonos hatdsfokkal miiktidnek. Az alkalmazott megolddsoknak a hat6lyos
jogszabdtyoknak meg kell felelnitiLk.
Vriltalkoz6 az egyen6rtdkr.inek elfogadott mriszaki megoldasok vonatkozlsiiban - sztiks6g
eset6n - saj6t kdltsdg6n kdteles a kapcsol6d6 enged6lyek, hozzrijdrul6sok beszerz6sdre.
26. A V6llalkoz6 a kdtelezettsegek megszegdsdvel akiiLr Megrendekinek, akri.r harmadik
szem6lynek okozott kilrokdn teljes kdni, krizvetlen anyagi felelossdggel tartozik. A Ptk.
6:142. $-ban foglaltakkal dsszhangban V6llalkoz6 mentesiil a felel6ss6g al6l, ha bizonyitja,
hogy szerzod6sszeg6st ellen6rzdsi kcirdn kiviil eso, a szerz6ddskcitds id5pontj6ban el6re nem
liithat6 kdriilmeny okozta, ds nem volt elvrirhat6, hogy a kdriilm6ny.t elkeriilje, vagy a kiirt
e lhriLr-itsa.

27. Y iilalkozo 6rdekkcir6ben felmeriilt okb6l bek<ivetkezetr olyan kArok tekintet6ben,
amelyek Megrendelovel szemben keriilnek 6rv6nyesitdsre, 6s Megrendelo ez alapjin
brlrmilyen jogcimen 6s <isszegben marasztaldsra kertil, vagy megt6rit6sre kriteles, {rgy ezen
kdlts6gek megfizet6se al6l Vrillalkoz6 kdteles a Megrendel6t mentesiteni, ds a jogosultnak
helyette maga teljesiteni.
28. Megrendelo kAftdritds jogcimdn jogosult Vrillalkoz6t6l a szerzoddsszeg6s
kdvetkezmdnyekdnt, a szerzod6s nem teljesit6se, vagy nem megfelelo teljesit6se miatt mris
V6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a jelen szerz6d6sben meghat6rozott v6llalkoz6i dij 6s az tj
Vrillalkozrisi szerz<id6s alapjrln Megrendel6t terheki vrillalkoz6i dij kiiliinbdzetdr
Viillalkoz6val szemben 6rvdnyesiteni.
29. Yiilalkoz6 a lefolytatott krizbeszerz6si etjrinis alapjdn megkdtdtt szerz6dds, illetve a
Megrendel6 utasitrlsai szerint kdteles eljrirni. Ha Megrendel6 c6lszenitlen vagy szakszenitlen
utasitiist ad, erre a Vrillalkozo kdteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeZet6s elmulasarisrib6t
ered6 kiirdrt a Vrillalkoz6 felel6s. Ha a Megrendel6 a figyelmeaetds ellen6re utasitiisiit
fenntartja, a Villlalkoz6 a szerz6d6st6l el6llhat. Ha nem iill el, a Megrendelo urasitasa szerint a
Megrendeki kockiizatara kdteles a munkiit elvdgezni.
30' A Vrillalkoz6 kdteles gondoskodni az iitala vegzett munk6val dsszefiigg6sben sziiks6ges
a kivitelez6s sordn a munkav6delmi, biztonsrigtechnikai, tr.izrend6szeti, balesetvddelmi,
drint6sv6delmi 6s kdrnyezetv6delmi (hulladdkkezelds, zajv6delem) el6irrisok betartAsar6l.
Vrillalkoz6 felel<is minden olyan krir6rt ds k6lts6g6rt, amely a jelen pontban meghatiirozott
kcitelezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy a fent hivatkozoft eloirdsoknak nem megfelel6
telj esit6s6b6l szArmazik.
31. A Vrillalkoz6 az alviillalkoz6ira is kiterjed6en - kdtelezetts6get viillal arra, hogy a
munkdlatokban, csak olyan munkavdllal6k vegyenek rdszt, akinek az alkalmaz sa a hatdlyos
jogszab6lyokban mindenben megfelel. A Vriltalkoz6 tudom6sul veszi, hogy ezen felt6tel
marad6ktalan betartiisiihoz a Megrendel6nek kiemelt drdeke fiizcidik.
32. A Vrillalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziikseges elegend<i sziiLrnri 6s szaktudesf szemelyzet
biztosit6sd6rt. Vdllalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartis ln a teljesit6s hely6n.
33. A Szerz6dd Felek megrillapodnak, hogy zv egyes munkar6szek eltakarasiira csak a
Mriszaki ellen6r engeddly6vel keriilhet sor. A Viillalkoz6 a Megrendel<it az eltakariis el<itt 3
munkanappal kdteles drtesiteni. A Vrlllalkoz6 ut6lagos vit6k esetdn kdteles az eltakart
munkardszt feltrimi. A feltrirds 6s helyrerillitas k6lts6geit az a 16l viseli, akinek a vitatott
munkiival kapcsolatban iilLlspontja tdves volt.
34. A Vdltatkozo az Ajinlat ban meghaterozott teljesitdsi r6szekben jogosult alviillalkoz6kat
ig6nybe venni. A Vrillalkoz6 teljesit6s6ben k<iteles kdzremrikcidni az olyan alviillalkoz6 6s
szakember, amely a kiizbeszerz6si eljririisban r6sa vett az alkalmass6giinak igazokisriban. Ha
a Vrillalkoz6 a munkiit az ajinlatAbm nem nevesitett - alviillalkoz6 bevondsdval v6gzi, arr6l
kdteles el6zetesen tiij6koztatni a Megrendel6t, 6s ezzel egyiitt nyilatkozni an6l is, hogy az
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riltala ig6nybe venni kiviint alvdllalkoz6 kizrt6 okok hatalya alatt nem 6ll. Az alvrillalkoz6k
teljesit6sbe tdrtdn6 bevonrisa, illettileg az alviillalkoz6k szemdly6nek m6dositiisa tekintet6ben
a Viillalkoz6nak a Kbt. 138. $ (2)-(4) bekezddsdt alkalmazva kell eljrimia. A Vdllalkoz6
tudom6sul veszi, hogy az alvillalkozok fentiek szerinti jogszeni ig6nybevdtel6hez a

Megrendel6nek kiemelt drdeke fiiz6dik.
35. A Vrillalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munkdt maga

v6gezte volna. Alvrillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eseten pedig felel6s minden olyan
kar6rt is, amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be.

36. V6llalkoz6nak minden alviillalkoz6 munk6jrinak tervezett kezddsi idoponda el6tt ds a
helyszinen tdrtdn6 munkek megkezd6se el<itt legatribb I munkanappal drtesitenie kell a

Mriszaki ellenti(.
37. A V6llalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. $. (6) 6s 138. $. (3) bekezddse alapjriLn, hogy

alv6llalkoz6t nem kivdn ig6nybe venni.
38. Ha a Vdllalkoz6 kedvezotlen fizikai viszonyokat takll, amelyeket elore nem l6that6nak

itdl, akkor err<il a t6nyr6l a lehet<i legrtividebb id6n beliil drtesitenie kell a Mfszaki ellen6rt ds

a Megrendel<it. Az drtesitdsben Ie kell imi a hzlkai viszonyokat, ds azokat az indokokat,

amelyek alapjin az el<ire nem l6that6nak min6stil, valamint Vrillalkoz6nak ebb<il ered<ien

esetlegesen felmeriil6 kcilts6g, illetve hauirid6 hosszabbitdsi ig6ny6t is. A Mfiszaki ellenor
k6teles a V6llalkoz6 6rtesit6sdt ellen<irizni 6s annak elfogadrisifua vagy elutasitilsiira a

Megrendel<inek javaslatot tenni. A V6ltatkoz6 drtesitds6nek elbinikis6ig is kciteles a

munkavegz6st a fizikai viszonyoknak megfelelt! 6sszerii 6s helyes int6zkeddsekkel a Miiszaki

ellenor utasitiisait kdvewe lolytatni.
39. V6llalkoz6nak minden tSle telhet<it meg kell tennie az6rt, hogy a kcimyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivtil megv6dje, ds hogy csdkkentse a tev6kenys6ge iiltal okozott

szennyez6d6s, zaj 6s egyebek miatt keletkezett kiirt.
Vrillalkoz6 kdteles a krimyezetv6delmi jogszabrilyokban el<iirtak betart6siira, kiil6n6s

tekintettel munkavegz6sdre vonatkoz6 hatar6rt6kek (zaj, por) szem el6tt tartiisara.

40. v6llalkoz6 kdteles biztositani, hogy a Megrendel6 szem6lyzete minden indokolt id6ben

korlitoziis ndlkiil hozz6f6rhessen a helyszin 6sszes r6szdhez 6s a kivitelez6s id6tartama alatt

Vrillalkoz6 tevekenysdg6t, bele6rtve a gydrtasi 6s beszrllliuisi folyamatokat is, ellen6rizhesse,

a V6llalkoz6 munkav6gz6s6nek szi.iks6gtelen zavariisa ndlkill.
41. Ha a megvizsgrlkis, ellen6rz6s, m6r6s eredm6nyekdnt barmely anyagot vagy a kivitelez6st

hiriLnyosnak, vagy a szerz6d6ssel <issze nem egyeztethet6nek takiltak, akkor a Miiszaki ellen6r

elutasithatja azokat, a Vallalkoz6t megfelel6 indokoliissal drtesitve. Viillalkoz6 ezutdLn

halad6ktalanut k6tetes kijavitani a hirinyossiigot 6s biztositani, hogy az elutasitott tdtel eleget

tegyen a Szerz<id6snek 6s kdteles teljesiteni az rij ellenorz6sekre, pr6brikra vonatkoz6 Miiszaki

ellen6ri utasitAst, melynek k<ilts6gei Vrlllalkoz6t terhelik.
42. A Vrlllalkoz6 kdteles a szerzod6s teljesitdsdnek teljes idtitartama alatt tulajdonosi

szerkezet6t Megrendelo szirn6ra megismerhetov6 tenni 6s Megrendel6t haladdktalanul

6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.
43. A Vrillalkoz6 - amennyiben kiilfttldi ad6illet<is6gti - kdteles a szerzod|shez ana
vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar

ad6hat6srig k6zvetleniil beszerezhet a Viillalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszlgok k6z<itti

jogseg6ly i96nybev6tele n6lkiil.

vI.
A MUNKATERIIIT BS MUNKABIZTONSAG
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44. A Megrendel6 ktiteles a Il. pontban meghatarozott munkatevekenys6ghez sziiksiges
munkatertiletet a V6[alkoz6 rendelkez6sdre bocsritani. A Vrillalkoz6 felel6s minden
helyszinen zaj16 tevdkenysdg szakszeriisdg66rt, rilt6konys6gri6rt 6s biaons6g66rt.
45. . Vdllalkoz6 kdteles a munkateriileten a vonatkoz6 eg6szsdg-, munka-, baleset-, triz- ds
vagyonvddelmi- el6iriisok szigoru betartiisiira. Ennek megszeg6sdb6l ered6 kiirok6rt a
Vrlllalkoz6 teljes felel6ss6ggel tartozik - v6tkess6gi alapon -, amelynek berilltakor az

semmilyen m6don 6s m6rt6kben a Megrendel6re iit nem hiiLrithat6.
46. A V6llalkoz6 kdteles a kivitelez6s teljes idotartamriLra aklirdsi 6s int6zked6si
jogosultsiiggal rendelkez<i felel<is miiszaki vezet6t, vagy felelos vezet6t biztositani, illetve
annak tevoll6te idejdre helyettest kinevezni, aki hasonl6k6ppen jogosult aldimi, int6zkedni.
47. A V6llalkozinak - mint 6niill6 munkiiltat6nak - a munkatertilet 6tvetel6t kdvet6en
kdtelessdge a kivitelez6st a teljesitds idej6n hatrilyos munkav6delmi szabdlyok betaftisiival
vdgezni, illetrileg vdgeztetni.
48. V6llalkoz6 az iitala iitvett munkateriileten k6teles rendet 6s tisztasagot tartani, ds a
tevdkenysegdbol szirmazo hutlad6kokat gyiijteni, kezelni, elsziillitani, a Megrendel6 ez
iriinyi utasitesait marad6ktalanul vigrehajtani. Amennyiben ezeknek a kdtelezetts6geinek a

Megrendel6 felhivrisa ellen6re 24 6nin beliil sem tesz eleget, a Megrendelo jogosult a
V6llalkoz6 kdltseg6re azokat elv6geztetni.
49. Vdllalkoz6 a dolgoz6ival bekdvetkezett munkabalesetet ds a Vrlllalkoz6 dolgoz6i 6ltal
okozott ttizesetet, kdrnyezetszennyez6st a Megrendelcinek is tartozik bejelenteni.
50. A Vrillalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a Megrendelovel szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, kriresettel kapcsolatban semminemii kivizsgrikisi, krirt6ritdsi, anyagi
felel<iss6g 6therit6si krivetel6seket nem tiirnaszthat.
51. Az egydni vddSfelszereldsekr6l V6llalkoz6 gondoskodik a munkaviillal6i r6sz6re. Egy6ni
v6d6eszk6zdk hiri,nydban semmilyen munkavdgzds nem folytathat6.

VII.
MUSZAKI ELLENoR

52. A mriszaki ellen<iri feladatok ell6t6sara Miiszaki ellen6rt a Megrendelo kiildn eljdrAs

keretdben bizza meg.
53. Miiszaki ellen<imek nincs hat6sktire a Szerz6d6s megviiltoztatiisii,ra.
54. A Mriszaki ellen6r gyakorolhada a Szerz<id6sben meghatirozott hataskdrdt azzal, hogy
amennyiben a Miiszaki ellenor ktiteles a Megrendelo j6vrihagyasdt k6mi egy bizonyos
harisk6r gyakorliisa el6tt, fgy arr6l a Megrendelo a Miiszaki ellen<ir megkeresdsdt kcivet6 3

munkanapon beliit kdteles nyilatkozni, melynek eredmdnytelen eltelte eset6n a hataskdr
megad6s6t meglagado ftnak kell tekinteni.
55. Miiszaki ellenrir kdtelezetts6geit mesra nem ruhi2hatja et, kdteles a kivitelezds sorAn

szemdlyesen kdzremtikddni. Indokolt esetben a Miiszaki ellen6r sajrit kdlts6gdn feladatainak

teljesitese 6rdek6ben miis, szak6rtelemmel rendelkezo szem6lyt, szervezetet is bevonhat,

azonban joghatrilyos nyilatkozat megt6tel6re jelen Szerzodds vonatkozrisilban kizirolag a

Mriszaki ellen6r jogosult.
56. A Miiszaki ellen6r a fehijitrls elv6gz6s6hez 6s a hibrlLk kijavit6siihoz sziiks6ges m6rt6kben

a Szerz6d6ssel tisszeegyeztethet6 m6don jogosult irdsban, a Megrendel<i egyidejii 6rtesit6se

mellett a V6llalkoz6nak utasitAst adni, azonban az utasitds nem eredm6nyezheti a Szerz<id6s

megv6ltozas6t.
57. Amennyiben a Miiszaki ellen<ir szem6ly6ben a jogviszony fenn6lkisa alatt v6ltoz6s

kdvetkezik be, fgy err6l Megrendelo kdteles a V6llalkoz6t halad6ktalanul, a vdltoz6s
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bekdvetkezt6tril szimitott tegk6s6bb 5 munkanapon beliil 6rtesiteni. Az 6rtesit6s
elmulaszt6siib6l ered6 krir6rt Megrendel<i fe le16s.

VIII.
A TELJESITES HELYE, TELJESiTESI HATARIDo

58. A szerzodds hatrilyba l6p6se: Jelen szerz6dds a Szerzbdo Felek ri{tali aliinisrinak napjrln
ldp hat6lyba.
A teljesitds helye: Kdkdny 06312.ltrsz. (P6cs-Kdk6nyi Regiondlis Hullad6kkezel6 Kdzpont)
59. A teljes kdrii kiviteli munka befejez6s6nek kdtb6rterhes hat6rideje: 120 naptriri nap.
Vrillalkoz6 el6teljesitdsre jogosult

IX.
MUszAKr AraoAs-Arv6rst,

60. Az elk6sziilt munk6t a Megrendekinek dt kell vennie akkor, amikor az a szerz6d6sben
leirtaknak megfelelSen elkdsziilt. Megrendel6 a kivitelezds iitemeihez igazod6an rdsz rltadris-
ritvdteli eljrirris tartrisiira jogosult.
Vrillalkoz6 a Mtiszaki ellen<irt 6s a Megrendel6t az tad{s-irtvdteli eljrfu6s meginditdsiit
megel6z6 l5 nappal kdteles iriisban 6rtesiteni arr6l, hogy a munkavdgzdst befejezi, kdszen iill
az {tad{sra, azt k6szre jelenti.
Az itadds-ittvdteti eljrlrast a V6llalkoz6nak a Megrendel6vel 6s a Mriszaki ellenonel
egyeztetett id<ipontra kell kittiznie. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghiv6sa a miiszaki
6tad6s-6w6teli eljrir6s id6tartama alatt a Mriszaki ellen<ir feladata.
61. A Szerz6d6 Felek az iitadiis-iitv6telrril kdtelesek teljesitdsi jegyz6kdnyvet felvenni, amely
megfelel5 m6don igazolja Vrillalkoz6 szerz<id6sszerii teljesitdsdt. A tetjesit6si
jegyz6kcinywnek a krivetkez6ket kell tartalmaznia:

(a) az itad s helydt, id6pontj6t, ajelen l6v6 szem6lyek nevdt 6s feladatiit (beoszkiseit),
(b) az 6tadott Ldtesitm6nyek r6szletes megnevez6sdt, az Atvefi munka mennyisdgdt;
(c) a teljesitds min6sitds6t (elfogadris vagy hibajavit isra visszaadiis).

62. Megrendel6 az atad s-ifietelt megtagadhada, ha a vizsgdlat sonin feltrirt hibrik,
hiriLnyossiigok kijaviuisrihoz sziiks6ges munkiilatok akaditlyozzi* a rendeltetdsszerii
haszniilatot. Ez esetben Megrendelci Vrillalkoz6val egyeztetett id6pontra k6teles Uj 6tades-
dtv6teli id6pontot megjeldlni.
Ha a hiba kijavitdsival kapcsolatos munkrik a v6ghatarid6 hosszabbodiisdhoz vezetn6nek, tgy
a Vii{lalkoz6 kdteles a Megrendel<inek a k6sedelemre vonatkoz6 kdtb€rt megfizetni.
A V6llalkoz6 a miiszaki atad6s-6tvdteli elj6ris sikeres lezirisitt kcivet<ien jogosult
Megrendel<itril teljesit6si igazolas ki6llikis6r kdmi.
63. A mtiszaki ritadiis-6tv6teli eljiirils eredmdnyes lezariisiit k<ivet6en Vrillalkoz6 kciteles
brirmilyen megmaradt eszkiiz5t, marad6k anyagot, tcirmeleket, hullad6kot 6s ideiglenes
l6tesitmdnyt, felvonuklsi 6piileteket a helyszinr6l halad6ktalanul elt6volitani. Amennyiben
Vrillalkoz6 ezen kdtelezetts6gdt 6sszerii idciben Megrendel6 felsz6liuisa ellen6re nem teljesiti,
rigy azt Megrendel6 maga jogosult a Viillalkoz6 kdlts6gdn elsz6llitani 6s ezzel kapcsolatban
felmertilt igdny6t a v6gszimlib6l tdrtdn6 levon6ssal kiel6giteni.
64. Kbt. 135.9 (2) bekezddsben foglaltak alapjrin a Megrendel6, amennyiben vrillalkoz6
iriisbeli 6rtesitds6re (k6szre jelent6s) a szerzriddsben az ritad6s-ritv6teli eljriris megkezd6s6re
meghatiirozott hatririd6t kdvet6 15 napon beliil nem kezdi meg az atadds-Atvdteli eljiiriist, vagy
megkezdi, de a- Ptk. 6:2a7.9 (l) bekezd6s6re figyetemmel 30 napon beliil nem fejezi be, rigy
a Vdllalkoz6 kdr6s6re a teljesit6sigazoliist kdteles kiadni.

N,:_



65. Az ltad{s-ittv6teli eljrir6st6l szriLrnitott egy 6ven beliil, valamint a j6t6ll6si kdtelezettsdg
lejrirtat megel6z6 I h6nappal a kivitelezdsi munkrit a jelen fejezetben foglaltak szerint [jb6l
meg kell vizsgiilni (ut6feliilvizsgtilati eljriris). A Megrendelo kdsziti el6 az ut6feliilvizsg6lati
eljrirrist 6s hivja meg arra a V6llalkoz6t ds a Mriszaki ellen6rt. Az ut6feliilvizsgrilati eljrir6s
keretdben megriltapitott j6t6ll6si kdtelezettsdg alii es<i hibakat, hianyokat Viillalkoz6 kdteles a

feliilvizsgtilati eljririis keret6ben meghatdrozott hadrido keret6ben kijavitani, melynek
elmaradiisa esetdn Megrendel6 jogosult a XII. pontban foglaltak szerint elj6mi.

x.
ELLENERTEK, FIZETf SI FELTETELEK

66. Szerz<id6 Felek meg6llapodnak abban, hogy V6llalkoz6t a jelen szerz<idds II. ponda

szerinti leladatok teljes 6s hibetlan ellat6sAdrt 55.871.656,- HUF + Afa, azaz 6tvencitmilli6-
nyolcszdzhetven egyezer-hatsziaiitvenhat forint + Afa vdllalkoz6i dij (tov6bbiakban:

vrillalkoz6i dij) illeti meg. A Vdllalkoz6 a vallalkoz6i dijon kiviil a Szerz6dds teljesitdse sorrin

a Megrendelo fel6 jeten Szerzod6s 9. 6s a 84. pontj6ban foglalt esetek kivetel6vel m6s
jogcimen nem jogosult kdlts6get elsz6molni. A Szerz<id6 Felek az 6ltalanos forgalmi ad6

iliz6mol6sa sor6n az dltakinoi forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVII. tdrvdny (AFA
tdrv6ny) rendelkez6seit alkalmazzitk.
67. A Felek rdgzitik, hogy a p6nzligyi elszdmoliis sor6n az ad6ziisr6l sz6lo 2017.6vi CL.
tdrvdnlt 6s a vonatkoz6 jogszab6lyokat teljes krirben alkalmazzirk.
68. Megrendel6 jelen kcizbeszerz6sben meghatarozott feladatok teljesit6s6hez a Kbt. 135. $

(7) bekezddse alapjriLn a szerz6desben foglalt - tartaldkkeret 6s 6fa n6lki.il szifunitott - teljes

elienszolg6ltatris i 6/ui^uk megfelel<i osszegi elflleg (2.793.583,- ft + ilal ig6nybe v6telenek

lehet6sdg6t biztositja. Az eltileget a Megrendel6 a32212015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. $ (1)

bekezd6s6ben fogtaltakkal dsszhangban, a Viillalkoz6 riltal benyrijtott el6legbek6r6 alapjrin

legk6s6bb az lpitdsi munkateriilet (els6) 6tad6s6t kdvet6 15 napon beltil k6teles kifizetni.
Vrillalkoz6 az etoteg 6sszeg6r6l annak be6rkezdse napjrlval szimkit 6llft ki. A
teljesit6sigazoliis ki6llit6set kdvetoen Vdllalkoz6 jogosult 6s k6teles az elszirynol6 szimla
kidllitas6ra a kifizetett el6leg figyelembevdtel6vel. A szimkiLk melldklete minden olyan irat,

igazol6s, nyilatkozat, amely az elszlrnoliis hiteless6gdt ds esed6kess6get akltrirnaszlja.

69. Szerzodo Felek a szerzrid6sben tartaldkkeretet nem kdtdttek ki, tartaldkkeret Megrendel<i

rd5zdre a szerz6dds teljesit6sdhez nem 6ll rendelkez6sre, melyet V6llalkoz6 tudom6sul vesz.

70. A Vrillalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fix dij, mely valamennyi, a szerzrid6s

targy6t kdpez6 kivitelez6si munkiihoz sziikseges munka- 6s anyagkdlts6get tarlalmazza. A
v6llalkoz6i dij tetelezdsel 6s miiszaki tartalmet a szerz6dds elvdlasahatatlan mell6klet6t

k6pez6 k6lts6gv etes lartalmazza.
71. Megrendelo a v6llalkoz6i dijat a Megrendel<i Mfiszaki ellentire iiltal igazolt -

szerz6ddsszeni vdgteljesitdst kdvetoen, a Kbt. 135 $. (4) bekezd6s6ben foglaltak, valamint a

Ptk. 6:130.5.(l) - (2) bekezd6s rendelkez6sei - szerint, a sziimla kezhez:i€tel'l vagy - ha

bdrmely, a Ptk. 6:130.$ (2) bekezd6s b) pontjaban szabillyozott kdriilmdny fenniil - az igazolt

szerz6d6sszeni teljes(tdst k6vet6 30 napon beliil, sziirnta ellendben, iltutaliissal, forintban
(HUF) fizeti meg.
72. Amennyiben a teljesitdshez a vdltalkoz6 alvrillalkoz6t vesz ig6nybe, abban az esetben -
az elozoektol eltdroen a szlmla kiegyenlitds6re - az alviilalkoz6nak k<izvetlentil - a Kbt.

135. $. (3) bekezd6s6vel 6s a f2212015. (X.30.) Korm. rendelet 32lA $ (l)-(3) bekezd6s6vel

6sszhangban kertil sor.

73. A szrirnl6kat mindenkor egy pdldanyban, a Megrendelti nevdre, sz6khelyet 6s ad6szlmrit

feltiintetve kell kidllitani 6s Megrendel6 sz6khelyere megkiildeni, feltiintetve a szerzod6s



t6rgydt. A szdLrnla mell6klete a teljesitds-igazolis, illetve a tdteles szdmlar6szletez<i. Ett6l
eltdr<ien ki6lliton sz6mliil< eset6ben Megrendelo jogosult azokat azonosithatatlank6nt
visszakiildeni. Az ebb<il ered6 fizetdsi kdsedelem miatt a Vdllalkoz6 k6sedelmi kamatot nem
6rvdnyesithet a Megrendel6vel szemben.
74. Y illalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben
olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. g (l) bekezdds k) pontj6nak ka) kb) pontja szerinti
feltdteleknek nem megfelel<i trirsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Vrillalkoz6
ad6k6teles jdvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.
75. Megrendel<i fizet6si kdsedelme eset6n Vrillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel<ien
jogosult a Ptk. 6:155.$-iiban meghatarozoft k6sedelmi kamatot, illetve a behajtesi
kdltsdgritaldnyr6l sz6l6 2016. dvi IX. tcirv6ny 3 $ (l) bekezddse szerinti forintdsszeget
krivetelni.
76. A Vrillalkoz6 kdtelezi magdt, hogy amennyiben harmadik fdl kdveteldst tdmaszt, vele
szemben nem hivatkozik ana, hogy k6vetel6se rlll fenn a Megrendel<i ininyriban, tovribbri
kdtelezi maget, hogy a kdveteldst nem ajrinlja fel biztositdkul.

xr.
SZERZoDEST BIZTOSiT6 MELLEKKOTELEZETTSEGEK

77. Kdtbdrz
V6llatkoz6 Ptk. 6:186.$ (l) bekezd6se alapjrin p6nz fizet6sdre ktitetezi magrit arra az esetre, ha
olyan okb6l, ami6rt felel<is megszegi a szerzoddsl. Mentesi.il a kdtb6r fizetdsi kdtelezetts6g
al6l, ha szen6ddsszeg6set kimenti.
78. K6sedelmi k<ttb6r
A Ptk. 6:186.$ (l) bekezd6se alapjan a Szerz6d6s 65. pontjriban meghakirozott v6gteljesit6si
hatriLrid6 Vrillalkoz6 hibej6b6l t6rtdn<i elmulasztiisa eset6n a Megrendel<it k6sedelmi k6tb6r
illeti meg.
A k6sedelmes naponkdnt fizetend6 kdsedelmi k6tb6r alapja: a szerz<idds szerint, AFA n6lktil
sziimitott ellenszolgAltatds 6sszege.
A kisedelmi kcitMr m6rt€ke: 1,00 %/ naptriri nap.
A kdsedelmi k<itbdr a k6sedelembees6s napjiit6l eseddkes.
A kdsedelmi kdtbdr maximiilis mdrtdke: a szerz<ld6s szerint, AFA n6lki.il sziimitott
ellenszolgiiltatris (,,Egydsszegii Netr6 Ajrinlati Ar") l5 %-a
A Megrendel6 fenntartja mageinak a jogot, hogy fetr6hat6 kdsedelem eset6n a kdsedetmi
k6tbdr napi tdtel6nek maximrilis 6rt6k6nek el6r6se, ttlt6pdse eset6n a szerz<iddst<il indokoliisi
kdtelezettsdg n6lkiil inisban eliilljon, illetve aZ felmondja,6s a munkiikat mris vrillalkoz6val
fejeztesse be.
A Megrendel6 csak abban az esetben ra(hat ig6n),t a kdsedelmi k6tb6rre, amennyiben a
k6sedelem kizitrolag a Vrillalkoz6 hibajab6l ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a
Vrillalkoz6 6ltal 6sszenien k6rt, a szerzbddsszeni teljesitdshez sztiksdges informrici6t, adatot,
nyilatkozatot, hozzirjdrul$t, dcintdst a Szerz6d6 Felek riltal inlsban rdgzitett hatrfu-id6n beli.il
nem bocsiitja a Vdllalkoz6 rendelkez6s6re, a v6gteljesitdsi hatriridri m6dosulhar.
A k6tb6r a k6sedelem megsziinds6vel, a Vrillalkoz6 6ltal vdllalt p6rhatriridri lejiiLrt6val, vagy
abban az id6pontban v6lik eseddkess6, amikor el6ri a legmagasabb m6rt6ket.
A kdtbdr dsszege a v6gsz6mlib6l keriil levoniisra a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6re tekintettel.
79. MeshifsulAsi kdrb6r:
vrillalkoz6 a Ptk. 6:186.9 (l) bekezddse alapjfun penz fizet6sdre kdtelezi magiit arra az esetre,
ha ofyan okb6[, ami6rt felel6s a szerzi5des szerinti teljesites meghitsul.
Amennyiben a vrlllalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem a v6ghat6rid6h6z kdpest el6ri a
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megajihlott kdtbdrm6rtdkhez tartoz6 kdsedelmes napok sziimiinak maximum6t 6s a

V6llalkoz6 a Megrendelo ir6sbeli felsz6litiisa ellen6re kdsedelmdt nem hozza be, Megrendel6
azt srilyos szerz<id6sszeg6snek min6siti 6s jogosult a Vrillalkozrisi szerz6d6st m6sok fdlhez
intdzett nyilatko zattal azonnali hatriltyal felmondani. mely esetben a V6llalkoz6t meghirisukisi
k6tber fizetdsi kittelezetts6g terheli.
Amennyiben a Vrillalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme esetdn a Vrillalkoz6 a Megrendelo irrisbeli
felsz6litiisa ellen6re kdsedelmdt nem hozzz be, a teljesitdst a Vrillalkoz6 hibrijrib6l ered6en
meghifsultnak lehet tekinteni (a teljesit6s kdtelezettnek felr6hat6 okMl val6 lehetetlenne
vrikisa) 6s a MegrendelS an6lkiil, hogy drdekmril6srit bizonyitania kellene jogosult a

szerz6d6st azonnali harillyal felmondani. Meghitsukisi kdtbir 6rv6nyesit6se eset6n

V6ltalkoz6t k6sedelmi kdtb6r nem terheli.
A meghirisul6si kdtb6r alapja a szerz6dds szerinti, 6ltalifuros forgalmi ad6 ndlkiil szdmitott
ellenszolgiiltauis l..Egy6sszegii Nen6 Ajdnlati Ar").
M6rt6ke l5 %.
A meghirisuliisi kdtb6r vetitesi alapja az ellenszolg6ltatas szerz6d6sk6tdst kdvet6 - a Kbt. l4l.
$-ban riigzitett m6don tdrt6n6 m6dositasa eset6n sem viiltozik.
A Megrendel6 eliilliisi, valamint azonnali hatrilyri felmonddsi jog6t kikctti ana az esetre is,

amennyiben a V6llalkoz6val szemben, neki felr6hat6 olyan k6riilm6ny meriil fel, amely a
szerz6dds rendeltet6sszeni teljesit6s6t nyilviinval6an vagy meghirisitja, a V6[lalkoz6 a

szerzod€s teljesit6sdt megagadja, vagy a hib6t nem javitja ki. Ezekben az esetekben a

Vdllalkoz6 a fent irt dsszegii meghirisul6si kdtber fizetds6re k6teles.
80. A kdtbdr 6w6nyesit6se nem zdrja ki a Megrendelo azon jogosultsdgdt, hogy ezt

meghalad6 krlrt6rit6si ig6ny6t a V6llalkoz6val szemben 6rv6nyesitse.
81. J6t6llAs
V6llalkoz6 a Ptk. 6:171. $. - 6:173. $-a alapj rin miiszaki dtadris-ritvdtelt k6veto 12 h6nap
id6tartamra teljes kdni j6tAll6si kdtelezetts6get villal az iltala elvdgzett fehij itasi munkiiLkra. A
j6tell6s ideje alatt az esetleges meghibrlsoddsok javitasa, elh6,rit6sa dijtalan. A j6tdtl6s kezd6
id<ipontja mriszaki 6tadris-6tv6teli eljir s lezlrrflsit kdvet6 nap. A j6tell66 nem terjed ki elemi
csapas, rongiiliis vagy mas szakszeriitlen miikddtetes, beavatkozis 6ltal okozott krirok
kij avitrisd,ra.

82. Biztositris
A VriLllalkoz6 az Altala ds alkalmazottai iiltal okozott k6rdrt teljes felel6ss6ggel tartozik. A Ptk.

6:142. $-ban foglaltakkal dsszhangban Vrillalkoz6 mentesiil a felel6ss6g al6l, ha bizonyida,
hogy a szerz6ddsszeg6st ellen6rzdsi kdr6n kiviil eso, a szerz6ddsktit6s id6pontjriban el6re nem

l6that6 kdrtilmdny okoza, 6s nem volt elvrlrhat6, hogy a kdriilm6nl't elkeriilje, vagy a kiirt
elhriritsa.
V6llalkoz6 a szerzrid6s alditlsakor, ea kdvet6en pedig a szerz6d6s fennrill6sa alatt a

Megrendelo felhivris6ra - a 32212O15. $. (X.30.) Korm. rendelet 26. $-a alapjan -

halad6ktalanul kdteles a Megrendel6 feld a biAositasi szerzodes vagy kdtv6ny bemutatasiival

igazolni, hogy rendelkezik legal6bb a szerz6d6s trlrgya szerinti tev6kenysdgre kiterjedo,
20.000.000,- HUF/6v 6s kriresemdnyenkdnt 10.000.000,- HUF Ssszegre sz6l6 6pitds-szerel6si

munkrira vonatkoz6 - az alviillatkoz6i keresztfelelSss6gre is kiterjed6 6pit6si szerel6si

biaositrissal.
A biaosiuisi szerz6d6s vagy k<itveny bemutatds a szerz6d6skdt6s feltdtele. A
felel6ss6gbiaosiuist a Vrillalkoz6 a szerzod's megsziinds6ig kiiteles fenntartani, ennek

elmulaszt6sa a szerzod6snek a Megrende[6 rlltali azonnali megszihtet6sdt vonhatja maga uui,n.

VriLllalkoz6nak a teljesit6ssel 6sszefiigg6sben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esetleges

kdrt meg kell t6ritenie 6s lehetos6g szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak

vrlllalkoz6it es alkalmazottait minden penel, igdnnyel, vesztesdggel 6s kriLrral szemben, amely
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a Villlalkozo tev6kenysdg6b<il vagy mulasztiisiib6l ered jelen szerzodds teljesit6se soni.n.

xIL
SZERZ6DES U6OOSiTASN, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE f,S

JOGKoVETKEZMENYEI

83. Szerz6d6 Felek jelen szerz<id6st kizit6lag a Kbt. 141. $ szerinti kdriilm6nyek fennrillta
eset6n iriisban m6dosithatjrik Szerzodo Felek megdllapodnak abban, hogy p6tmunka
felmeriildse eset6n a Kbt. 141. $ vagy a Kbt. 98 $ (3) bekezd6s alapjan jri,rnak el.
84. P6tmunka 6s t6bbletmunka: Szerz<ido Felek a p6tmunka 6s t6bbletmunka fogalmiit az
akibbiak szerint hatdrozzdk meg:
P6tmunkiiLnak min<isiil azon m[szakilag sziiksdges munk4 amely a szerz<id6s alapjdt kdpezo
kcizbeszerz6si dokumentum tartalmiiban nem szerepelt, de alkalmazilsa nelkiil a szerz<id6s
titgya rendeltetesszeriien nem hasznrilhat6, 6s amelyet a vrillalkoz6 k<iteles elvdgezni,
illetoleg amely n6lkiil a szerz<ides eredmdnye nem jdhetne l6tre.
Titbbletmunkri,nak min6stil a szerz<id6skcitds alapjrit k6pez6 k6zbeszerz6si dokumentumban
kimutathat6an megl6vri, a Vrillalkoz6 illtal kdszitett iirazoft tdteles kciltsdgvetdsben szerepl6
tdtel, amelynek mennyis6ge el<ire nem kithat6 miiszaki sziiks6gess6gb6l ndvekszik.
P6tmunka k6lts6gdnek visel6se Szerz6d6 Felek megiillapodnak abban, hogy p6tmunka
felmeriil6se eset6n, annak kivizsgrikisdt6l miiszaki 6s jogi 6rt6kel6s6tol fiigg6en a Kbt. 141. g

vagy a Kbt. 98. $ (3) bekezd6s alapjrln jrirnak el.
Miiszaki ellen6r feladata: Vrlllalkoz6 kdteles a p6tmunka, t6bbletmunka felmertilds6t
kcivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 munkanapon betiil a Miiszaki ellen6r fel6
j6vrihagyris c6lj6b6l benytjlani az ana vonatkoz6 miiszaki (feladat) leirdst tartalmaz6
Vrillalkoz6i javaslatiit, melyet a Miiszaki ellen6r kdteles 3 munkanapon beliil vdlem6nyezni,
6s annak kdr6ben megvizsgiilni, hogy:

- a tdnylegesen felmertilt krilts6gek megfelel6en aliitiimasztottak;
- a t6nylegesen felmertilt munkat6telek, kdlts6gek krizvetleniil kapcsol6dnak a

projekthez, n6lkiildzhetetlenek az 6pit6si beruhdzds szerzod6sszeni teljesit6s6hez;
a megiillapitoft kdltsdgek a szerzriddsben el6re meghatriLrozott m6dszer(ek) szerint
kertiltek me96llapit6sra;

- a benytjtott k6ltsdgvetes, illetve a szerz6dds megfelel<ien rdszletezett ahhoz, hogy a
jogszabriLlyok megtartiisa ellen<irizhet6 legyen;

- az elszirmolhat6siig id<iszakrlban a tiimogatrisi szerzodds szerint a projekt
megval6sitrisriLig meriiltek fel az rljabb k<iltsdgek;
az fjonnan felmeriilt munkatdtel a viillalkozasi szerzodds alapjiin nem tartozik a
vrillalkoz6 kockrizati kcir6be;

- a k6ltsegek felmertil6se a Szerzbdo Feleknek el<ire nem liithar6 volt.
A Miiszaki ellen6r a vizsgrilat6t k6vet6en kdteles vdlem6ny6t ir6sban a Vrillalkoz6val 6s
Megrendel<ivel kdz<tlni. A Miiszaki ellentir 6ltali j6vrihagyris nem minosiil a munka
megrendeldsdnek, arra kiz6r6lag a Megrende16 kiildn ir6sos nyilatkozattal jogosult.
P6tmunka 6s ttibbletmunka megiillapitott kdltsdgeinek elszimokisi szabirlyai: a megval6sulils
soriin felmertilt t<tbblet- 6s p6tmunkiira az egydsszeg[i nett6 ajiinlati 6r alapjfut k6pez6
kciltsdgvet6s vonatkoz6 t6telei, az abban nem szerepl<i p6tmunka kciltsdgt6telek eset6n pedig a
TERC vonatkozo t1telei az irrlnyad6ak.
A szerzildds messziin6se
85. A szerz6d6s a teljesit6s vdgea6vel megszrinik.
86. Szerzodri Felek a hatilrozott id6tartamri jogviszonyukra figyelemmel a szerzdd6s rendes
felmondiissal tdrtdn6 megsziintetdsdt kiztek.
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87. A Megrendelo a szerzod6st6l alapos indokkal, a Viillalkoz6val tdrtdnt egyeaet6s utiin
el6llhat, kdteles azonban a Vrillatkoz6 6ltal igazolhat6an elkdszitett, illetve megkezdett

munkrik teljes ellen6rt6k6t megldriteni.
88. Amennyiben a Szerzod6 Felek egyike szerzoddsszeg6st kdvet el, a szerz6d6sszeg6s

folltan kAfl szenvedett fdl krirt6rit6sre 6s/vagy kdtb6ne 6s/vagy azonnali harilyri felmondrlsra
jogosult.
89. A Megrendet<i a Vrillalkoz6hoz int6zett irdsbeli nyilatkozattal, k6rtdrit6si kdtelezetts6g

n6lkiil azonnali hatrlllyal felmondhatja a szerzod6st, ha

- Kozbeszerzdsi Ddnt6bizottsag a Kbt. I 65. $ szerinti hatinozatirban megiiLllapitotta a

kcizbeszerz{si eljiirrisra vonatkoz6 szabiilyok Vrlllalkoz6 6ltali megs6rt6sdt, felt6ve, hogy

Vrillalkoz6 6ltal elkdvetett jogs6rtds befolyiisolta a kdzbeszerz6si eljarast lezfu6 ddnt6st

- V6llalkoz6 a szerz6ddsben meghat6.rozott valamely k6telezetts6g6nek a Megrendelo

ir6sbeli felsz6litdsa ellendre, a felsz6litasban meghatiirozott, legakibb l5 napos hatrlridon

beliil neki felr6hat6an nem tesz eleget.

- a V6ltalkoz6 alapos ok n6lkiil megtagadja a Megrendelo iiltal adott utasitasok

v6grehajtas6t,
a Vrillatkoz6 a szerz6d6s 88. ponddban meghatdrozott biaositasi szerz<idese a jelen

szerz6d6s id6tartama alatt megszfinik 6s helyette a Vtillalkoz6 rij biztosifisi szerz6ddst a

megsziintdst kdveto 8 munkanapon beliil nem ktit;
- a Vtlllatkoz6 a Kbt. 138. $ (2) - (4) bekezdds6ben foglaltakat megs6rti.

- V6llalkoz6 a munkav6gz6s megkezdds6vel 30 napot meghalad6 k6sedelembe es6se eset6n

Megrendelo jogosult jelen szerztiddst6l egyoldahian e16llni.

- Vrilialkoz6 ellen a szerz6ddskdtest kdvet6en felszri,rnokisi, v6gelszdmoliisi, hivatalb6l

t6rl6si, illetve egy6b, a megsziintetds6re iranyul6 eljrir6s indul.

- Ha a Vrillalkoz6 fizetok6pess6gdben, p6nziigyi helyzeteben olyan l6nyeges v6ltozris

krivetkezik be, amely a szerzodl.s teljesit6s6t vesz6lyezteti, a Megrendel6 jogosult a

szerz6destol el6llni. A Szerz<id6 Felek ilyen l6nyeges fizet6k6pessdgben bek6vetkez6

valtoziisnak tekintik kiil6n6sen, ha a V6llalkoz6val szemben a szerzod|s teljesitds6nek

id<itartama alatt jogercire emelkedett fizetesi meghagyris ritjiin kdveteles 6rvdnyesitdse van

folyamatban, illetve cs6d-, felszdmoltlsi-, vagy v6grehajtrisi eljar6st elrendel6 jogerds

hatArozat hat6lya alatt dll Amennyiben Vdllalkoz6 fizet<ikdpess6g6ben l6nyeges v6ltoziis

kcivetkezik be, kdteles a Megrendel6t a kdriitm6ny bekdvetkez6s6tol sz6mitott 8 napon

beliil irAsban 6rtesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6ddst6l tovribbd eldllni ktildndsen,

ha a V6llalkoz6 szerz6d6ses kdtelezettsdg6nek nem tesz eleget, valamint

- a Vrillalkoz6 megsdrti a titoktartasi kdtelezettseget.

90. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6rid6vel amely iehetov6 teszi, hogy a szerz<id6ssel 6rintett feladata eltritrisir6l

gondoskodni tudjon - ha

I; u valtuttoi6 
"6g6b"n 

kdzvetetten vagy kdzvetlennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni

rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

gazdas gi tri,rsasiig, amely nem felel meg az 62. $ (1) bekezdds k) pontjri,nak, ka) - kb)

alpond6ban meghatiirozott feltdteleknek

b) a V6lialkoz6 kiizvetetten vagy ktizvetlennl Z5Vo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdtyis6ggel nem rendelkez6 _gazdas|gi
tarsasrlgban, amely nem felel meg az 62. $ (l) bekezd6s k) pontjanak, ka) - kb)

alpontj rlban me ghatriro zott felteteleknek.

Ezen felmondris .."i6n u v6llalkoz6 a szerzod6s megsztindse el6tt malr teljesitett szolg6ltatis

szerz6d6sszer[i p6nzbeli ellen6rt6kdre jogosult.
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91. A felmondiis eset6n a Vrillalkoz6 jogosult az ltala a felmondiis id<ipontjdban a
Szerz6d6snek megfelel<ien miir elkdsz(tett munkar6szek. ellen6rt6k6re.
92. A V6llatkoz6 a Megrendel6 srilyos szerz6ddsszeg6 magataruisa eset6n jogosult azonnali
hat6llyal iriisban felmondani a szerzod6st. Ebben az esetben a V6llalkoz6 jogosult a
Megrendel<ivel szemben drvdnyesiteni a szerzi5d€sszegdsb6l fakad6 egy6b igdnyeit is. Srilyos
szerz6d6sszegdsnek tekintendo kiil6n6sen, ha:

- Megrendel6 riltal ki6llitott igazoliis 6rtelm6ben esed6kes brirmely dsszeget a v6llalkoziisi
szerz6ddsben meghatdrozott hauiridoig nem fizeti meg, felt6ve, hogy a v6llalkoz6 rlltal
tiiz<itt legakibb 30 napos p6thatririd6 is eredm6nyteleni.il eltelt, valamint

- a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 viilik.
93. Egyoldalt felmond6s esetdn a felmond6si id6 kezd<i napja a felmond6 fdl tdrtivev6nyes
drtesit6 level6nek a mrisik f6l dltali kdzhezvdtele. A Posta iiltali miisodik eredm6nytelen
k6zbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l kdzbesitettnek tekinthet6.
Fe[fiiegesads
94. Mtiszaki ellen6r a Megrendel6 j6vrihagyrisrival utasithatja a Vrlllalkoz6t a felUjitasi
munkiilatok teljes vagy reszleges felffiggeszt6s6re. A felfiiggesa6s ideje alatt Viillalkoz6
kdteles megvddeni, tarolni 6s biztositani az drinteft r6sa az elhasznril6drist6l, vesztesdgekt<il
vagy krirokt6l. Ha a felfi.iggesads nem a Vrillatkozonak felr6hat6 okla vezethet6 vissza, rigy
Szerzod<i Felek kdtelesek a Miiszaki ellen6rrel egyeztetetten a felfiiggeszt6s iiltal okozott
kcilts6gek, valamint hatilrido hosszabbitiis t6rgy6ban egyeztet6st folytatni.
Vis maior
95. Egyik f6l sem k6vet el szerzod6sszeg6st, ha kotelezettsdgei teuesitdsdt ,,vis maior,'
akadalyozza meg, amely a Szerz6d6s al6iriisiinak idopontja utrin k6vetkeiett be.
96. A ,,Vis Maior" olyan kivdteles esem6ny{ vagy k<iriilm6ny.t jelent:

a) amelynek elodlliisa a Szerz6d6 Felek akarat6t6l fiiggetlen,
b) amely bek6vetkez6s6nek elhriritrisrlra az adott f6l a szerz6dds megk6t6s6t megel<iz6en

alapvet6en nem kdsziilhetett fel
c) amelyet, miutrlLn bek<ivetkezett az adott f6l alapvetden nem keriilhetett el vagy nem

volt k6pes ellen6rzdse al6 vonni 6s
d) amelynek bekdvetkezdse alapvet<ien nem a mdsik fdlnek tulajdonithat6.

Amennyiben az a)-d) feltetelek teljesi.ilnek a vis maior magdba foglalhatja az alihb felsorolt
kivdteles esem6nyeket vagy kdriilmdnyeket, de nem csupiin ezeke lorkitoz6dik: elemi
flforisgt<, sztnijkok vagy egy6b munkahelyi zavargdsok, hadtizenettel inditott vagy andlkiili
h6boruk, blok6dok, zendiil6s, liaad6s, j|rvinyok, ftitdcsuszamlisok, fiildrengdsJ( viharok,
villiimcsaprisok, riradiisok, zavargiisok, robbantrisok, valamint egy6b hasoril6, 

"i.i." 
n"rn

liithat6 esem6nyek, amelyek mindkdt fdl 6rdekk6r6n kivtil mertiinek fel 6s amelyeket a
Szerz6d6 Felek kell6 gondoss6ggal sem tudnak kiktisz6brilni.
97. Ha az egyik f6l ,,vis maior" miatt akadr yoaatva van, mindent meg kelt, hogy tegyen
annak 6rdek6ben, hogy az akaditlyoztatiis hatAsait elhiiritva minimrilis k6sedelemmet
teljesiteni tudja szerz6d6ses kdtelezens6geit.
98. Ha a,,vis maior" ktirtilm6nyek- 90 napon rit megszakitatlanul fenn6llnak, brirmelyik f6lnek
jogdban iill a Szerz6d6st 30 napos felmondiisi id6vel megsztintetni.

XIII.
EGYUTTMUKODES

99. A szerz6d6st 6rint6 kdrddsek, a munkav6gz6s risszehangoldsa, a kivitelezds soriin
sziiks6gessd vril6 int6zkeddsek megt6tele tekintetdben

Vdllalkoz6 rdszdrril kijet6lt kapcsolattart6 szemdly:

N z?=='
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n6v: T6th Liiszl6
telefon: 06 309560942
fax: -
e-mail : info@lelhqsla$ekft.hu

Megrendel<i r6szdr<il kijel6lt kapcsolattart6 szem6ly

n6v: R6nai Norbert
telefon: 06 30 405 6151
fax: -
e-mail: ronai.norbert@delkom.hu

Mriszaki ellen6r:
nev: Bocz Gribor
telefon: 06 30 348 5000
fax: -
e-mail : boczgabor@presting.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6miit, stb.) a Felek kizhr6lag a

.reo-6d6. teljesitds6vel 6sszefiigg6 kapcsolattart6s c6ljrib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egydb jogos erdekek 6rv6nyesit6se 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorAn a

kipcsol6d6 jogszabiiyok 6s adatvddelmi szab lyzataik rendelkezdsei szerint j6mak el.

l0b.Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzak az elozo pontban megnevezett

k6pvisel6iket, hogy a szerzodl,s szerinti munka megval6sitiirsrival kapcsolatos ddnt6sekn6l, a

tefesit6si jegyz6kiiny.vek aklirrlsrirnril a Szerz6d6 Feleket teljes jogkdnel kdpviseljdk. Ezen

k6pvisel6k jogosultak, illetve kdtelesek megtenni mindazon miiszaki int6zkeddseket,

nyilatkozatot, amely a szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6gess6 v6lik es ajelen szerz6ddsben, s a

sierzod6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerzodo Felek k6pvisel6inek a jelen

szerz<id6sben biaositou jogkdr6nek korl6toziisa a m6sik f6ltet szemben csak inlsbeli kiizl6st5l

kezdve hatiilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben t6rt6n6 vdltoz6st a Szerz6dS Felek egymSssal

azonnal, irrisban kiizlik.
l01.Szerz6d6 Felek kdtelesek egymris kdzciui valamennyi kdzlest, 6rtesit6st, int6zked6st 6s

ddntdst iriisban rrigziteni 6s egymashoz halad6ktalanul eljuttatni. A postai fton elj uttatott

nyilatkozatok kdzbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,atv6telt

meglagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmir postai jelzdssel erkeznek vissza a

nyilatkozattevoh6z.

xIv.
VITARENDEZ6S

l02.Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak drdekdben, hogy

kdzvetlir trl,rgyalasokon, bek6s [ton rendezzenek minden olyan ndzetelterdst vagy vit6t,

amely k6z6ttii< a szerz<id6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 ds a V6llalkoz6

dsszerii hat6rid6n beltil nem tudjrik megoldani a szerz<iddssel osszefiigg6sben keletkezett

jogvitljukat, arurak eld6nt6se 
".d"k6b"n 

per6rt6kt6l fiigg6en - aliivetik magukat a Pdcsi

i*arfi-tag, illetve a P6csi Tdrv6nysz6k kizar6lagos illetdkesseg6nek'

xv.
BIZALMAS INFORMACI6K
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l03.Szerz<id6 Felek megrillapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hauilyrinak tartama alatt ds
azt kcivet<ien bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz<id6s teljesitdse kapcsiln tudomrisukra
jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik l6lnek semmilyen formiiban
nem adjiik tovdbb. A fenti informdci6k, t6nyek, valamint adatok - a mrisik f6l riltal el6zetesen
adott kifejezett irrlsbeli hozz6j6rul6sa n6lkiil - kizarclag a szerzi5des teljesitds6re haszniilhat6k
lel.
l04.Mindk6t f6l &ij6koaatja 6rintett munkavrillal6it a jelen szerz<id6sben fogtatt
k<itelezetts6geirol 6s feleloss6get viillalnak sajdt munkav6llal6ik tekinteteben a fenti
k6telezettsegek telj esitds6drt.
l05.Szerzcid6 Felek tudomrissal bimak an6l, hogy a Kbt. 44. $-enak (2) bekezd6se szerint
nem korl6tozhat6, illetve nem tilthat6 meg tizleti titoka hivatkoziissal olyan informrici6
nyilviinoss6gra hozatala, amely a k6z6rdekii adatok nyilvrinossrigilra 6s a kdz6rdekb<il
nyilvdnos adatra vonatkoz6 kiil6n t<irv6nyben meghatiirozott adatszolgdltatrisi 6s uij6koztalisi
k6telezettsdg al6 esik.

xvI.
NYILATKOZATOK

l06.Mindkdt fdl kijelenti, hogy:

- kell6 felhatalmazissal (meghatalmazrissal) ds jogkrirrel rendelkezik a jelen szerz6d6s
al6irrisrira 6s teljesf tdsdrel

- a jelen szerz6dds aLiirrisiit az ene kijelcilt vezet<i, illet6leg a c6g igazgat6s 6ga vagy
vezet6 testiilete szabiilyszeriien enged6lyezte 6s az megfelel az erre vonatkoz6
jogszabrilyi rendelkezeseknek;

- a jelen szerz<iddst a f6l nev6ben aliir6 szem6ly megfelel<i, a vonatkoz6 jogszabiilyok
riltal megkivrint regisar6lt al6inisi joggal rendelkezik, igy rdsz6r<il a szenbd€s aliir1sa
ds teljesitdse nem eredm6nyezi miis, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat
megszeg6s6t, melyben fdlk6nt szerepel;

- nincs olyan ffigg<iben levti kdtelezettsdge, vagy 6rdekkdr6ben l6vo mris k6rtilm6ny,
amely kedvez6tleniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak drv6nyessdg6re,
teljesftds6re, vagy sajrit teljesitdsi k6szsdg6re, illetve kepessig6re.

XVII.
EGYEB RENDELKEZfSEK

lOT.Megrendel6 vrillalkozisi szerzcid6s teljesit6se sor5.n esetlegesen keletkez6, szerz<ii jog
v6delme alii es6 alkotrisokon teriileti korLitoziis n6lkiili, kizrir6lagos 6s harmadik szem6ly
szitn{ra 6tadhat6 felhasznrll6i jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotiisok iitdotgoziisdra
is.
108.4 jelen szerz6d6sben nem szabiiyozott k6rddsekben kiikindsen a polgriri
T6rv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. dvi v. t6rv6ny, a kdzbeszerzdsekrll sz6l6 2015. 6vi GXLIII.
tdrv6ny a szerzbi jogrol szol6 1999. dvi LXXVI. t6rv6ny, az 6pit6si beruhrizrisok, valamint az
6pit6si beruhriz.isokhoz kapcsol6d6 tervez5i ds m6mdki szolgriltatrisok k6zbeszerz6s6nek
rdszletes szabiilyair6l sz6l6 322/2015. (x.30.) Korm. rendelei, az €.pitiiipai kivitelezdsi
tev6kenys6gr6l szolo l9t/2009 (IX.l5.) Korm. rendelet, az egy6b kapciol6d6 jogszabrilyok
vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a kdzbeszerzdsi eljrirrlsban k6szitett iolbeszerzdsi
dokumentumok eloiriisait kell alkalmazni.
l09.Szerz6d6 Felek magukra ndzve k6telez6nek fogadjrik el, hogy a Kbt. 6s az
dllamhriztartrisr6l sz6l6 201 I . 6vi CXCV. tdrv6ny szerinti illetdkes etlen<irz6 szervezetek

s,
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feladat- 6s hat6sk6ri.iknek megfelel<ien a kozbeszeru€si eljrinisokat 6s az azok alapjiiLn

megkdtdtt szerz<iddsek tetjesitdsdt rendszeresen ellentirizhetik, 6s hogy r6sziike a jogszabiily

szerinti informrici6 megadiisa tlzleti titokra val6 hivatkoziissal nem tagadhat6 meg.

110.Mind a Szerz6d6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilv6ntarLisok meg6rz6si id6tartama

lejaratriig a Vrillalkoz6nak lehet6v6 ketl tenni a Megrendel6, az Allami Szirnvev6szdk 6s

iltet6kes szervezetei, a Kormany 6ltal kijet6lt bels<i ellenorzdsi szerv, a Kormiinyzati
Ellen6rz6si Hivatal, a 201l. evi CXCV. t6rvdny szerinti fejezetek ellen6rz6si szervezetei, a

Kincstiir, valamint a Kbt. 6s az AllaIrlhi.J,:3rtisr6l sz6l6 201 1 . 6vi cXCV. ttirv6ny szerinti

bri,rmely egy6b illet6kes ellen6rz6 szeryezet tdrvdnyes vagy meghatalmazott kdpviseloinek a

Szolgdltatiisokhoz kapcsol6d6 nyilvdntartiisok, szrirnliik, a Szolgriltatasok megval6sitis:it

igazol6 okmriuryok, bizonylatok helyszinen t6rt6n6 ellen6rzdsdt vagy kdnywizsg6latiit,
azok6l masolatok kdszit6s6t vagy rendelkezesre bocsiites6t.

lll.Jelen szerzod6s elvetaszthatatlan rdszdt k6pezik az alitbbi mellekletek:

1. sziirynrl melldklet: Kcizbeszerzdsi Dokumentum 6s melldkletei, illetve azok esetleges

m6dos(t6sai,
2. szim'l melt6klet: A kcizbeszerzdsi eljar6s sor6n nyrijtott kieg6szit6 trij6koztatas

3. szdmri mell6klet: Vrillalkoz6 ajfulata (6s ahhoz kapcsol6d6 hiri.nyp6tLls, felvil6gosiuis,

ut6lagos igazol6s 6s indokl6s),

4. szifunu melldklet: Tdteles kciltsegvetds(ek) 6s fd6sszesit6

5. szdmri melldklet: Miiszaki leiras 6s tervdokumentaci6 (megrendel6i kdvetelm6ny)

6. szrirnri mell6klet: Felel6ssdgbiztositiisi ktitv6ny
7. sz6mrj melldklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alviillalkoz6k szizaldkos 6s/vagy

p6nziigyi r6szv6tel6nek ar6nydr6l

A Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek

csatol6sra a szerz6d6s tdrzsszdveg6hez, de a Szerz6d<i Felek szfunrira ismert azok tartalma'

Ezen iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dds elviilaszthatatlan r6sz6t

k6pezik, 
^77 

al egyitt erlelmezendoek.

iittanulm6nyozris ut6n
p6ldrinyban irtik al6,

P6cs, 2019.07.08. P6cs. 2019. 6(.
Jelen megdtlapodiist Szerzod5 Felek kepviseloi elolvasris ds

j6vritragy6lag, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti

melybril 2 p€ldhny Megrendelot, 2 p6ldriny V6llalkoz6t itleti'

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Dr. Leitol Csaba iigywezeto

T6th 6s T:flrsa Kft.
T6th Lriszl6 iigyvezetti

Ellenjeryzes a Ddl-Kom Nonprofit Kft. reszer6l:
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szakmai ellenjegyz6 i ellenjes/zds gdTdasegidl egyz6 jogiellenjegyz6
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