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VAII-AIKoZASI szERzoDES

aneb litftjitrt egrisvf I
Szerz5d6skot6s 6s teliesit6se sot6n eljir6 szem6ly:

Sz6khelye:
S zLmlzv ezet6 p 6nzirt6zete:
Szim)aszima:
Ad6szima:
C6g71egyz6k szima:
Allitisrz iogosult k6pvisel6:
mint Megendel6 (tovibbiakban: Megendel6),

nimsyi/:
Sz6khelye:
Sz mbv ezet6 p6nzint6zete:
Szlmlaszima:
Ad6szima:
C6gSegyz6k szimt:
Aliirista jogosult k6pvisel6:
mint Villalkoz6 (a tovibbiakban V6llalkoz6)

a tov6bbiakban egyiitr Szerz6d6 Felek k<izott, alulirott helyen 6s napon, u irbbi felt6telek

szednt:

I.
PREAMBULUM

1. A Megtendel6, mint aiinlatk 616 2019.6v miius h6 10. napiin 9itirol6 iPiilet ialakifiisi
munkii tirgybtn, a kiizbeszetz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (ovibbiakban: Kbt.)
Harmadik r6sz, a Kbt. 115. S (1) bekezd6se szeintt, tirgvalis n6lkii{i kijzbeszerz6si eliirist (a

tov6bbiakban: kozbeszerz6si eljiris) inditott.

2. Megrendel5 a beruhizissal szemben timasztott alapvet5 mfiszaki, mennyis6gi 6s szakmai

krivetelm6nyeket a kiizbeszerz6si eljirisban Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitott kozbeszerz6si

dokumentumban (a tovibbiakban: kozbeszetz6si dokumentum) t6szletesen rnegh*5'rozta.

V6llalkoz6 ezen felt6teleket a kiizbeszerz6si eljitisban benyr:jtott aiinlztihan (a tovibbiakban:

aj6nlat) elfogadta.

3. N{egrendel5 az aildatok mindenre kiterjed5 6s r6szletes vbsgilatAt k<ivet6en a krizbeszerz6si

dokumentumban megharirozott, valamint a kapcsol6d6 jogszabilyokban is rtigzitett felt6teleket

is figyelembe v6ve 2019. jrilius h6 16 rlaplin irisban eredm6nyt hirdetett. Megendel5

kozbeszerz6si eljit6sban hozott dcint6se szetint a nyertes aiinlattev6 - v,igy amennyiben a Kbt.

131. S (4) bekezd6s6ben megadott koriilrn6ny tz osszegz6s megkiiLld6s6t kovet5efl el6illt, a

nyertes aj6nlatot k<ivetkez5 legkedvez6bb ajinlatot tev5nek min6sitett szervezet - Villalkoz6 lett

4. A Szerz6d6s c6lja, hogy meghatArozzz mindazon felt6teleket, amelyek alapjin a Szerz6d6

Felek az egyes jogokat 6rv6nyesitik, a kiilcsontisen meg6llapitott szolgiltatisokat, illetve

k6telezetts6geket tel)esitik.

5. A Szerz6d5 Felek el5zetesen is deklariliik az alibbi megillapodisaikat:

5.1. Villalkoz6 a Szerz5d6ses rlAfuisiv akk6nt nyilatkozrk, hogy a Szerz5d6s elvilaszthatatlan

r€szbt k6pez6 kiizbeszerz6si dokumentumokat 6s a Megrendel6 iital a rendelkez6s6te bocsitott
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egy6b dokumentumokat, mint szakvillalat sajit felel6ss6g6re ellen5rizte, a,z azokbxr foglzlt
t6nyeket, el5irisokat ismeri. V6llalkoz6 a fel6jit6s Egyosszegri Airinlati Arit ezen informici6k
figyelembe v6tel6vel, kell5en nagy szakmai tapasztalatzru alapozvl. 6s az 6pit6si helyszin
ismeret6ben illapitotta meg.

5.2 Yillzlkoz6 tovibb6 kijelenti, hogy:

- a tobbletmunka kockdzztAt aPtk.6:245. $ (1) bekezd6se szerinti esetek kiv6tel6vel magira
v6llalja;

- a rendelkez6s6re bocsitott mriszaki (feladat) leiris alzpj n az 6pit6si beruhizist
szez5d6sszerfien, tel)es k<irien, mriszaki 6s min6s6gi szempontb6l is kifogistalan
6llapotban, a vonatkoz6 jogszabilyoknak, mfiszaki szabllyoknak megfelel5en k6sziti el;

- \idaa ir6t a fentrek tu&tiban alakitotta ki, teljes kcirrien 6s hi6nytalanul v6llalkozik a
szerz6d6s tztgylnak a megval6siris6ra;

- a szerz5d6s teljesit6se sorin felmedil6 Ptk. 6:245. $ (1) bekezd6se szerinti
tobbletrnunkikat t6rit6s ellen6ben, ezen kiwiil es6, egy6b t<ibbletmunkikat kiilcin t6rit6s
n6lkiiLl elv6gzi.

5.3. Villalkoz6 nyilatkozik tovibb6, a kozbeszerz6si dokumentum 6tfog6an 6s kell6 alapossiggal
tzttalmzz minden, a kivitelez6ssel kapcsolatos elvir6st 6s el5irist. Ennek ittekint6se, megismer6se
6s tartalmi elsaiitit6sa a Villalkoz6 felel6ss6ge. A szez6d6s a,lAftisival Y i alkoz6 kijelenti, hogy
az aiinlat kidolgoz6sa sorin kell5 koriiltekint6ssel iit el, ez€rt a krizbeszerz6si dokumenrum
esedeges tuinyossigita trirt6n6 utalissal semmif6le tobblet ellenszolg,iltatisi rg6nyt a kivitelez6s
folyamdn az ajiLrla*&5nek nem 6ll m6djiban elfogadni. vdllalkoz6 kijelenti, hogy a v6llalkoz6
Qin!,tAba, szerepl5 nett6 aiinlatt in a dokumentici6ban szerepl6 munlikat teljes korfien
tattAlrnazza 6s valamennyi kockizttot tz ajinlat megadisa sorin Egyelembe vett.

6. V{llalkoz6 villalia, hogy az alabbi komyezetv6delmi szempontokat 6rv6nyesiti a, szerz6d1s
teliesit6se so16n:

- Porz6 atya,gok szillitisa l::zirolagponyvi:al fedetten t<irt6nik: igen,

- Jirmfivek sirmentesit6se a munkateriilet elhagyisit megel5z6en (pl. ker6kmos5): igen,

- Valamennp ingetlanra szem6lyg6pi6rmrivel tcirt6n5 behajtis lehet6s6g6nek folyamatos
biztosirisa (a kivitelez6s alatt legfeliebb iisszesen 24 6nt zktdilyoztads megengedett):
lgen,

- A f5kozleked6si utak, azok jelent6s zaiterhel6se miatt szillitisi forgalommal, 6pit6si
forgalommal val6 tethel6s6t minimaliz6lia: igen, illet5leg

- Kidolgozott hav6ria int6zked6si tenvel tendelkezik, a munkat,ircak, a vezet6s6g
szervezetten, 6s gyotsan int6zkedik az esedegesen bek<ivetkez5 haviria esem6ny sorin:
nem.

7. Ilyen el5zm6nyek utin a Szerz5d6 Felek a kozbeszetz6si dokumentum r6sz6t k6pez6
Megtendel5i k<ivetelm6nyeknek 6s kolts6gvet6snek valamint a Yillalkoz6 kiizbeszetz6si
eliitisban beny'u)tott aj6nlatinak megfelel6e n az alAbbitk szerint illapodnak meg:

II.
A SZERZoDES TARGYA

8. A Preambulumban leirtak abpiin z Megtendel5 megtendeli, a v6llalkoz6 pedig elvillalja a
7621 P6cs, Verseny utca 79. szim (19217/1. hrsz.) alatt talilhat6, shtitoki 6prllet Ztalakitisit
kivitelez6s6t a mriszaki dokumendci6ban meghatlrozott miszaki tartalommal 6s
t6szletezetts6ggel.

9. A mriszaki tartalmat a szerz5d6s r6sz6t k6pez5
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a) Yiilakoz6 ziin)ata;
b) V6llalkoz6 ik zdott Lozon kolts6gvet6s;
c) Kiizbeszerz6si dokumentum r6sz6t klpez6 mriszaki leit6s 6s tervdokumentici6

egyfittesen httzrozzik meg oly m6don, hogy elt6r6s eset6n a teljess6g 6tdek6ben minfu a

r6szletesebb terjedelmri el6irisokat kell ir6nyad6nak tekinteni, ellentrnondis eset6n az alibbi
sorend 6w6nyesisl tzzal, hogy a sorendben el5r6bb ill6 dokumentum tendelkez6sei megel6zik a

sorban k6s5bb 6116 dokumentum rendelkez6seit (1. 'ttin 2.,2. wtln 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz6d6ses megillapodis 117. pontfiban
meghatirozott dokumentumok sortendis6g6t nem 6rinuk.

10. A Krvitelez6s alatt tehit Szerz6d6 Felek a munkik teljess6g6t 6mk azzal a c6llal, hogy
V6llalkoz6 mindenfajta munkit a Szerz5d6s keret6ben kriteles elv6gezni - figyelemmel arra, hogy
az irazatfa;: k<ilts6gvet6st 6s a Nlegrendel6i kovetelm6nyeket ittanulminyozta, azokat
megval6sithat6nak txtia 6s az esedeges abban nem szerepl5 t6telekkel a viJ-Jzlis t m r
kieg6szitette. Villalkoz6 tobbletmunka vagy egy6b kcilts6g elszimolisra - ide nem 6rtve a

p6tmunka eset6t - kizir6lag aP:*.. 6:245. \ (1) bekezd6se szeintt korlitozissal jogosult.

11. Villalkoz6 szetz6d6ses kotelezetts6get villal a Megrendel5 fel6, hogy a szerz6d6.s tingyitt
k6pez6 s6t6rol6 6piiietet hasznilhat6 illapotban 6s el6irt hat6rid6ben itadja, valamint sziiLks6g

eset6n az abban rejl5 hib6kat kijavitja a Szez5d6s tendelkez6seinek megfelel6en.

TAJEKoZTATAST xoler-BzETTSEc

7i2. Szetz6d6 Felek kolcsonosen sziiks6gesnek tart)ik egymis irisban tort6n6 ti\lkoztatisit
minden olyan k<;riiLlm6nyr6l amely z szerz6d€s szerinti teljesit6st vesz6lyezteti vagy lehetedenn6
teszi. Az a f6l, aki ezt elmul^szti^, y^gy k6s5bbi id6ben teszi meg, mint ahogyan a.z bizorryithatoan
tudom6s6ra iutott, elegend6 okot szolgiltat arra, hogy az egyiittrnikod6si i6szind6kot a m6sik f6l
k6ts6gbe vonja 6s az esetet rigy min6sitse, hogy az vitathatatlanul krmeriti a szerz5d6sszeg6s
fogalrn6t.

13. Villalkoz5 halad6ktalanul 6nesio a Nlegrendel6t minden olyan kornlrn6nyr6l, amely jelen
szerz5d6s teljesit6s6t, eredm6ny6t, illetve a teljesit6si hatdrid5ket 6rdemben 6rinti vagy
befolyisolja. Az 6rtesit6sben r ogzitent kell az okokat,6s javaslatokat kell tenni a megoldisra.

14. Amennyiben a Villalkoz6nak jelen szerz6d6sben, valamint annak mell6kleteiben nem
szerepl5, a teliesit6shez sziiks6ges egy6b informici6ra van sziiks6ge, az lnformici6 rg€ny6l-6.l a

Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesitenie kell. A Megendel5 villalja, hogy a Villalkoz6 iltal
6sszetrien k6rt, a szez5d6sszeni teljesit6shez sziiks6ges minden informici6t, a&tot, nyilatkozatot,
hozzitiin:list a lehet5 legtovidebb 6sszerri hatirid5n beliil - k6sedelem n6lkiil - .1 yillqlkoz6
rendelkez6s6re bocsi.tja.

15. A Villalkoz6 6s a Megendel6 a szerzSd|.s teljesit6se 6rdek6ben a fentieken tril, iltal6ban is

egnittmikodnek. Ennek megfelel5en kell6 id6ben egym6s rendelkez6s6re bocs6tjik a sziiks6ges
adatokat 6s eszk<izciket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tovibbi felt6telernek megteremt6s6r6l.
A teljesit6st 6rint5 minden l6nyeges koriikn6nyr6l halad6ktalanul t6i6koztagi& egymist.

IV.
MEGRENDEL6 lOCer, KOTELEZETTSEGET

16. A munkit a Megendel6 altal a kijekilt helyen kell elv6gezni.
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17. Megrendel6 koteles Villalko z6nak a helyszn hozzLf6rhet5s6g jogit a jelen szez6d6s
allitisit, krivet5en a megrendel6i kovetelm6nyben irtak szednt megadru azzal, hogy Villalkoz6
munkav6gz6sre csak a jogszabilyi el6ir6sokban meghat6rozott munkakezd6sre vonatkoz6
be)elent6si k6telezetts6get kiivet5en ^z ott irt hatirid5 betarisdval jogosult, ezen id5pondg
ktzfu6lag a munkakezd6shez sziiks6gcs el6k6sziiletek v6gezhet5ek. Megrendel5 a munkahelyet
alkalmas illapotban kciteles a Y Lllzlkozo tendelkez6s6te bocsitaru. A hozzif|rhet6s6g )oga 6s a

birtoklis nem lehet kiz6r6lagosan a Villalkoz66.

Yiilalkoz6 a munkav6gz6st legkotibban a sz-erz6d6s hat6lybal6p6s6t kiivet5 napon jogosult
megkezdeni. A munkakezd6s teryezett id5ponq6r6l a V6llalkoz6nak 5 nappal koribban
t6l6koztada sziiks6ges a Megrendel5t 6s a Mriszaki ellen5rt. A munka csak a Miszaki ellen5t
irisos enged6ly6vel kezdhet5 meg.

18. Megrendel5 koteles minden birtokiban l6v6 6s a teljesit6sre vonatkoz6 adatot a munkateriilet
itzdAsival egyidejrileg Villalkoz6 rendelkez6s6re bocsitani.

19. Munkateriilet ittdLsirak felt6tele: a Villalkoz6 iltal megnyitott 6pit6si napl6ban a

munkakezd6si enged6ly kiadisa.

20. Megrendel5 jogosult a Y iilalkozo tev6kenys6g6t ellen5rizni, de az ellen6rz6s a Yil[zlkoz6
szerz5d6sszerfi teljesit6s6t nem hitriltathatja. Y iilelkoz6 nem mentesiil a felel5ss6g al6l, ha
Megrendel6 az ellen5rz6st elmul2.sztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el.

21. A Megrendel5 csak t kiSzbeszerz6.si dokumentum r6sz6t k6pez5 kolts6gvet6sben
meghztirozott, a mindenkor rirv6nyes rnagyar szzbvlnyoknak 6s mfiszakr irinyelveknek,
technol6giar leir6soknak megfelel5 teliesit6st fogad el. Amennyiben a villalt munka min5s6ge a

vonatkoz6 el5ftisoknak nem, vagy nem teljes m6rt6kben felel meg, fgy Megrendel5 krzir6lagos
joga drinteni arr6l, hogy ragaszkodik 

^ 
szetz6d6.s szerinti mrn5s6g teljesit6s6hez, vagy a munkit a

teljesitett min5s6gben elfogadia.

22. Megrendel5 felel6s az6rt, hogy szem6lyzete 6s a ttibbi villalkoz6ja a helyszinen
egyittmrikrid j on a Y iilzlkoz 6v al.

v.
vAu-ArKozO JocAr, KOTELEZETTSEcET

23. A Yiilalkoz6 kciteles a Szerz6d6sben foglalt munkikat a megjekilt hat6rid5ig a kiizbeszerz6si
dokumentumnak, az ajinletok kidolgoz6sfua adott id6 alatt feltett k6rd6sekre megadott
v6laszoknak, valamint mindenkor 6rv6nyes magyx szabv6.nyoknak 6s miszaki irinyelveknek,
technol6grai el6itisoknak megfelel6en elv6gezni.

24. A Yilzlkoz6 a szetz6d6s szerinti munka megval6sitisira villalt kritelezetts6ge mellett
kifeiezett k6telezetts6get vLllal xra., hogy i6tiilisi/ szwatossigi k<itelezetts6geinek marad6ktalanul
eleget tesz,.

25. YLllalkoz6 k6telezetts6get vilJal x:l:, hogy a bizonyitottan Villalkoz6 hibrirb6t keletkezett
meglrrb6sod6s, ill. min5s6gi krfogis eset6n a Megrendel6 irisbeli 6tesit6s6t6l szimitott 24 6rin
beliil megkezdi a hrba elhiritisit.

26. A Yiilalkoz6 k<iteles kiadni mroden olyan nyilatkozatot 6s megtenni minden szriks6ges
int6zked6st annak biztosit6sLtz, hogy a kivitelez6s eredm6nye tendeltet6sszerfien hasznilhat6
legyen, valamint sziiks6g eset6n k<iteles megszerezni valamennyi kijztgazgatist vagv harmadik
szem6lyt6l sz5,rmaz6 hozziilniist, enged6lyt.

27. Amennyiben V6llalkoz6 a munkav6gz6s sorin a krilts6gvet6st5l el kivin t6rni, 6gy a

be6pitend6 anyagokat, 6s az alkalmzzri kivint technol6giit kdteles a Megtendel5 6ltal megbizott
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N{riszaki ellen5nel 6s a Megrendel5vel el6zetesen j6vithagiatnt. A lUriszaki ellen5r 6s a

Megtendel6 l6vithagyirsitt 'uisbar, zdla meg, azonban ez Y6llo,lkoz6 teljes kori felel6ss6g6t nem
cs<ikkenti..

A Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontja alapi6n Megrendel5 kijelenti, hogy jelen szerz5d6sben
maghatirozott el5irisok V6llalkoz6 6ltali teljesit6se eset6n a megval6sitis sotin a kozbeszerz6si
ajinlatitbn megnevezett term6kkel egy-en6rt6kri term6ket is elfogad
Egyen6rt6ki term6k, tipus, technol6gia megajinllsa eset6n az egyen6rt6kis6get Villalkoz6 kijlon
dokumentumokkal alitirmasz.tottan megfelel6 m6don, b6rmely megfelel5 eszkcizzel k<iteles

bizonftani, hogy a szabvinynak megfelel5 term6k, szolg'iltatis vagy 6pit6si beruhizis megfelel az

ajinla&6r6 iltal meghatirozott teljesitm6ny, rlletve funkcion6lis kovetelm6nyeknek.
Az egyen6rt6kris6g megillapitisa vonatkozisiban a Villalkoz6t vit^ eset6n bizonyirisi
kotelezetts69 terheli.
Megrendel6 egyen6rt6ki teljesit6snek tekinti azon megoldisokat, amelyek a tewdokumenlici6ban
rrigzitett funkci6kat biztosigik, 6s mfikod6siik sorin azonos biztonsigot nyujtanak 6s azonos
hadsfokl<al mikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a halilyos jogszab6lyoknak meg kell
felelniiik.
V6llalkoz6 az egyen6rt6krinek elfogadott miszaki megoldisok vonatkozisiban - sziiks6g eset6n -

sajit kolts6g6n kciteles a kapcsol6d6 enged6lyek, hozziiirulisokbeszerz6s€te.

28, A Villalkoz6 a k6telezetts6gek megszeg6s6vel ak6r Megrendel5nek, akir harmadrk
szem6lynek okozott kirok6rt teljes korri, k<izveden anyagi felel6ss6ggel tartozik. A Ptk. 6:142. $-
ban foglaltakkal <isszhangban Villalkoz6 mentesiil a felel5ss6g al6l, ha bizonltja, hogy
szerz6d6sszeg6st ellen5tz6si kor6n kiviil es6, a szerz6d6skrit6s id6pontjiban el6re oem lithat6
k<iriiLlm6ny okozta, 6s nem volt elvirhat6, hogy a kririilm6nyt elkerii{je, vagy a kirt elh6ritsa.

29. Y iildkoz6 6rdekkrir6ben felmeriilt okb6l bekovetkezett olyan kirok tekintet6ben, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek 6rv6nyesit6sre, 6s N{egrendel5 ez alzpiin b6rmilyen jogcimen 6s

irsszegben r::,atasztal sr keriil, vagy megt6rit6sre kriteles, fgy ezen kolts6gek megfrzet6se al6l
V6llalkoz6 kdteles a Megtendel5t mentesiteni, 6s a jogosulmak helyette maga teljes(teni.

30, Megrendel5 kin6rit6s jogcim6n jogosult Villalkoz6t6l a szerz6d6sszeg6s
kovetkezm6nyek6nt, a szerz6d|s nem teljesit6se, vagy nem megfelel6 teljesit6se miatt mis
Villalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a ielen szerz5d6sben meghatirozott villalkoz6i dij 6s az ri)

V6llalkoz6si szerz5d6s alapiin Megrendel6t terhel5 villalkoz6i dij kiilonbozet6t V6llalkoz6val
szemben 6rv6nyesiteru.

31. Villalkoz6 a lefolytatott k<izbeszerz6si eljirLs alzpjin megkotcitt szen6d6s, illetve a

Megtendel5 utasitisai szerint k<iteles elj6mi. Ha Megendel5 c6lszeniden vagy szakszerriden

utesitist ad, erre a Villalkoz6 koteles 6t figyelmeztemi. A figyelmeztet6s elrnulasztisib6l ered5
kdr6rt a Villalkoz6 felel6s. Ha a Megrendel5 a frgyelmeztet6s ellen6re utasitisit fenntartja, a

V6llalkoz6 a szerz6d6st6l elillhat. Ha nem ill el, a Megendel5 utasitesa szerint a Megtendel6
kockAzatzr:, kciteles a munk6t elv6gezru.

32. A V6llalkoz6 kiiteles gondoskodni 
^z ^kal^ 

v6gzett munkival osszeftigg6sben sziiks6ges a

kivitelez6s sorin a munkav6delmi, biztonsigtechni.kai, tiztend6szeti, balesetv6delmi,
6rint6sv6delmi 6s komyezew6delrni ftr',ll,d6kkezel6s, zajv6delem) el5ir6sok betartisir6l.
Villalkoz6 felel5s minden olyan kir6rt 6s k<ilts6g6rt, amely a ielen pontban meghalitozott
kritelezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy a. fent hivatkozott el6irisoknak nem megfelel6
teljesit6s6b6l szirmazik.

33. A Villalkoz6 - az alvillalkoz6ira is kiterjed6en - kiitelezetts6get v6llal arta, hogy a

munkdhtokban, csek olyan munlavillal6k vegyenek r6szt, akinek zz alkzlmazisa a hatilyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy ezen felt6tel
marad6ktalan betartasLhoz a Megrendel5nek kiemelt 6tdeke friz6dik.

S,,a--



34. A Villalkoz6 felel6s a teljesit6shez sziiks6ges elegend5 sz6mrl 6s szaktudisri szcmrilyzet
biztosit6si6rt. V6llalkoz6 felel5s az alkalmazottainak magatartrsi.6rt z teljesit6s hcly6n.

35, A Szetz6d6 Felek megillapodnak, hogy 
^z 

egyes munkar6szek ekakxisira. csak a lt{riszaki
ellen5r enged6ly6vel keriilhet sor. A V6llalkoz6 a N{egendel6t az ekakarls el5tt 3 munkanappal
koteles 6rtesiteni. A Villalkoz6 ut6lagos vit6k eset6n kiiteles az eltakart munkar6szt feltimi. A
felcitis 6s helyte6llitis kolts6geit az a f6l viseli, akinek a vitatott munkival kapcsolatban
illisponqa t6ves volt.

36. A Villalkoz6 k<iteles a szerz6d6s teliesit6s6nek telies id6tartama alatt tulaidonosi szerkezet6t
N{egendel5 szirrrira megismethet6v6 tenni 6s N{egendel5t halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. S

(3) bekezd6se szerinti iigyle teir6l.

37. A Villalkoz6 - amennyiben kiilfoldi ad6illet5s6gi - koteles a szerz6d6.shez arra vonatkoz6
rnegha,talmaz6st csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti ad6hat6sigt6l a magyar ad6hat6s6g
kozvedeniil beszerezhet a Y illalkozora vonatkoz6 adatokat az orsz6,gok k<izotu iogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

38. A Villalkoz 6 az AiinletAban meghat6rozott teljesit6si r6szekben jogosult alvillalkoz6kat
ig6nybe venni. A V6llalkoz6 teljesit6s6ben kiiteles kozremrikridru az olyzn alvillalkoz6 6s
szakembet, amely a krizbeszerz6si eliir6sban r6szt vett az alkaLnassi.gln tk igazolisiban. Ht a

V6llalkoz6 a munkit - az ajLriatabzn nem nevesiteft - ah,illalkoz6 bevon6s6val v6gzi, ztt6l
kciteles el5zetesen tij6koztami a lr{egrendel6t, 6s ezzel egyiitt nyilatkozni zlrr6l is, hogy az. 6ltda
ig6nybe venni kivint alvillalkoz 6 haino okok harilya alatt nem ill. Az alvillalkoz6k teljesit6sbe
tdrt6n5 bevonisa, illet5leg az alvillalkoz6k szem6ly6nek m6dosirisa tekintet6ben a Villalkoztinak
a Kbt. 138. $ (2)-(4) bekezd6s6t alkalmazva kell eijimia. A V6llalkoz6 tudomisul veszi, hogy az
alvillalkoz6k fentiek szerinti jogszer6 ig6nybev6tel6hez a N{egendel5nek kiemelt 6rdeke 6iz5dik.

39. A Villalkoz6 a jogosan ig6nybe vett ah'illalkoz66rt rigy felel, mintha a munkit maga v6gezte
volna. Alvillalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kit6rt is, amely
an6lkil nem kovetkezett volna be.

40. Villalkoz6nak minden alvlllalkozo munk6jinak tervezeft kezd6si id5pontja el5tt 6s a
helyszinen ton6n5 munkik megkezd6se el5tt legahbb 1 munkanappal 6nesitenie kell a Mfszaki
ellen5rt.

41. A V6llalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. S. (6) 6s 138. g. (3) bekezd6se alapiin:

A megval6sitis teljesit6s6hez a V6llalkoz6 nem kiv6n alvillalkoz6t ig6nybe venru.

42. Ha z Villalkoz6 kedvez5den Ezikai viszonvokat tal6l, amelyeket el5re nem l6that6nak it6l,
akkor err5l a t6nyr6l a lehet5 legrovidebb id5n beliil 6rtesitenie kell a Mfiszaki ellen6n 6s a
Megtendel5t. Az 6rtesit6sben le kell imi a fizikai viszonyokat, 6s azokat az indokokat, amelyek

aplin az el5te nem l6that6nak min5siiLl, valamint Villalkoz6nak ebb6l ered6en esetlegesen
felrnertl5 kolts6g, illetve haririd6 hosszabbitisi ig6ny6t is. A Mfiszaki ellen5r k<iteles a V6[1alkoz6
6rtesit6s6t ellen5rizni 6s annak elfogadisira vagy elutasidsira a N{egendel5nek javaslatot tenni. A
Villalkoz6 6nesit6s6nek elbirilisiig is kriteles a munlav6gz6st a fizikai viszonyoknak megfelel5
6sszerri ris helyes int6zked6sekkel a N{fiszaki ellen5r utasit{sait kovewe folytami.

43. A fehiiit6s elv6gz6s6hez sziiks6ges anyagok, eszkrizok szillitisitt Villalkoz6 a Megendel5i
kovetelm6nyekben meghatirozott m6don 6s id6ben a lakossig 6s az egy6b 6nntett int6zm6nyek
nlrrgalrna zlanzbr,sLgina} biztositisa mellett koteles v6gezni.

44. Yillalkoz6nek minden t5le telhet5t meg kell tennie az6rt, hogy a kcimyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megv6dje, 6s hogy csrikkentse a tev6kenys6ge 6ltal okozott
szennyez5d6s, zaj 6s egyebek miatt keletkezett kirt.
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Villalkoz6 k<iteles a komyezew6delmi jogszabilyokban el5irtak betarrisira, kiil<intis tekintettel
munkav6gz6s6re vonatloz6 hatir6rt6kek (zai, por) szem el5tt tartisira.

45. V;ll,lkoz6 koteles biztositani, hogy a Megtendel5 szem6lyzete minden indokolt id6ben
koditozis n6lkiiLl hozzif6rhessen a helyszin osszes r6sz6hez 6s a kivitelez6s id6tartama alatt
V6llalkozti tev6kenys6g6t, bele6rtve 

^ 
gyiLrrasi 6s beszillitisi folyamatokat is, elien6rizhesse, a

Villalkoz6 munkav6gz6s6nek sziks6gtelen zavarisa n6lkiil.

46. Ha, a megvizsgilis, ellen5rz6s, m6r6s eredm6nyek6nt birmely 
^ny^got 

v^gy a kivitelez6st
hi6nyosnak, vagy a, szerz6d|ssel cissze nem egyeztethet6nek tal6ltak, akkor a Miszaki ellen5r
elutasithat)a azokzt, a V6llalkoz6t megfelel5 indokolissal 6rtesitve. Vdllalkoz6 ezutin
halad6ktalanul koteles kijavitani a hilnyoss6got 6s bztositani, hogy az elutasitott t6tel eleget
tegyen a Szetz6d6snek 6s k<iteles teliesiteni az rij elien5z6sekre, pr5b6kra vonatkoz6 ir{fszaki
ellen5ri utasitist, melynek kcilts6gei V6llalkoz6t terhelik.

vI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

47. A Megendel5 koteles a II. pontban meghat6rozott munkatev6kenys6ghez sziiks6ges
munkateriiletet z Yiilalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tani. A V6llalkoz6 felel5s minden helyszinen
zaj16 tev6kenys6g szakszerfis6g66rt, ill6konysigi6n 6s biztons6g66n.

48. . V6llalkoz6 koteles a munkateriil.eten a vonatkoz6 eg6szs6g-, munka-, baleset-, tfiz- 6s
vagy'onv6delmi- el6ir6sok szigoru betartisira. Ennek megszeges6b6l ered5 k&ok6rt a Villalkoz6
teljes felel5ss6ggel tartozil< - v6tkess6gi alapon -, amelynek beilltakor az semmilyen m6don 6s
m6rt6kben a Megrendel5re 6t nem h6rithat6.

49. A Yi zlkoz6 koteles a kivitelez6s teljes id5tartami ru alAfuisi 6s int6zked6si jogosultsiggal
rendelkez5 felel6s mriszaki yezet6t, vagy felel5s vezet6t biztositani, illetve annak tivoll6te idei6re
helyettest kinevezni, aki hasonl6k6ppen jogosult aliimi, int6zkedni.

50. A V6llalkoz6nak - mint onill6 munk6ltat6nak - a munkateriilet itv6tel6t kovet6en
kriteless6ge a kivitelez6st a teljesit6s ide)6n hatilyos munkav6delmi szabilyok betartis6val v6gezru,
illet5leg v6geztemi.

51. A V6llalkoz6 munkavillal6i munkav6delmi-, 6s trizv6delmi oktat6safu6l k6sziilt jegyz6konyv
egy misolati p6ldinyit a Megrendel5 k6t6s6re 6tadja. A munkav6llal6k szakmai, illerve orvosi
alkalmassigita vonatkoz6 dokumenlici6k misolatait a helyszinen tanla, 6s a N{egrendel5 k6r6s6re
bemutatja. A Megrendel5 ellen5rz6si jogosults6ginak elmulaszt6sa nem mentesid Villalkoz6t a

munkabiztonsigi kotelezetts6gek betarrisa al6\ a Megrendel5 semmif6le munkav6delmi
felel5ss6ggel nem tartozik a teriileten v6gzett munkav6gz6s6rt.

52. Megtendel5 k6r6s6re a V6llalkoz6 munkabiztonsigi, triz- 6s komyezetv6delmi adatara
vonatkoz6an n zdatszolglltatast 24 6 n belii{ koteles megadni. K6sedelmes, t6ves v6llalkoz6i
adatszolg'iltatisb6l ered6 kirok miatti kirigeny6t Megrendel5 a Villalkoz6 fel6 6rv6nyesin.

53. V6llalkoz6 a v6gzett tev6kenys6g6tSl a munkahely jellemz5it6l, a munkaeszkriz<ikt6l, az
anyagok fizilai 6s k6miai tulajdonsigait6l fiigg6en, az iltala Styett munkateriileteket az esedegesen
kele&ezhet5 tiizek lekiizd6s6te alkalmas eszkozokkel kciteles ellimi.

54. V6llalkoz6 n iltala 6tvett munkateriileten kiiteles rendet 6s tisztas6got tartani, 6s a
tev6kenys6g6b5l szLrmaz6 hullad6kokat gl"uiteni, kezelru, elszillitaru, a Megrendel6 ez tinyi
utasilisait marad6ktalanul v6gtehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezetts6geinek a Megrendel5
felhivisa ellenlre 24 6rin beliiLl sem tesz eleget, a Megrendel5 jogosult a Villalkoz6 kolts6g6re
azokat elv6geztemi.
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55. V6llalkoz6 a dolgoz6ival bekrivetkezett munkabalesetet 6s a Villalkoz6 dolgoz6i iltal
okozott nizesetet, komyezetszennyez6st a Megrendel5nek is tartozik bejelenteni.

56. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy a Megrendel5vel szemben a bek<ivetkezett
munkabalesettel, kiresettel kapcsolatban semminemri kivizsgilisi, kirt6dt6si, anyag felel5ss6g
it-hiririsi kovetel6seket nem t,imaszthat.

57. Az egy6ni v6d5felszerel6sekr6l Villalkoz6 gondoskodik a munkav6llal6i r6sz6te. Egy6ni
v6d6eszkdzok hiriny6ban semrnilyen munkav6gz6s nem folytathat6.

\rII.
MOSZAK EIIEN6R

58. A miiszaki ellen5ri feladatok ellitisira Mriszaki ellen5rt a N{egrendel6 kiilon elj6ris
keretriben bizza meg.

59. N{riszalil ellen6mek nincs hatiskrire a Szerz6d6s megv6ltoztatisira.

60. A N{6szaki ellen5r gyakorolh atla a Szerz6d€sben meghat6rozott hatiskrir6t azzal, hogy
amennyiben a Mriszaki ellen6r k<iteles a Megtendel6 l6virhrgyAsit k6mi egy bizonyos harisk<ir
gyakoi6sa el5tt, rigy ar6l a Megrendel5 a Miszaki ellen6r megkeres6s6t kovet5 3 munkanapon
beliiLl koteles nyilatkozni, melynek eredm6nytelen eltelte eset6n a hatisk<it megadis6t
megtagadotmak kell tekrnteni.

61. N{riszaki ellen5r kritelezetts6geit misra nem ruh6zhatja dt, kriteles a kivitelez6s sotin
szem6lyesen k<izremrikodni. Indokolt esetben a Mfiszali:r ellen5r saj6t koits6g6n feladatarnak
teljesit6se 6rdek6ben nris, szak6rtelemmel rendelkez6 szem6lyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghat6lyos nyilatkozat megt6tel6re jelen Szerz6d6s vonatkozis6ban ktzfu6lag a Nlfiszaki ellen6r

iogosult.

62. A Mriszaki ellen5r a fehijids elv6gz6s6hez 6s a hibik kijavit6s6hoz sziiks6ges m6rt6kben a

Szerz5d6ssel osszeegyeztethet5 m6don jogosult fu6sban, a Nlegrendel6 egyidejri 6rtesit6se mellett
a Villalkoz6nak utasirist adni, azonban az utasitis nem eredm6nyezheti a Szerz6dds
megviltozisit.

63. Amennyiben a Mriszaki ellen5r szem6ly6ben a iogwiszony fenniMsa att vlkozis kcivetl<ezik
be, rigy err5l Megrendel5 koteles a V6llalkoz6t halad6ktalanul, a viitozis bekrivetkezt6t5l
szimitott legk6s5bb 5 munkanapon beliil 6rtesiteni. Az 6rtesit6s elmulasztisib6l ered6 kir6rt
Megrendel5 felel5s.

\rIII.
A TELJESiTES HELYE, TELJESiTESI HATARID6

64. A szetz5d6s hatilyba l6p6se: Jelen szerz6d6s a Szerz6d6 Felek 6ltali llifuisina,k napj6n l6p
halilyba.
A teljesit6s helye:7621 P6cs, Vetseny utca 19. (19277 /1.fusz)
65. A tel)es korfi kiviteh munka befejez6s6nek kotb6rtethes hatirideje: 90 napt6n nap.

Villalkoz6 el5teljesit6sre jogosult.

IX.
MOszAril AraoAs-Arv6rer

66. Az elk6sziilt munk;t a Megrendel6nek it kell vennie akkor, amikor az a szerz5d6sben
leirtaknak megfelel6en elk6sziilt. Megrendelt5 a kivitelez6s iitemeihez rgzzod6a:n risz ittdls
itv6tet eljir6s t^rtislru jogosult.
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Villalkoz6 a Mriszaki ellen5rt 6s a iv{egrendel5t az itadis-itvtteli eljiris meginditlsit megel6z5
15 nappal koteles ir6sban 6rtesiteni am6l, hogy a munkav6gz6st befejezi, k6szen ill az |tadisru, azt
k6szre jelenti.

Az itadis-iw6teli eljirist a V6llalkoz6nak a N{egrendel5vel 6s a Mfiszaki ellen5rrel egyeztetett
id6pontta kell kitriznie. A jogszab6lyban meglelolt szervek meghiv6sa a mfiszaki 6tadis-6tv6teli
eliir6s id5tartama alatt a Mriszaki ellen5r feladata.

67. A Szerz6d6 Felek az itadis-itv6telr5l kotelesek teljesit6si jegyz5konywet felvenni, amely

megfelel6 m6don igazolja Villalkoz6 szerz6d6sszerfi teljesit6s6t. A teljesit6si iegyz5k<inlwnek a

kovetkez5ke t kell tanalmaztia :

(a) n ltadis hely6t, id5ponqit, a )elen l6v6 szem6lyek nev6t 6s feladatit Qeosztisit),
(b) az itadott L6tesitm6nyek t6szletes megnevez6s6t, az A*ett munka mennyis6g6t;
(c) a teljesit6s min6sit6s6t (elfogadis vagy hibaiavit6sra visszaa&is).

68, Megrendel6 az itadAs-Lw|tdl. megtagadhatja, ha a vtzsgAlat sotin feltirt hibik, lu6nyossigok
kiiavitds6hoz szii&s6ges munkilatok akadAlyozzik a rendeltet6sszerri hasznilatot. Ez esetben
Megendel5 Villalkoz6val egyeztetett idSponfta kiiteles rlj itadis-itv6teli id6pontot megyelolru.

Ha a hiba kijavitisival kapcsolatos munkik a v6ghat6rid5 hosszabbod6sihoz vezetn6nek, rigy a

V6llalkoz6 kiiteles a Megendel5nek a k6sedelemre vonatkoz6 kotb6rt megfuemi.

A Villalkoz6 a miszaki itadis-itv.6teh eljitis siketes lezzrisit kiivet6en iogosult Megrendel6t6l
tellesit6si igazolis kiillirisit k6mr.

69. A miszakr itadis-6w6teli eljir6s eredm6nyes lezir6si.t kiivet6en V6llalkoz6 kriteles birmi.lyen
megmaradt eszkoz6t, marad6k anyagot, t<irmel6ket, hullad6kot 6s ideiglenes l6tesimr6nyt,
felvonulisi 6piiLleteket a helyszinr6l halad6ktalanul elt6volitani. Amennyiben Yilla.lkoz6 ezel
k6telezetts6g6t 6sszerri id6ben Megrendel5 felsz6litisa ellen6te nem teljesiti, rigy azt Megtendel6
maga iogosult a Yi,Jl koz6 kolts6g6n elszillitam Es ezzel kapcsolatban felmeriilt igeny6t a

v6gsz6mlib6l tiirt6n5 levoni.ssal kiel6giteni.

70. Kbt. 135.S (2) bekezd6sben foglaltak alepiin a N{egrendel5, amennyiben V;lblkoz6 irisbeli
6rtesit6s6te ft6szre jelent6s) a szerz5d6sben az ltadis-itv€telt elj6ris megkezd6s6re meghalirozott
hatlrid6t kcivet6 15 napon beliil nem kezdi meg az ittdis-iw6teli eljir6st, vagy megkezdi, de a-
Ptk. 6:247.$ (1) bekezd6s6te figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, ig1, a V;llelkoz6 k6r6s6re
a teliesit6sigazolist koteles kiadni.

71. Az itadis-ittv6teli eljir6st6l sz6mitott egv 6ven beliiLl, r'alamrnt a j6tillisi kritelezetts6g lejirtit
megel5z5 t h6nappal a kivitelez6si munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint rijb6l meg kell
vizsgllni (ut6feliiLlvizsg6lati eljiris). A Megrendel5 k6sziti el5 az ut6feliilvizsgilati eljir6st 6s hivja
meg arra z Y6llalkoz6t 6s a M6szakr ellen6rt. Az ut6feliiLlwizsgilati eljir6s keret6ben megillapitott
j6t6llisi kotelezetts6g al6 es6 hibikat, hiinyokat V6llalkoz6 koteles a feliiLlvizsgilati elj6r6s
ketet6ben meghatirozott hatind6 keret6ben kijavitani, melynek elmaradisa eset6n Megrendel5
jogosult a XII. pontban foglaltak szerint eljimi.

x.
ELLENE,RTEIq FIZETESI FELTETELEK

72. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkoz6t a ielen, szerz5d6s II. pontja szenntr
feledatok teljes 6s hibitlan elliris66rt 31.286.040 HUF + AJa, azaz harmrncegymilli6
kett6sz6znyolcvanhatezer negJwen forint + Afa villalkoz6i dij (tovibbiakban: villalkoz6i dij) illeti
meg. A V6llalkoz 6 z, viilalkoz6i dijon kiviil a Szerz6d6s teljesit6se sorin a Megrendel5 fel6 jelen
Szerz5d6s 10.6s a 90. pontjiban foglalt esetek kiv6tel6vel m6s jogcimen nem jogosult krilts6get
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elsz6molni. A Szerz6d5 Felek az i.ltal6no; forgalmi ad6 elszi.molisa sorir az iltalinos forgalrni
ad6r6l sz6l6 2001. €i C)ilVII. torv6ny (AFA tcirv6ny) rendelkez€seit a.lk mazz.ik

73. A Felek r<igzitik, hogy a p6nziigli elszimolis sorin az adozisrol sz6lo 2017 .6vi CL. ton'6nyt
6s a vonatkoz6 jogszabilyokat teljes kotben alkalmazzik.

74. Megendel6 ielen ktizbeszerz6sben meghatirozott feladatok tel)esit6s6hez a Kbt. 135. $ (7)
bekezd6se alzpiin a szerz6d6sben foglalt tartal6kleret 6s ifa n6lkiiLl sz6mitott - teljes
ellenszolg6ltatis 5 o/o-Lnak megfelel5 osszegd el5leg (1.564.302 ft + Afa; ig6nybe v6tel6nek
lehet6s6g6t biztositja. Az el6leget a lr{egrendel5 a 322/2015 Qi. 30.) Korm. rendelet 30. $ (1)
bekezd6s6ben foglaltaklal iisszhangban, a Villalkoz6 6ltal benlditott el6legbek6r6 alapjin
legk6s5bb az 6pit6si munkatedilet (els5) 6tad6sit krivet5 15 napon belii{ koteles kifizetru.
Villalkoz6 az el6leg <isszeg6r5l annak be6tkez6se napi6vzl szimlAt llbt ki. A teliesit6sigazolis
kiillit6sit k<ivet5en Villalkoz6 jogosult 6s kriteles az elsz6mol6 szimh ktilliasira a kifuetett
el5leg Frgyelembev6tel6vel. A sz6mlik mell6klete minden olyan irat, tgazolAs, nyrla&ozat, zmely zz
elszimolis hiteless6g6t 6s esed6kess6g6t zhtimzsztla.

V6llalkoz6 a teliesit6s 507o-os k6sziiltsigS iilapotinil - a Miszaki ellen5r iltal igazolt
szetz6d6sszerri teliesit6s apiir, r|szszirmla ktifitasira )ogosult.

75. Sz-erz6d6 Felek a szerz5d6sben tartal6kkeretet nem kotdttek ki, tartal6kkeret Megrendel6
r6sz6rc a szerz5d6s teliesit6s6hez nem 6ll rendelkez6sre, melyet Villalkoz6 tudomj.sul vesz.

76. A Villalkoz6 kijelenu, hogy a villalkoz6i E fr.x dij, mely valamennyi, a szetz6d6s targyit
k6pez6 kivitelez6si munkihoz sziiks6ges munka- €s anyagkolts6get tzrtalmazza. A villalkoztii dij
t6telez6s6t 6s miszaki tartalm6t a szez6d6s elvilaszthatadan mell6klet6t k6pez6 krilts6gvet6s
tantaknzzza,.

77. Megendel5 a vilzlkoz6i dijat - a N{egrendel5 Miiszaki ellen6re 6ltal ,gazolt - szerz6d6sszerfi
v6gteljesit6st kovet5en, a Kbt. 135 \. (4) bekezd6s6ben foglaltalq valamint a Ptk. 6:130.$.(1) - (2)

bekezd6s refldelkez6sei - szerint, a szitmla k6zhezv6tel6t vagy - ha birmely, a Ptk. 6:130.$ (2)

bekezd6s b) pontiiban szabilyozott koriiLlm6ny fennill - rz ignok szerz5d6sszeni teljesit6st
kovet5 30 napon beliil szimla ellen6ben, 6tuulissal, forintban ({UF) trzeti meg.

78. Amennyiben a teljesit6shez a Y Allzlkoz6 alvillalkoz6t vesz ig6nybe, zbban az esetben - az

el6z5ekt6l elt6t5en - ^ 
sziml^ kiegyenlit6s6re - az alvill,zJkoz6nak k<izvedenill - a Kbt. 135. $. (3)

bekezd6s6vel 6.s a 322/2015. Q1.30.) Korm. rendelet 32lA $ (1)-(3) bekezd6s6vel tisszhangban
keriil sot.

79. A szirnliktt mindenkor egy p6ldinyban, a Megendel6 nev6te, sz6khely6t 6s ad6szimit
feltiintetve kell kiillitani 6s Megrendel6 sz6khely6re megkiiLldeni, feltiintewe a szetz5d6s tirgyAt. A
sz6mJa mell6klete a teliesit6s-igazolis, illetve a t6teles szimlx6szletez6. Ett5l elt6r5en kiillitott
sziml6k eset6ben Megtendel6 jogosult azokat azonosithatadank6nt visszakiildeni. Az ebb6l ered5

6zet6si k6sedelem miatt a V6llalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megtendel6vel
szemben.

80. V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a. szerz6d6.s tel)esit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontjinak ka) - kb) pontja szerinti felt6teleknek
nem megfelel6 rirsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Villalkozo ad6k<iteles
jovedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak.

81. ir{egrendel5 fizet6si k6sedelme eset6n Villalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en
jogosult a Ptk. 6:155.$-6ban megharitozott k6sedelmi kamatot, illewe a behajtisi kcilts6g6talinyr6l
szolo 2016.6vi IX. triw6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forhtrisszeget kiivetelni.
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82. A Villalkoz6 kcitelezi maglt, hogy amennyiben harmadik f6l kovetel6st timaszt, vele
szemben nem hivatkozik xru. hogy k<ivetel6se ill fenn a Megendel6 ir6nyiban, tovibbi k<itelezi
mag6t, hogy a kovetel6st nem aj6nlja fel biztosit6kul.

xI.
SZERZ6DEST BIZTOSiT6 MELLEKKOTELEZET"TSEGEK

83. K6tb6r:

Villalkoz6 Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se zlapiAn ptr'z frzet6s6re kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okb6l, amr6rt felel5s megszegi a szerz5d6st. Mentesi.il a kotb6r fizet6si kotelezettsdg al6l, ha
szerz6d6sszeg6s6t kimenu.

84. K6sedelrni kotb6r

A Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se zlapiin a Szerz6d6s 65. ponqiban meghalirozott v6gteliesit6si
hatirid5 Villalkoz6 hib6iib6l t<irt6n5 elmulasztisa eset6n a N{egrendel5t k6sedelmi kotb6r illeti
meg.

A k6sedelmes naponk6nt 6zetend5 k6sedelrni kotb6r alapja: a szerz5d6s szerint, AFA n6lkii'l
szimitott ellenszolg'iltalis osszege.

A k6sedelmi kcitb6r m6rt6ke: 1,00 o/o/ nrptAi nap.

A k6sedelmi kotb6r a k6sedelembees6s napj6t6l esed6kes.

A k6sedelmi kotb6r maximfis m6rt6ke: a szerz5d6s "z.rint, AFA n6lkiil szimitott
ellenszolgilatis (,,Egyrisszeg6 Nett6 Ajinlati Ar') 15 o/o-a

A Megrendel5 fenntattia maginak a jogot, hogy felr6hat6 k6sedelem eset6n a k6sedelmi kotb6r
napi t6tel6nek maximfis 6rt6k6nek el6r6se, tull6p6se eset6n a szerz5d6st6l indokolisi
kotelezetts6g n6lkiil irisban elillion, illetve azt felmondja, 6s a munkikat m6s villalkoz6val
fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat lg6nyt a k6sedelmr kotb6rre, amennyiben a
k6sedelem hjzfu6lag a Y iilalkoz6 \ttb iib6l ered. Abban az esetben, ha a Megtendel6 a Yillzkozo
iltal 6sszerrien k6rt, a szetz5d6sszerri teliesit6shez sziiks6ges informici6g adatot, nyilatkozatot,
hozziiiniAst, diint6st a Szerz5d6 Felek 6ltal idsban rogzitett hatirid5n beh.il nem bocsitja a

Villalkoz6 rendelkez6s6te, a v6gteljesit6si hatirid6 m6dosulhat.

A kotb6r a k6sedelem megszrin6s6vel, a Yalblkoz6 iltal v6llalt p6thatirid5 lejirtiv , vagy abban
az id6pontban v6lik esed6kess6, amikor el6ri a legmagasabb m6rt6ket.

A kotb6r osszege a v6gszimlib6l keriil levonisra a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6re tekintemel.

85. Meghirisulisikotbdt:

V6llalkoz6 a Ptk. 6:186.\ (1) bekezd6se alapiln p6nz fizet6s6re k<itelezi magit arra az esetre, ha
olyan okb6l, ami6rt felel6s 

^ 
szetz6dts szerinti tel)esit6s meghifsul.

Amennyiben a Yzlldkoz6ntk felr6hat6 k6sedelem a v6ghatirid5hriz k6pest el6ri a megajinlott
kotb6rm6rt6khez tartoz6 kdsedelmes napok szLminak maximumit 6s a Villalkoz6 a Megrendel6
irisbeLi felsz6litisa ellen6re k6sedelm6t nem hozza be, Megtendel5 azt srilyos szerz6d6sszeg6snek
min6siti 6s jogosult a Villalkoz6si szerz6d6st misok f6lhez int6zett nyilatko z ttal 

^zonn^lihatillyal felmondani. mely esetben a V6llalkoz6t meglufrsulisi k<itb6t fzet6si kotelezetts6g terheli.

Amennyiben a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme eset6n a V6llalkoz6 a Megrendel5 irisbeli
felsz6lirisa ellen6re k6sedelmit rem hozzz be, a teljesit6st a Villalkoz6 htbijib6l ered5en

& 4=-

'l 
1



meghiisulmak lehet tekinteni (a teljesit6s kotelezetmek felr6hat6 okb6l val6 lehetedenn6 vilisa)
6s a Megrendel5 an6lkiil, hogy 6rdekmrilisit bizonyitania kellene jogosult a szerz6d6st azornz\
harillyal felmondani. Meghirisulisi kotb6t 6rv6nvesit6se eset6n V6llalkoz6t k6sedelrni kritb6r nem
tetheli.

A meghirisulisi kcitb6r alapja a szerz6d6s szednti, iltalinos fotgalmi ad6 n6lkiil szimitott
ellenszolg'ilatis (,,Egy<isszegri Nett6 Ajinlati Ar").

M6rt6ke 15 %.

A meghirisulisi kcitb6r vetit6si alapia az ellenszolg.iltatis szerz5d6skrit6st kovet5 - a Kbt. 141. $,
ban togzitett m6don tort6n5 - m6dosirisa eset6n sem v6ltozik.

A N{egrendel6 elillisi, valamint azorrldJ hatltpr felrnondisi jogit kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Vi.llalkoz6val szemben, neki feh5hat6 olyan kciriilrn6ny meriil fel, amely a
szerz5d6s rendeltet6sszerfi teljesit6s6t nyilvinval5an vagy meghirisitja, z Yillalkozo a szerzSdls
teliesit6s6t megagdia,, vagy a hibit nem iavitia ki. Ezekben az esetekben z Yiilalkozo a fent irt
tisszegri meghiisulisi kotb6r frzet6s6re koteles.

86, A kritb6r 6rv6nyesit6se nem zirlt ki a Megrendel6 azon jogosultsigit, hogy ezt meghalad6
kirt6rit6si ig6ny6t a V6llalkoz6val szemben 6w6nyesitse.

87. Ititillis

V6llalkoz6 a Ptk. 6:171. $. - 6:173. $-a alapiin mriszaki itadis-dtv6telt kovet6 72 honap
id5artamra teljes korri j6dl}6si kritelezetts6get villal az iltala elv6gzett fehliirisi munkikra. A
j6t6llis ideje alatt az esedeges meghibisod6sok iavitisa, elhiritisa diitalan. A i6tillis kezd6
id6pontja mriszaki itadis-itv6teli eliit6s leziLrlsLt k<ivet6 nap. A i6t6ll6s nem terjed ki elemi
csap6s, rongilis vagy rrris szakszerfiden mfkodtet6s, beavatkozis 6ltal okozott k6rok kijavirisira.

88. Biztosiris

A V;llalkoz6 az iltalq,6s alkalmazottai 6ltal okozott k6r6rt teljes felel5ss6ggel tartozik. A Ptk.
6:142. $-ban foglaltakkal iisszhangban Vdllalkoz6 mentesii{ a felel6ss6g al6l, ha bizonfitja, hogy a

szetz5d6sszeg6st ellen6tz6si kot6n kiviiLl es6, a szetz6d6sk<it6s id6pontjiban el6re nem lithat6
kodilm6ny okozta, 6s nem volt elvirhat6,hogy a korii{m6nyt elkeriiLlie, va,gy rkArt elh6ritsa.

Villalkoz6 e szerz6dls dAfu{sa,kor, ezt krivet5en pedig a szez5d6s fennillisa alatt a Megrendel5
fe'llivisLra - a 322/2015. $. 6.30.) Korm. rendelet 26. g-a alapj6n - halad6ktalanul kiiteles a
Megrendel6 fel6 a biztositisi szerz6d6s vagy kritv6oy bemutatis6val rgazolni, hogv rendelkezik
legalibb a szerz6d€s tugyt szeini tev6kenys6gre kiteryed5, 20.000.000,- HUF/6v 6s

kitesem6nyenk6nt 10.000.000,- HUF osszegte sz6l6 6pit6s-szerel6si munkira votz*oz6 - az

alvillalkoz6i keresztfelel6ss6ge is kiteqed5 6pit6si szerel6si biztositissal.

A biztosit6si szerz5d6s vagy kritv6ny bemuatis a szerz5d6skrit6s felt6tele. A felel6ss6gbiztosirist
a Villalkoz6 a szerz5d6s megszrin6s6ig kiiteles fenntartani, ennek elmulasztisa t szerz6dlsnek a

Megrendel6 6ltali azonnali megsziintet6s6t vonhatia maga urin.

Villalkoz6nak a teljesit6ssel <isszeftigg6sben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esedeges kirt
meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak villalkoz6it
6s alkalmazottait minden perrel ig6nnyel, vesztes6ggel 6s kirral szemben, amely a Villalkoz6
tev6kenys6g6b5l vegy mnbsztasib6l ered jelen szerz5d6s teliesit6se sorin.

XII.
SZERZ6D6S M6DOSiTASA,, MEGSZTNESE, FELFUGGESZTESE ES

JOGKOVETKEZMENTYET
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89. Szerz6d5 Felek jelen szerz5d6st l<tzir6lag a, Kbt. 141. $ szerinti koriiLlm6nyek fennillta eset6n

fu6sban m6dosithatiik Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy p6tmunka felmeriil6se eset6n
a Kbt. 141. \ vagy a Kbt. 98 $ (3) bekezd6s alapiin i6mak el.

90. Potmunka 6s tobbletmunka: Szerz5d6 Felek a p6tmunka 6s tribbletmunka fogalmdt az

alibbiak szerint h*irozzik meg:

P6tmunkinak min5sii.L azon miszakilag sziiks6ges munka, amely a szetz6d,6s alapllt k6pez6
k<izbeszetz6si dokumentum tartalm6ban nem szetepelt, de alkalmazisa n6lkiil a szerz6d6.s targyz
rendeltet6sszer6en nem hasznilhat6, 6s amelyet a vilJalkoz6 ktiteles elv6gezni, illet5leg amely
n6lkiil a szerz6d6s etedm6nye nem )iiheme l6tre.

T<ibbletrnunkinak min6siiLl a szerz5d6sk<it6s alapiit k6pez6 kozbeszerz6si dokumentumban
kimutathat6an megl6v5, a Yiilzlkoz6 6ltal k6szitett 6razott t6teles kolts6gvet6sben szerepl6 t6tel,
amelynek mennyis6ge el6te nem lithat6 miszakr sziiks6gess6gb6l nrivekszik.

P6tmunka k<ilts6g6nek visel6se Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy p6trnunka
felmerii{6se eset6n, annak kivizsgilisit6l mffszaki 6s jogi 6rt6ke16s6t5l fiigg6en a Kbt. 141. $ vagy
a Kbt. 98. $ (3) bekezd6s alapjin jimak el.

Mriszaki ellen5r feladata: V6llalkoz6 koteles a p6tmunka, tobbletmunka fekneriil6s6t k<ivet5en
halad6kr,lrnul, de legk6s6bb 5 munkanapon beliil a M6szaki ellen5r fel6 i6vihagyis c6ljib6l
benyrrjtani rz zrr.a vonatkoz6 mfiszaki (feladat) lefuist txtahnaz6 Villalkoz6i iavxlatAt, melyet a

Mriszaki ellen6r koteles 3 munkanapon beliil v6lem6nyezni, 6s annak k<ir6ben megvizsgilni, hogy:
- a t6nylegesen felrneriiLltkolts6gekmegfelel6en alitimasztottak;
- a t6nylegesen felmertilt munkat6telek, kolts6gek kozvedeniil kapcsol6dnak a pro)ekthez,

n6lkii.Ll<izhetedenek az 6pit6si beruh6,z6,s szerz6d6sszeni teljesit6s6hez;
- a megillapitott k<ilts6gek a szerz6d6sben el5re megharirozott m6dszer(ek) szerint

keriiLltek megillapitisra;
- a benvrijtott k<ilts6gvet6s, illetve a szerz6d6s megfelel6en r6szletezett ahhoz, hogy a

jogszabilyok megtartisa ellen5dzhet6 legyen;
- az elszLmolhat6sig id6szak6ban a t6mogat6si szerz5d6s szednt a ptojekt megval6sitis6ig

meriiltek fel az rijabb krilts6gek;
- zz .6jortrrarr felmeriiLlt munkat6tel a villalkozisi szetz5d6s alapjin nem tar:oz < a

villalkoz6 kockizati krir6be;
- a krilts6gek felmeriil6se a Sz.etz6d6 Feleknek el6re nem lithat6 volt.

A Miszaki ellen5t a vusgiiatit kcivet6en krjteles v6lem6ny6t irisban a Villalkoz6val 6s

Megrendel5vel koz<ilni. A Mriszaki ellen5r {ltali jovithagyirs nem min5sii{ a munka
megtendel6s6nek, rna,kizir6la;g a Megrendel6 kiiLlon ir6sos nyilatkozattal jogosult.

P6tnrunka 6s tribbletmunka megillapitott kolts6gernek elszimol6si szabilyat: a megv'al6sulis
sorin felmeriilt tobblet 6s p6tmunkira az egycisszegi nett6 aj6nlati iLr il4i6tk6pez6 k<ilts6gvet6s
vonatkoz6 t6telei, az abban nem szerepl5 p6tmunka krilts6gt6telek eset6n pedig a TERC
vonatkoz6 t6telei az fiinyadoak.

A szerz5d6s meqszrin6se

91. A szerz6d6s a teliesit6s v6gezt6vel megszrinik.

92. Szerz6d6 Felek a hatirozott id5tartami iogviszonyr:kra figyelemmel a szerz5d6s rendes
felmondissal tort6n5 megsziintet6s6t k;rriik.
93. A Megrendel5 a szerz6d6st6l alapos indokkal, a V6llalkoz6val tdrt6nt egyeztet6s utin elillhat,
kiiteles azonban a Yillalkoz6 ilta,l tgazolhat6an elk6szitett, illetve megkezden munkik teljes
ellen6rt6k6t megt6ritefli.
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94. Amennyiben t Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st k<ivet el, a szerz5d6sszeg6s folytin
kirt szenvedett f6l k6rt6rit6ste 6s/vagy kotb6tte 6s fvagy rzonrali hatilini felrnondista jogosult.

95. A Megrendel5 a Villelkoz6h oz int|zett irisbeli nyi.latkozatal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiiLl

monna\ hrtzllyal felmondhatja a szetz6d6st, ha

- Kozbeszetz|si Dtint5bizottsig a Kbt. 165. $ szerinti hatzrozrt|bzlr megillapitotta a

k<jzbeszerz6si eli6risra vonatkoz6 szzbitlyok V6llalkoz6 6ltah megs6rt6s6t, felt6ve, hogy
Yiil koz6 ilal elkrivetett jogs6n6s befolydsolta a kiizbeszerz6si elj6r6st lezir6 dont6st

- Yiil koz6 a szerz5d6sben meghatirozott valamely kotelezetts6g6nek a Megrendel5 it6sbeli
felsz6litisa ellen6re, a felsz6litisban meghatirozott, legalibb 15 napos hatirid5n beliil neki
felr6hat6an nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok n6lkiiLl megtagadja a N{egrendel6 iltal adott utasitisok v6gtehajtisit,

- a Vdllalkoz6 z szerz6d|s 88. pontj6ban meghatirozott biztositisi szerz5d6se a jelen
szerz5d6s id6tatama alatt megszrinik 6s helyette a Villalkoz6 6) biztosilisi szerz5d6st a

megszint6st kovet6 8 munkanapon beiiil nem kcit;

- a Villalkoz6 a Kbt. 138. S (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6ni.

- Villalkoz6 a munkav6gz6s megkezd6s6vel 30 napot meghalad6 k6sedelembe es6se eset6n
Megtendel5 iogosult ielen szerz5d6st5l egyoldaluan elillni.

- Villalkoz6 ellen a szerz5d6skrit6st kovet6en felszimolisi, v6gelszimolisi, hivatalb6l torl6si,
illetve egy6b, a megsziintet6s6re ir6n1,r:16 eli6tis indul.

- Ha a Villalkoz6 fizet5k6pess6g6ben, p6nziig;ri helyzet6ben olyan l6nyeges vLltozis
kovetkezik be, amely a szerz5d6s teliesit6s6t vesz6lyezteti, a Megrendel6 jogosult a

szerz6d6st6l elillni. A Szerz6d6 Felek ilyen l6nyeges fuet5k6pess6gben bekcivetkez5
vi.ltoz6snak tekintrk kiiLlonosen, ha a Villalkoz6val szemben a szerz6d6s tellesit6s6nek

id6tartama alatt joger6te emelkedett fizet6si meghagyis ritjin kovetel6s 6n'6nyesit6se van
folyamatban, illewe cs5d-, felszimolisi-, vagy v6gtehajtisi eljitist elrendel6 joger6s hatarozat
hatiiyz alatt ill Amennyiben V6llalkoz6 6zet6k6pess6giben l6nyeges v6ltozis ktivetkezik be,
kijteles a Megtendel5t a koriiLlm6ny bekcivetkez6s6t5l szimitott 8 napon beliiLl irisban
6rtesiteni. A Megendel6 iogosult z szerz5d6st5l tov6bbi elillni kii{cinrisen, ht z Yi)lalkoz6
szerz5d6ses kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget, valamint

- a Villalkoz6 megs6fti a titoktartisr k<itelezetts6get.

96. A Megrendel5 jogosult 6s egyben kiiteles a szez5d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatirid6vel, amely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ellitis6r6l gondoskodru
tudjon ha
a) a Villalkoz6 c6g6ben krizvetettefl vagy krizvedeniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jog szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gzdasigl
rirsasig, amely oem felel rr'eg 

^z 
62. $ (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontiiban

meghatirozott felt6teleknek.
b) a Villalkoz6 k<irzvetetten vagy kiizvedeniil 25o/o-or rneghalad6 tulaidoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez5 gazdaslgj tirsasigban,
amely nem felel meg az 62. \ (1) bekezd6s k) pontjinak, ka) - kb) alpontj6ban meghatirozott
felt6teleknek.

Ezen felmon&is eset6n a Villelkoz6 a szerz6dis megsz6n6se el6tt m6r teljesitett szolg'iltatis
szerz6d6sszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re iogosult.

97. A felrnondis eset6n a Villalkoz6 jogosult az iltala a felmondis id6pontjiban a Szerz6d6snek
megfelel5en rnir elk6szitett munkat6szek. ellen6rt6k6re.
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98. A V6llalkoz6 a Megtendel5 silyos szerz5d6s sz.eg6 magzttrttsa eset6n jogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a. szetz6d,6st. Ebben az esetben a villalkoz6 jogosult a
Megrendel5vel szemben 6rv6nyesiteni a szez5d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. Sulyos
szerz5d6sszeg6snek tekintend5 kiiLldniisen, ha:

- Megendel5 6ltal kiillitott igazol6s 6rtelrn6ben esed6kes birmelv <isszege t a villalkozLsi
szerz5d6sben meghatitozott hatirid6ig nem 6zeti meg, feltdve, hogy a Y llalkozo iltal triz<itt
legalibb 30 napos p6thatirid5 is etedm6nyteleniil eltelt, valamint

- a Megendel5 Ezet6sk6ptelenn6 vilik.

99. Egyoldahi felmondis eset6n a felmondisi id5 kezd5 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a rrrisik f6l tdtk6.zhezv6tele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si
kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitetmek tekinthet5.

Felft.iggeszt6s

lfi). Mfiszaki ellen5r a Nfegendel6 iovirhrgyitsival utasithatja a V6llalkoz6t a fehljirisi munkilatok
telies vagy t6szleges felfiiggeszt6s6te. A felfuggeszt6s ideie alatt V6llalkoz6 koteles megv6den!
tiroLni 6s biztositani u lintett rtszt az elhaszt6l6d6st6l, vesztes6gekt6l vagy k6rokt6[. Ha a
felfiiggeszt6s nem a Villalkoz6nak felr6hat6 okra vezethet6 vissza, rigy Szerz6d6 Felek k<itelesek
a Miszaki ellen6rtel egyeztetetten a felftiggeszt6s iltal okozott k<ilts6gelq valamint hat6rid6
hosszabbit6s tfugyLbrn egyeztet6st folytatm.

Vis maior

101. Egyik f6l sem kovet el szetz5d6sszeg6st, ha ktitelezetts6gei tel)esit6s6t ,,wis maior,,
akad|lyozza, meg, a:r::,ely a Szerz6d6s ali.irisinak id5pontja urin krivetkezett be.

102. A ,,Vis Maior" olyan kiv6teles esem6nyt vagy kririiLlm6nyt jelent:
a) amelynek el6illisz z Szerz6d6 Felek akaratit6l fiiggeden,
b) amely bekcivethez6s6nek elhLitAsfua az a.dott f6l a szerz6d.6.s megk<it6s6t megel5z5en

alzpvet6en nem k6sziilhetett fel
c) amelyet, miutin bekovetkezett az adott f6l alapvet6en nem keriilhetett el vagy nem volt

k6pes ellen6z6se ali vonni 6s

d) amelynek bek<ivetkez6se alapvet5en nem a misik f6lnek nrlajdonithat6.

Amennyiben az a)-d) felt6telek tel)esiilnek a vis maior magiba foglzlhatla az alitbb felsotolt
kiv6teles esem6nyeket vag-y-* kciriilm6nyeket, de nem csupin ezekre koditoz6dik: elemi csapisok,
sztraikok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy an6lki.iLli hiboruk,
blokidok, zendiil6s, lLzzdAs, iiwinyok, frildcsuszamlisok, fcildreng6sek, vihatok, villimcsapiso!
6radisok, zavarglsok, tobbantisok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem Lithat6 esem6nyek,
amelyek mindk6t f6l 6rdekkrir6n kiviil meriiLlnek fel 6s amelyeket a Szerz6d6 Felek kell6
gondossiggal sem tudnak kikiisz<ibrilni.

103. Ha az egyik f6l ,,vis maiot" rril,.tt a,kadilyoztztva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
6rdek6ben, hogy zz akadilyoztatis hatisait elhiritva minim6lis k6sedelemmel teljesiteni tudja
szerz6d6ses kdtelezetts6geit.

104. Ha a ,,vis maiot" kciriilrn6nyek 90 napon it megszakitadanul fennillnak, birmelyik f6lnek
jogiban ill a Szerz6d6st 30 napos felmondisi id6vel megsziintetni.

XIII.
EGYOTTMfTKODES

105. A szerz5d6st 6rint6 k6td6sek, a munkav6gz6s risszehangoL:isa, a kivitelez6s sori.n sziiks6gessd
vil6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben
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V6llalkoz6 r6sz6r5l kijekilt kapcsolattan6 szem6ly;
n6v: T6th Liszl6
telefon: 30 /956 0942
e-mail info@tothestarsakft.hu

Megrendel6 r6sz6r6l kijelolt kapcsolattatt6 szem6ly
n6v: R6nai Norbert
telefon: 30/405 6151

e-mail: ronai.norbert@biokom.hu

Mfiszaki ellen6r:
n6v: Bocz G6bor
telefon: 30/348 5000
e-mai.l: boczrabor@orestins.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t, stb.) a Felek kafuolag t
szerz5d6s teliesit6s6vel risszeftigg5 kapcsolattartis c6ljib6l, illetve az thhoz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az zdztkezelis sorin a
kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatvEdelrni szabiiyzzttik tendelkez6sei szerint j6mak el.

106. Szerz6d6 Felek jelen szerz5d6sben meghatzlmazzik az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a szerz6d6s szerinti munka megval6silisdval kapcsolatos dont6sekn6l, a

teliesit6si jegyz5konryek zlifuisinil a Szerz6d6 Feleket telies jogkorrel k6pviselj6k. Ezen
k6pvisel6k iogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki int6zked6seket, nyiJatkozatot,
amely a szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen szerz6d6sben, s a szerz5d6s
mell6kleteiben foglalakkal nem ellent6tes. Szetz6d6 Felek k6pvisel5inek a jelen szerz6d6sben
biztositott iogk<ir6nek korlAtozisa a misik f6llel szemben csak itisbeli kozl6st5l kezdve harilyos.
A k6pvisel6k szem6ly6ben tdrt6n6 viltozist a Szerz6d6 Felek egymissal azotnal, irisban kozlik.

107, Szerz6d6 Felek k<itelesek egymis k<izotn valamennyi kozl6st, 6nesit6st, int6zked6st 6s
dont6st irisban i)gziten 6s egymishoz halad6ktalanul eljuttami. A postai 6ton eliuttatott
nyilatkozatok k6zbesitetmek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6w6telt
megtagadta", ,,cimzett ismereden" vag;r hasonl6 tartalmf postai ielz6ssel 6rkeznek vissza a

nyilatlozattev5hoz.

xlv.
VITARENDEZES

108. Megrendel6nek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy krizvetlen
titgyalisokon, b6k6s rlton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitag amely kozottiik a

szerz5d6ssel kapcsolatban felmeriiLl. Ha a Megtendel5 6s a Villalkoz6 6sszeni haririd5n beliil nem
tudiik megoldani a szerz5d6ssel risszefiigg6sben keletkezett logvit6jukat, annak eldrint6se
6tdek6ben - per6rt6kt5l fiigg5en - al6vetik magukat a P6csi Jirisbfu6sig, illetve a P6csi
^t i) rv 6ry s z 6k l<tzit6lagos illet6kes s696nek.

xv.
BIZALMAS INFORMACIoK

109. Szerz5d6 Felek megillapodnak abban, hogy )elen szerz5d6s hatily6nak tartamt alatt 6s azt
krivet6en bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6.s teljesit6se kapcsin tudomisukra jutott
tnformici6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adiik
tov6bb. A fenti informici6k, t6nyek, valamint adatok - a m6sik f6l iltal el5zetesen adott kifeiezett
irisbeli,hozzLiiniAsa n6lkiil - kizir6lag a szerz6d6s teljesit6s6re hasznilhat6k fel.
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110. Mindk6t f€l t1\6kozratla 6rintett munkavillal6it a jelen szerz5d6sben foglalt kotelezetts6geir6l
6s felel5ss6get villalnak sajit munlavillal6ik tehntet6ben a fenti kritelezens6gek teljesit6s66rt.

111. Szez5d5 Felek tudomissal bimak ar6l, hogy a Kbt. 44. \ inak (2) bekezd6se szerint nem
korl{tozhat6, illetve nem tilt}at6 meg iizleti trtokra hivatkozissal olyan informici6 nyilvinossigra
hozrtala, amely a kciz6tdekri adatok nyilvinossigira 6s a koz6rdekb5l nyilvinos adatta vonatkoz6
kiil<in trirv6nyben meghaterozott adatszolg"iltatisi 6s t6i6koztatAsi kritelezetts6g ali esik.

xu.
I{YILATKOZATOK

112. Mindk6t f6l kijelenti, hogy:

- kell6 felhatalmazissal (meghatalmazissal) 6s jogkrirrel rendelkezik a jelen szerz6d6s
aliitirsirra.. 6s teljesit6s6re;

- a jelen szerz6d6s a,lJjlrisit az erre kiielcilt yezet5, illet6leg a c6g rgazgt6siga .vagy vezet6
testii{ete szabilyszerrien enged6lyezte i:s az megfelel az ere vonatl<o zo jogsztbilyi
rendelkez6seknek;

- a jelen szerz6d6st a f6l nev6ben ahfu6 szem6ly megfelel5, a vonatkoz6 jogszabilyok iltal
megkivint regiszftalt alAitlsi joggal rendelkezik, igy ftsz6r6l a szetz6d€s lfuAst 6.s

teljesit6se nem eredm6nyezi m6s, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat megszeg6s6t,
melyben f6lk6nt szetepel;

- nincs olyan fiigg5ben lev5 ktitelezetts6ge, vagy 6rdekkrir6ben l6v5 m6s koriilm6ny, amely
kedvez6tleniiLl hathat a ielen szez5d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s 6.re, vagy szi6t
teljesit6si k6szs6g6re, illetve k6pess6g6re.

XVII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1(1. Megrendel5 villalkozisi szerz6d6s teljesit6se sor6n esedegesen keletkez6, szetz6i jog
v6delme ali es5 alkotisokon teriileti korl6tozis n6lkifi, krzir6lagos 6s harmadik szemily szim5,ra,
6tadhat6 felhasznil6i jogot szerez, valamint iogot szerez az alkotisok dtdolgozisira is.

114. A ielen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben kiilon<jsen a Polg'iri Trirv6nykrinlvr6l
sz6l6 2013.6vi V. torv6ny, a kozbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny a szerz5i jogt6l
sz6l6 7999. 6r.i L\f(VI. torv€ny, 

^z 
6pit6si beruhizisok, valamint az 6pit6si beruhdzisokhoz

kapcsol6d6 tervez6i 6s m6moki szolg,iltat6sok k<izbeszerz6s6nek r6szletes szabilyair6l sz6l6
322/2015. Qi.30.) Korm. rendelet, az 6pit6ipri kivitelez6si tev6kenys6g6l sz6l6 191/2009

QX.l5.) Korm. tendelet, az egy6b kapcsol6d6 jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a

k<izbeszetz6si eljirisban k6szitett kcizbeszerz6si dokumentumok el6irisart kell alkalmazni.

115. Szerz5d5 Felek magukra n6zve kritelez5nek fogadiik el hogy a Kbt. 6s az ilTamhiztzrtasr6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. tcirv6ny szerinti illet6kes ellen6z5 szervezetek feladat- 6s hat6skoriiknek
megfelel6en a kozbeszerzr6si eljir6sokat €s az azok alapjin megkot<;tt szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen e[en6rizhetik, 6s hogy t6szihe a logszzbiiy szednti informici6 megadisa iizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6 meg.

116. Mind a Szerz6d6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilvintarrisok meg6z6si id5tartama
lelirati'ig a Villalkoz6nak lehet5v6 kell tenni a Megrendel5, az Allami Sz6mvev5sz6k 6s illet6kes
szervezetei, a Korminy iltal kiielc;lt bels6 ellen5rz6si szerv, a Korm6nyzati Ellen6rz6si Hivatal, a

2011.6vi CXCV. torv6ny szerinti fejezetek ellen6rz6si szervezetei, a Kincst6t, valamint a Kbt. 6s
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Lz allArt^^^rtAsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. trirv6ny szerinti birmely egy6b illet6kes ellenorzo
szerv€zet t6rv€nyes vagy meghatalmazott k6pl'rsel6inek a Szolg6ltatisokhoz kapcsol6d6
nyilvintartisok, szitmlitk, a Szolgiltatisok megval6sitisit igazol6 okminyok, brzonylatok
helyszinen tort6n6 ellen6z6s6t vagy kony'r'vizsgilatit, azokr6l misolatok k6szit6s6t vagy
rendelkez6sre bocsirisit.

117. Jelen szerz6d6s elvilaszthatatlan r6sz6r k|pezik n al.ibbi mell6kletek:

1. szimri mell6klet: K<izbeszerz6si Dokumentum 6s mell6kletei, i.lletve azok esedeges

m6dosit6sar,

2. szLmi mell6klet: A krizbeszerz6si eljiris sorin nnijtott kieg6szit6 til|koztetLs

3. sz6mri mell6klet: V6llalkoz6 rlinlata (6s ahhoz kapcsol6d6 hiinJp6tl6s, felvil6gositis,
ut6lagos igazolis 6s indokl6$,

4. szimi mell6klet T6teles krilts6gvet6s(ek) 6s f5osszesit5

5. szimu mell6klet: Miszaki leiris 6s tervdokumentici6 (megrendel6i krivetelm6ny)

6. szitmimell6klet: Felel6ss6gbiztositisikotv6ny

7. szlmi mell6klet: Indikativ dokumentum a bejelentett alv6llalkoz6k szizzl|kos lsfvtgy
p6nziigp t6szv6tel6nek arinyir6l

A Szez6d6 Felek rcigzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kedilnek csatol6sra

t szerz6d6s tiirzsszriveg6hez, de a Szerz5d6 Felek szimira ismert azok tartalma. Ezen iratokat
6gy kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz6d6s elvilaszthatadan t6sz6t k6pezik, azzal egyitt
6rtelmezend5ek.

Jelen megillapodist Szerz6d5 Felek k6pvisel5i elolvasis 6s ittanulminyozLs ur.xt i6vihzgy6bg,
mint akaratukkal mindenben megegyez5t 4 eredeti p6ldinyban 'trti,Jr. ali,, melyb6l 2 p6ldiny
Megrendel6t, 2 p6ld6ny Villalkoz6t illeti.

p6cs, 2o 1 e.,r,nffi^K&fU6
76j,2 P;,

Tel.:
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BIOKOM Nonpio6t Kft.

Dr. Kiss Tibot iiglvezet6 tgazglt6
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T6th Lriszl6
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