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Al6frrisra jogosult k6pviselo: Dr. Kiss Tibor iigyvezeto igazgato
mint Megrendelo (tovtibbiakban: Megrende16),

m6sr6szt a:

Szdkhelye:
Szdmlav ezet6 pdnzintdzete :

Szilmlaszimal.
Ad6sziima:
C6gjegyz6k sz6ma:
Al6ir6sra jogosult k6pvise16 :

mint V6llalkoz6 (a tov6bbiakban Villalkoz6)

a tov6bbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kdzdtt, alulirott helyen 6s napon, az alibbi feltdtelek
szerint:

L PREAMBULUM

l. A Megrendelo, mint aj6nlatkdr6 2019. 6v jrinius h6 4. napjrin Pics, Fekete utca
csapadikviz elvezetds tilrgyban, a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) Harmadik rdsz, a Kbt. l13. g (l) bekezd6se szerinti, ttugyal1s n6lktiii
kdzbe szerzes i e lj rlr6st (a tov6bb i akban : k6zbe szerz6s i e lj 6r6s) i nd f tott.

2. Megrendel6 a beruh6z6ssal szemben t6masztott alapvet6 miiszaki, mennyisdgi ds szakmai
kdvetelm6nyeket a kdzbeszerzesi elj6rrlsban Vrillalkoz6 rendelkez6sdre bocsatttt k6zbeszerzlsi
dokumentumban (a tov6bbiakban: kdzbeszerzdsi dokumentum) rdszletesen meghat6rozta.
V6llalkoz6 ezen felt6teleket a kdzbeszerzdsi eljrir6sban benyrijtott ajrinlauiban (a tov6bbiakban:
aj6nlat) elfogadta.

3. Megrendelci azajinlatokmindenre kiterjedo ds r6szletes vizsgiiatittk6vet6en ak1zbeszerz1si
dokumentumban meghatArozotl, valamint a kapcsol6d6 jogszabSlyokUun is r6gzftett felt6teleket is
figyelembe vdve 2019.jfilius h6 2. napjdn ir6sban eredm6ny hirdetett. VegreidetO k6zbeszerz6si
eljrlrrisban hozott ddntdse szerint a nyertes aj6nlattevo - vagy urn.nnyi-b.n a Kbt.l3l. $ (4)
bekezddsdben megadott k<irtilm6ny az Ssszegzls megkiilddsdt kOvet6en 

"lo6llt, 
a nyertesaj6nluiot

kdvetkez6legkedvezobbajiinlatottev6nekmin6s 1tettsiervezet-V6llalko z6lett.

4. A Szerzldds cdlja, hogy meghatirozza mindazon feltdteleket, amelyek alapjin aSzerzodo
Felek az egyes jogokll 6rv6nyesftik, a kdlcsd,ncisen meg6llapftott siolgilltatAsokat, illetve
k6te lezettsdgeket telj esiti k.

5. A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deklar6ljrik az allbbimegrillapodilsaikat:
5.1. V6llalkoz6 aSzetz6d6ses alilirdsival akkdnt nyilatkozik, hogy aSzerzodds elviilaszthatatlan
rdszft kdpezo kdzbeszerz6si dokumentumokat ds a Megrendel6 Tltal a rendelkez6s6re bocs6tott
egy6b dokumentumokat, mint szakvillalat saj6t felel6ssdg6re ellen6rizte, az azokban foglalt
tdnyeket, eloiriisokat ismeri. Vrlllalkoz6 a fehijftls Egydssiegii Aj6nlati Arit ezen inform6ci6k
figyelembe v6tel6vel, kell<ien nagy szakmai tapasialatira alapozva es az dpft6si helyszin
ismeretdben 6l lapftotta meg.
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5.2. Vrlllalkoz6 tov6bb6 kijelenti, hogy:
- atdbbletmunka kockilzat6t a Ptk. 6:245. $ (l) bekezd6se szerinti esetek kiv6tel6vel magdra

vrillalja;
- a rendelkez6s6re bocs6tott miiszaki (feladat) leir6s alapjrin az 6pitdsi beruh6z6st

szerzodesszenien, teljes kdriien, miiszaki 6s minos6gi szempontb6l is kifog6stalan 6llapotban, a

vonatkoz6 jogszabrilyoknak, mtiszaki szabrllyoknak megfelel6en kdsziti el;

- aj6nlati 6rbt a fentiek tudat6ban alakitotta ki, teljes kdnien 6s hi6nytalanul v6llalkozik a

szerzod6s trirgy6nak a megval6s ititsira1'

- a szerzod{s teljesit6se sor6n felmeriilo Ptk. 6:245. $ (1) bekezd6se szerinti

tdbbletmunk6kat tdrit6s ellen6ben, ezen kiviil eso, egy6b tdbbletmunk6kat ki.il6n t6rit6s n6lkiil

elvegzi.

5.3. V6llalkoz6 nyilatkozik tov6bb6, a kdzbeszerzesi dokumentum iitfog6an 6s kello alaposs6ggal

tartalmaz minden, a kivitelez6ssel kapcsolatos elv6r6st 6s elofr6st. Ennek 6ttekint6se, megismer6se 6s

tartalmi elsajritiu4sa a Vrillalkozo felel5ss6ge. A szerzod6s al6ir6s6val Vrillalkoz6 kijelenti, hogy

az ajinlat kidolgozrisa sor6n kell6 kdriiltekintdssel j6rt el, ez1rt a kdzbeszerz6si dokumentum

esetieges hirinyoisrlg6ra tcirtdno utal6ssal semmifdle tcibblet ellenszolg6ltatrisi igdnyt a kivitelez6s

folyari6n u, iielu*eronek nem rill m6djriban elfogadni. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a V6llalkoz6

aj6nlat6ban siereplo nett6 aj6nlati 6r a dokumentrici6ban szereplo munk6kat teljes kdrtien

tirtalmazza6s valamennyi kockrizatotazajinlat megad6sa sor6n figyelembe vett.

6. V6llalkoz6 v6llalja, hogy azal6bbi kdmyezetv6delmi szempontokat drvdnyesiti a szerzod's

teljesit6se sor6n:
P orzo anyagok sz6l I it6sa kizfur 6lag ponyvrival fedetten tdrtdn ik : i gen,

- Jrirmiivek s6rmentes(tdse a munkateri.ilet elhagyr{sLtmegelozoen (pl. ker6kmos6): igen,

- A zajjal jir6 munkav6gzds eset6n tijlkoztatia az eintett ingatlanok lakossrigiit, az adott

ingatlanh-oz eljuttatott irottlnform6ci6s anyag form6jriban, vagy az OnkormLnyzat honlapjrin

keresztiil: igen,

- A fdkcizleked6si utak, azok jelentos zajterhel6se miatt szrillitasi forgalommal, 6pit6si

forgalommal val6 terhe l6s6t minimalizillia: i gen, i llet6leg

- Kidolgozott haviiria int6zked6si tervvel rendelkezik, a munkatiirsak, a vezet6s6g

szervezetten,6sgyorsanint6zkedikazesetlegesenbek6vetkezohaviriaesem6nysor6n: igen.

7. Ilyen eldzm6nyek ut6n a Szerzod6 Felek a kdzbeszerzlsi dokumentum r6sz6t k6pez6

Megrendeloi kovetelm6nyeknek 6s kdltsdgvet6slg! valamint a V6llalkoz6 k6'zbeszerzdsi

elj6irlsban benyrijtott aj6nlat6nak megfeleloen az al6bbiak szerint 6llapodnak meg:

I A SZERZ6DES TARGYA

g. A preambulumban leirtak alapjrin a MegrendelS megrendeli, a Vrillalkoz6 pedig elv6llalja a

p6cs, Fekete utca csapad6kviz 
-elvezet6s6nek 

kivitelez6s6t a mfiszaki dokument6ci6ban

meghat6rozott miiszaki tartalommal 6s r6szletezetts6ggel'

9. A mtiszakitartalmat a szerz6d6s teszetk6pezo

a) Vrillalkoz6 aiilnlata:'

b) V6llalkoz6 6ltal adott ilrazott k<ilts6gvet6s;

"i K1zbeszerz6si dokumentum r6sz6t kepezo miiszaki lefr6s 6s tervdokument6ci6

egytttesen hat1rozzik meg oly m6don, hogy elt6res esetdn a teljessdg 6rdek6ben mindig a

rjszletesebb terjedelmti el6ir6sokat kell ir6nyad6nak tekinteni, ellentmond6s eset6n az alihbi

sorrend 6rv6nyesiil azzal, hogy a sorrendben .iO.6bb rill6 dokumentum rendelkez6sei megel6zik a

sorban k6s6bb rill6 dokumentum rendelkez{seit (1. utin2.,2. utin3.).

10. A Kivitelezds alatt teh6t Szerz6d6 Felek a munk6k teljess6g€t ertik azzal a c6llal, hogy

V6llalkoz6mindenfajtamunk6taSzerz6d6skeret6benkdteleselvdgezni-figyelemmelarra,hogy az

1razatlan k6lts6gvit6st 6s a Megrendel6i kdvetelmdnyeket 6ttanulm6nyozta, azokat
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megval6sithat6nak tartja ds az esetleges abban nem szerepl6 t6telekkel a vrillalS's6t m6r
kieg6szitette. V6llalkoz6 tribbletmunka vagy egy6b kriltsdg elsz6mol6sra - ide nem 6rtve a
p6tmunka eset6t -kizdrolagaPtk.6:245. $ (l ) bekezd6se szerinti korliitoz6ssaljogosult.

ll. V6llalkoz6 szerzoddses kd,telezettsdget vrillal a Megrendel6 fel6, hogy a szerz<idds tirrgyitt
kfpez6 csapad6kelvezet6 elemeket 6s tdrburkolatot haszn6lhat6 rillapotban 6s el6fit hatrlrid<iben
6tadja, valamint sziiksdg esetdn az abban rejlci hibrikat kijavida a Szerzodes rendelkezdseinek
megfelel6en.

IIII. TAJrtKOZTATASIKOTELEZETTSEG

12. Szerzod6 Felek kdlcsdncisen szi.iksdgesnek tartjrlk egym6s iriisban tdrtdno titjekoztatAsdt
minden olyan kdrtilm6nyrdl, amely a szerzodds szerinti teljesitest veszdlyezteti vagy iehetetlenn6
teszi. Az a fel, aki ezt elmulasztja,vagy kds6bbi id6ben tesii meg, mint ahogy un ur\i.onyithat6an
tudom6s6ra jutott, elegendo okot szolg6ltat ana,hogy az egytittmfikcld6sijSsz6nd6kot a m6sik fel
k6tsdgbe vonja 6s az esetet rigy miniisftse, hogy az vititiatatlanul kimeriti a szerzod1sszegds
fogalm6t.

13. V6llalkoz6 halad6ktalanul 6rtes(ti a Megrendekit minden olyan kciriilm6nyr<il, amelyjelen
szerzSdds teljesitdsdt,. eredmdnydt, illetve a teljesitdsi hat6rid6ket 6rdemben 6rinti vagy
befolyrlsolja . Azertesltdsben r<igziteni kell az okokat, 

-ds 
javaslatokat kell tennia megoldiisra.

14' 
-Amennyiben.a V6llalkoz6nak jelen szerz<id6sben, valamint annak mell6kleteiben nem

szerepl6, a teljesit6shez. sziiksdges egy6b inform6ci6ra van sziiksd Ea, az inform6ci6 igdny6r6l aMegrendeltit haladdktalanul 6rtesftenie kell. A Megrendel6 vrlllilja, hogy a V6llalko zo dltal
6sszeriien k6rt, a szerz.ldesszerii teljes(tdshez_sziiks6gJs minden informrici6iidutot, nyilatkozatot,
hozzi$furulitst a lehet6 legrdvidebb dsszerii hatririd6n beliil - k6sedelem ndlkiil - a Vrillalkoz6
rendelkezds6re bocs6tj a.

15' A v6llalkozo ds.a Megrendel6 a szerz<idds teljesitdse 6rdek6ben a fentieken tril, 6ltal6ban isegyiittmiikddnek' Ennek megfelel<ien kello_idtiben egymris rendelkezds6re bocsridrit'a sztiksegesadatokat ds eszkdzdket, valamint gondosko.dnak 
1 teSlsites tovribbi feltdteleinek megteremt6s6r6l.A teljesitdst 6rint6 minden ldnyegei kdriilmdnyrot hataaektalanult6j6kortuga[.gyrart.

ry. MEGRENDEL6JOGAI,KOTELEZETTSEGEI
16. A munk6t a Megrendelo 6ltar a kijer6lt heryen kelrerv6gezni.

17' Megrendelti kdteles vrlllalkoz6nak a helyszin hozzifdrhet6s6g jog6t ajelen szerzrid6saliirisitt, kdvet6en a megrendeloi kdvetelm6nyben irtat sre.int megadni azzal, hogy v6llalkoz6munkav6gz6sre csak .a jo.gszab6lyi eloir6sokban meghat6 rozott munkakezd6sre vonatkoz6bejelentdsi kdtelezetts6get li6vet<i "i u, ott irt hat6rid6- betartdsilval jogosult, ezen idopontigkizfu6lag a munkakezdds.hez sz.iiks6ges.el6kdsziilet"L ueg"rn"toer.. rvregienJeio u -untuhelyetalkalmas rillapotban ktiteles a vrillalfoz6 rendelkez6sdre 6ocs6tani. A hizz6f6rhetcis6g joga 6s abirtokl6s nem lehet kizrlr6lagosan a Vrillalkoz6d.

v6llalkoz6 a munkav€gzdst legkor6bban a szerzldes hat6lybaldpds6t k6vet<i napon jogosultmegkezdeni' A munkakezd6s tervezett id6pontjtir6l a vallalkoz6nak 5 nappal kor6bbantdjdkoztatnia sziiks6ges a Megrendelot ds a Mtiszaki ellen6rt. A munka csak a Mriszaki ellen6rir6sos engeddlydvel kezdhet6 meg.

18' Megrendel6 kdteles minden birtok6ban ldv6 6s a teljesftdsre vonatkoz6 adatot a munkateri.iletitadilsix al egyidejiileg vrll lalkoz6 rendelkez6sdre bocs6ta"ni.

19' Munkateriilet 6tad6s6nak feltdtele: a v6llalk oz6 iltal megnyitott dpitdsi napl6ban amunkakezddsi enged6ly kiadrisa.

20' 
.. 

Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 tevdkenys6gdt ellenorizni, de az ellen6rzes a V6llalkoz6szetz6d'sszerii teljesft6sdt nem h6traltathatja. v6llilkoz6 nem mentesiil a felel6ss6g al6l, haMegrendel<i azellenorz€st elmulasztotta vagy nem megfelel6en vdgeae el.
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21. A Megrendel6 csak a kdzbeszerz6si dokumentum reszet kepezl kdlts6gvetdsben
meghatirozott, a mindenkor 6rv6nyes magyar szabviinyoknak 6s mtiszaki ir6nyelveknek,
technol6giai lefr6soknak megfelel6 teljesitdst fogad el. Amennyiben a vr{llalt munka minos6ge a

vonatkoz6 eloir6soknak nem, vagy nem teljes m6rtdkben felel meg, rigy Megrendel6 kiz6r6lagos
joga ddnteni arr6l, hogy ragaszkodik a szerz6d6s szerinti min6s6g teljesitdsdhez, Yagy a munk6t a

telj esftett min6s6 gben el fogadj a.

22. Megrendelo felel6s azdrt, hogy szem6lyzete ds a tdbbi v6llalkoz6ja a helyszinen

egyiittmiikddjdn a V6llalkoz6val.

v. vAt IaIxozo JoGAI, KOTELEZETTSEGEI

Zl. A V6llalkoz6 k<jteles a Szerz6d6sben foglalt munkiikat a megje16lt hatriridoig a k6zbeszerzdsi

dokumentumnak, az ajrinlatok kidolgoz6srira adott id6 alatt feltett k6rddsekre megadott

v6laszoknak, valamint mindenkor 6rv6nyes magyar szabv6nyoknak 6s mtiszaki ir6nyelveknek,

technol6giai eloir6soknak megfeleloen elvdgezni.

24. A Vrillalko zo a szerzodes szerinti munka megval6sit6s6ra v6llalt kotelezettsdge mellett

kifejezett k6telezettseget v6llal arra, hogy j 6tilll6silszavitoss6gi kdtelezetts6geinek maraddktalanul

eleget tesz,

25. v6llalkoz6 k6telezetts6get v6llal arra, hogy a bizonyitottan v6llalkoz6 hibrejab6l keletkezett

meghibrisod6s, ill. minos6gi klfog6s eset6n a Megrendelo ir6sbeli 6rtesit6s6tdl sz6mitott 24 6rin

beliil megkezdi a hiba elhr{rit6s6t.

26. A V6llalkoz6 kdteles kiadni minden olyan nyilatkozatot 6s megtenni minden sziiks6ges

int6zked6st annak biztosit6s6ra, hogy a kivitelezds eredm6nye rende.ltetdsszenien haszn6lhat6

legyen, valamint rrtitret eset6n ttlieles megszerezni valamennyi kdzigazgatiisi vagy harmadik

szi m 6 I yt6 1 szfurmazb hozzi\furulitst, e n ge d 6 I yt'

27. Amennyiben v6llalkoz6 a munkavegzls:ot6L 1.k6lts6gvet6st5l 
el kivSn t6rni, lo;gy a

be6pitend6 anyagokat, is az alkalmazni kiv6it technol6girit kdteles a Megrendelo 6ltal megbfzott

Miiszaki ellen6rrei 6s a Megrendel6vel el6zetesen jlv6hagyatni' + Mtiszaki ellen6r 6s a

Megrendel6 j6vrihagy6sft ir6sb"an adja meg, azonban .i V6llulkoz6 teljes kdrii feleloss6g6t nem

csdkkenti.
A Kbt. l4l. $ (4) bekezdds a) pontja alapj6n Megrendel6 kijelenti'.hogy jelen szerz6d6sben

maghatfrozott el6ir6sok V6llalkoio altariteriesit6seL.tel a megval6sitSs sor6n a kdzbeszerz6si

ajitilat1banmegnevezett termdkkel egyen6rtdkii term6ket iselfogad. 
,

Egyen6rt6kti termek,lipus, technol6{ia megaj6nl6sa esetdn az igyendrt6ktis6get V6llalkoz6 kiil6n

dokumentumokkal al6tiimasAottan meife"l.tO tnOaon, !*me1y megfe-lelo .eszkozzel 
ktiteles

bizonyftani, hogy 
" 
;;;r;;y;ut ."gfef,l6 termdk, szolg6ltat6s'vagy 6pit6si beruh6z6s megfelel

az aj1nlatkerO artaimelhatrirozott telj-esitm6ny, illetve funkc-ion6lis kdvetelm6nyeknek'

Az egyen6rt6kiis6g meg6llapit6sa vonatkoz6s6ban a V6llalkoz6t vita eset6n bizonyit6si

ktitelezetts6g terheli.
Megrende16 

"gy.ne.tet,i 
teljesitdsnek tekinti azon megold6sokat, amelyek a tervdokumentaci6ban

rogzitett funkci6kat biztosid6k, 6s mtikdd6siik sor6n azonos biztons6got nyirjtanak 6s azonos

hat6sfokkal mtikridnek. Az alkalmarolt *"gotd6soknak a hatrilyos jogszab6lyoknak meg kell

felelnii.ik.
v6llalkozo az egyenlrtektinek elfogadott mtiszaki megold6sok vonatkoz6s6ban - sziiks6g eset6n -

,ujaitottregen [tit.t.. a kapcsol6ddenged6lyek,hozziriixulasok beszerz6s6re'

28. A V6llalkoz6 a kotelezetts6gek megszegds6vel ak6r Megrendelonek, ak6r harmadik

szemdlynekokorottk6rok6rtteljesk6..i,[tirr.if"ninyagifeleloss6ggeltartozik'APtk' 
6:142'$- ban

foglaltakkat orrr1,unlUun Vattutt orO mentesi.il 
- a felel6ss6g al6l, ha bizonyitja' hogy

szerzod1sszegest etteriorzdsi k6r6n kivtil es6, a szerzodeskdt6s id6pontjtiban elore nem l6that6

k6ri.ilm6ny otortu, e, nem volt elv6rhat6, hogy a ktiri.ilmdnyt elkeriilje, vagy a kiirt elh6ritsa'

29. v6llalkoz6 6rdekk6r6ben felmertilt okb6l bekovetkezett olyan k6rok tekintet6ben, amelyek
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Megrendelovel szemben keriilnek 6rv6nyes(tdsre, ds Megrendelo ez alapjdn b6rmilyen jogc(men
ds d,sszegben marasztal6sra kerlil, vagy megt6ritdsre k6,teles, tgy ezen k6lts6gek megfizet6se al6l
Vrlllalkoz6 kdteles a Megrendel6t mentesiteni, 6s a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

30. Megrendel6 krlrtdrit6s jogcim6n jogosult Vrlllalkoz6t6l a szerziid6sszeg6s
kdvetkezm6nyekdnt, a szerzodls nem teljes(t6se, vagy nem megfelel6 teljesitdse miatt mris
V5llalkoz6 igdnybevdtele eset6n a jelen szerzoddsben meghat6ro2ott vdllalkoz6i dij es az ttj
Vdllalkoz6si szerz6d6s alapj6n Megrendel6t terhel6 v6llalkoz6i d(j kiil6nb6zetdtyirilalkoz6val
szemben drvdnyesfteni.

31. Vrlllalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzdsi eljfurits alapj6n megk6tritt szerzod6s, illetve a
Megrendel6 utasitiisai szerint kdteles elj6rni. Ha MegrenaitO .etsi.riitlen vagy szakszenitlen
utasitilst ad, erre a VSllalkoz6 kdteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztet6s elmulasztiisrib6l ered6
k6rdrt a Vrillalkozg 

.f.ete!1is. 
Ha a Megrendel6 a figyelmeztet6s ellendre utasit6s6t fenntartja, a

Vrlllalkoz6 a szerzoddst6l ekillhat. Ha nem 6ll el, a Megrendel6 utasftiisa szerint a Megrendel6
kockflzatdra kdteles a munk6t elv6gezni.

32' A V6llalkoz6 kciteles gondoskodni az iitalavdgzettmunk6val dsszeftiggdsben szi.iksdges akivitelez6s sor6n a munkav6delmi,.- !]aons6gtechnikai, tiizrenddsziil baresetv6dErmi,
drintdsvddelmi 6s k<imyezetvddelmi (hulladdkke-zel6s, zajv6delem) elilfrlsok betartris6r6l.
V6llalkoz6 felel6s minden olyan k6rdrt 6s kdlts6gdrt, ame'iy a jelen pontban meghat6rozott
kdtelezettsdgeinek megszeg6s6b<il vagy a fent iivatkozoit ei6i.rlsoknuk nem megfelelo
te lj es itd s6b 6l szirmazik.

33' A V6llalkoz6 - az alvrillalkoz6ira is kiterjedrien - kdtelezetts6get v6llal arra, hogy amunkiilatokban, csak olyan munkav6llal6k vegye"nek rdszt, akinek az ilkalm az6sa a hatrilyosjogszab6lyokban m-in_denben megfelel. A vrillalkoz6 tuiom6sul ;".;i, Gy ezen felt6telmarad6ktalan betartris6hoz a Megrendelonek kiemelt drdeke fiiz6dik. 
- !

34' A v6llalkoz6. felel6s a teljesft6shez sziiks6ges elegend6 sz[mtt ds szaktud6sri szemdlyzetbiaosftris6drt. vrillalkoz6 felel6s iz alkalmazottainik .ulitu.taradrt a teljesit6s hely6n.
35' A Szerzod6 Fe.le.k 

. 
megi{llapodnak, hogy az egyes munkardszek eltakariis6ra csak aMiiszaki ellen6r engeddly6vel-kertilhet sor. A-V6llatkizo a Megrendel6t az eltakar6s el6tt 3

1y$anappal kdteles 6rtesfteni. A vrillalkoz6 ut6lagos vitril eset6n kdteles az eltakatmunkar6sztfeltrirni. A feltrir6s 6s helyre6llftris k6lts6 geit ;, " i;i viseli, akinek a vitatott munk6valkapcsolatban 6lkisponda tdves volt.

36' A Vrillalkoz6 k<iteles a szeruodes teljesftdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosiszerkezetdt Megrendeltl szirmillamegismerhet6vE tenni ds Megrendel6t haladdktalanul 6rtesfteni aKbt. 143. g (3) bekezddse szerinti tigyleteir6l.

37' A vrillalkoz6 - amennyiben kiilfttldi ad6illet6s6gii - kdtele s a szerzodeshez arra vonatkoz6meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szeriiti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6srlgkdzvetleniil beszerezhet a vittattcoz6ra voiatkoz6 adatokat az orsz6gok k<iz6tti jogsegdly
ig6nybevdtele n6lktil.

38' A vrlllalkoz6-T|.A.janlatriban meghatarozott teljesit6si rdszekben jogosult alvrillalkoz6katigdnybe venni' A vrillalkoz6 teljesit6ib.n kciteles 
"krizremiikri 

dni ai o'rvu, alvrillalkoz6 6sszakember, amely a,kdzbeszerzdsi eljdrdsban r6sz vett az alkalmassaganu( igazol6s6ban. Ha aV6llalkoz6 a munk6t - az ajinlatriban nem nevesitett - alvrillalkoz6ievon6l6v al vegzi, an6lkdteles el6zetesen ule\o{7lrrri a Megrendel6t, 6s "i"l "gynttnyilatkozni 
arr6l is, hogy az 1ltalaigdnybe venni k[v6nt alvrillalkoz6 kiiir6.okok hatrilya 

"tu'ti 
n". all. Az alvrillalkoz6k teljesitdsbetdrt6n6 bevondsa, illet6leg az alvdllalkoz6k szemdlyJnek m6Jositrisa tekintetdben a v6llalkoz6naka Kbt' 138. $ (2)-(4) bekezddsdt alkalmazva_ kell e'ljrimia-a vatuu.oz6 tudom6sul reszi, hogy azalvrillalkoz6k fentiek szerinti jogszerti igdnybev6te ftnu iMegrendel6nek kiemelt drdeke fiiz6dik.

39' A vrillalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz6ertfigy felel, mintha a munkiit magavegeztevolna' Alv6llalkoz6 jogosulatlan igenybev6tele eset6n pedif felel6s minden olyan k6r6rt is, amely
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an6lkiil nem kdvetkezett volna be.

40. Vtillalkoz6nak minden alv6llalkoz6 munkrijrlnak tervezett kezddsi id6pontja elott 6s a
helyszfnen trirtdno munkrik megkezd6se el6tt legal6bb I munkanappal drtesitenie kell a Miiszaki
ellenort.

41. A V6llalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. $. (6) 6s 138. $. (3) bekezd6se alapj6n:

A teljesftdshez a Vrillalkoz6 alvrlllalkoz6t nem kiv6n igdnybe venni.

42. Ha a Vrlllatkoz6 kedvezotlen fizikai viszonyokat tal6l, amelyeket el6re nem l6that6nak it6l,

akkor err6l a tdnyrdl a lehet6 legrdvidebb idon beli.il drtesftenie kell a M[iszaki ellen6rt ds a

Megrendel6t. Az 6rtesit6sben te kitt irni a fizikai viszonyokat, 6s azokat az indokokat, amelyek

atafSan az elore nem lilthat6nak minosi.il, valamint Vrlllalkozbnak ebbol ered6en esetlegesen

felmeriilo kolts6g, illetve hatarido hosszabbitrisi ig6ny6t is. A M[iszaki ellen6r k6,teles a

V6llalkoz6 6rtesii6s6t ellen6rizni 6s annak elfogad6s6ra vagy elutasit6s6ra a MegrendelSnek

javaslatot tenni. A V6llalkoz6 6rtesit6s6nek elbirril6s6ig is kdteles a munkavdgz€st a fizikai
'viszonyoknak megfeleld 6sszeni 6s helyes int6zked6sekkel a Mriszaki ellen6r utasit6sait kdvetve

folytatni.

43. A fehijit6s elvdgzds6hez sziiks6ges anyagok, eszkdzdk szr{llit6s6t V6llalkoz6 a

Megrendeloi k-civetelm6ni"t U"n meghatriroiott m6don 6s id6ben a lakoss6g 6s az egy6b drintett

int6Tm6nyek nyugalma zavartalansilginakbiaosit6sa mellett kdteles vdgezni.

44. V6llalkoz6nak minden tole telhetot meg kell tennie azert, hogy a kdmyezetet mind a

munkateriileten, mind azon kiviil megvddje, 6i hogy csdkkentse a tevdkenys6ge riltal okozott

szennyez6d es, zaj 6s egyebek miatt keletkezett k6rt'

V6llalkoz6 k6teles a k<irnyezetv6delmi jogszab6lyokban el6irtak betart6s6ra, ktildnds tekintettel

munkav6 gzd s6re vonatkoz6 hat6r6rt6kek (zaj, por) szem e l6tt t art|sir a'

45. V6llalkoz6 kdteles biztositani, hogy a Megrendel6 szem'lyzetg 1i.nd9n indokolt id6ben

korliitoz6s n6lktil hozz1flrhessen a het/szin dssies reszlhez 6s a kivitelez6s idotartama alatt

vrillalkozo tev6kenys6g6t, bele6rtve a gyirtbsi 6s besz,6llit6si folyamatokat is, ellen6rizhesse, a

V6l lalkoz6 munkavd 9z6 s6nek sziiksd gte le n zav ar 6sa n6 lktil.

46. Ha a megvizsgii6s, ellen6rz6s, mdr6s eredmdnyek{nt brirmely anyagot vagy a kiv.itelez6st

hii{nyosnak, vagy a\zerzod1ssel 6ssze nem egyezteihet6nek tal5ltak, akkor a Mtiszaki ellen6r

elutasithada azokat, a v6llalkoz6t megretJio . indokoltissal drtesitve. V6llalkozo ezutdn

halad6ktalanul tOteils kijavitani a hi6nyoJs6got 6s biztositani, hogy az elutasitott t6tel eleget

tegyen a Szerzodd,rn.f. Jr kdteles teryesiteni az rij ellenSrz6sekre, pr6brikra vonatkoz6 Mtiszaki

ell-en6ri utasft6st, melynek kdlts6gei v6llalkoz6t terhelik.

VI. A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

47. A Megrendel6 k6teles a II. pontban meghat6rozott munkatevdkenysdghez sziiks6ges

munkateriiletet a v6llalkoz6 rendelkei6s6re bocs6t-ani. A v6llalkoz6 felel6s minden helyszinen

zaj16 tev6kenys6g szakszertis6g66rt, rill6konysrigri6rt 6s biztons6g66rt.

48. . V6llalkoz6 k<iteles a munkateriileten a vonatkoz6 eg6szs6g-, TYlkl-,. baleset-' tiz- 6s

vagyonv6delmi- eloirrisok szigorir betartdsira. Ennek megszegdsdbol.eredo k6rok6rt a V6llalkoz6

teljes feleloss6ggel tartozik --v6tkess6gi alapon -, amelfnek be6lltakor az semmilyen m6don 6s

mErt6kben a Megrendelore rit nem h6rithat6'

49. A V6llalkoz6 kdteles a kivitelez6s teljes id6tartam6ra aki(r6si 6s int6zked6si jogosults6ggal

rendelkezo felel6s mfiszaki vezetot,vagy fetelos vezet6tbiztositani, illetve annak trivoll6te idej6re

helyettest kinevezni, aki hasonl6k6ppen jogosult aliiimi, int6zkedni'

50. A V6llalko z6nak - mint 6n6ll6 munk6ltat6nak - a munkateriilet iitv6tel6t k6vet6en

k6teless6ge a kivitelez6st a teljesitds idejdn hatalyos munkav6delmi szabrilyok betart6siival

v egezni, i llet6 leg vd geztetni.
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51. A V6llalkoz6 munkav6llal6i munkav6delmi-, 6s ttizvddelmi oktatisair6l kdsztilt
je€yz6kdnyv egy mtisolati pdldrinyrlt a Megrendel6 k6r6sdre 6tadja. A munkavallal6k szakmai,
illetve orvosi alkalmass6g6ra vonatkoz6 dokument6ci6k mrisolatait a helyszinen tartja, 6s a
Megrendel6 k6r6s6re bemutatja. A Megrendelo ellenorz6si jogosultsrig6na-k elmulasatisa nem
mentesfti V6llalkoz6t a munkabiZonsiigi kdtelezettsdgek betarttisa al6l, a Megrendelo semmifele
munkavddelmi felel6ssdggel nem tartozika teriileten iegzettmunkavdgz6sdrt.

52. Megrendel6 kdrdsdre a Viillalkoz6 munkabiztons6gi, tuz- ds kcirnyezetvddelmi adataira
vonatkoz6an az adatszolg6ltatrist 24 ordn beltil kdteles megadni. Kdsedelmes, t6ves vrlllalkoz6i
adatszolgdltatisb6l ered6 kiirok miatti kririgdnydt Megrendeloi Vrlllalkoz6 fe16 6rv6nyesiti.

53. V6llalkoz6 a vdgzett tevdkenysdg6t6l, a munkahely jellemzoitol, a munkaeszk6zokt6l, azanyagok fizikai 6s kdmiai tulajdonsrlgait6l fiigg6en, 
-ai 

irltala fitvett munkateriileteket az
esetlegesen keletkezhet6 ti.izek lekiizd6s6ie alkalmiJesrk.irOkk.l k<iteles elLitni.
54' Vrillalkoz6 az illtala iitvett munkateriileten kdteles rendet ds tisztas6got tartani, ds atevdkenys6gdb6l sz6rmaz6 hullad6kokat gyiijteni, kezelni, elsziillitari, ;-Nr;;;.ndel6 ez ir6nyri
utasitiisait marad6ktalanul vdgrehajtani. Amennyiben ezeknek a kdtelezettsegllnek a Megrendj6
felhfvrisa ellen6re 24 orin beliil sem tesz elegei, a Megrendel6 jogosult u faiiatt o16 kcilts6gdre
azokat elvdgeztetni.

55' v6llalkoz6 a dolgoz6ival bekdvetkezett munkabalesetet ds a vrlllalkoz6 dolg ozoi 6ltalokozott tiizesetet, kdrnyezetszennyez6st a Megrendel<inek is tartozik bejelenteni.
56' A vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendekivel szemben a bekdvetkezettmunkabalesettel, k6resettel kapcsolatban semminemii kivizsg6llsi, krlrt6rft6si, anyagi felel6ss6g6thrlrit6si kiiveteldseket nem tiimaszthat.

57' Az egy'ni vddofelszerel6sekr6l v6llalkoz6 gondoskodik a munkav6llal6i r6sz6re. Egydniv6d6eszk6z6k hi6nyriban semmilyen munkav6gz6s n-em roiyutt uto.

VII. MUSZAKI ELLENoR
58' A miiszaki ellenori feladatok ell6trisrlra Miiszaki ellen6rt a Megrendel<i ktil6n eljrlrriskeret6ben bizza meg.

59' Miiszaki ellen6rnek nincs hatiiskdre a Szerz6dds megvrl ltoztat1s1ra.
60' A Miiszaki ellen6r. gyakorolhatja a szerzoddsben meghathrozott hatriskd ftt azzal, hogyamennyiben a Miiszaki ellen<ir kdteles a Megrendel6 i6vdiagydsrit k6rni egy bizonyos hatiiskcirgyakorkisa el6tt, rigy arr6l. a Megrendelo a M-fiszaki el"lenor mlgkeresds6t klovet6 3 munkanaponbeliil kdteles nyilatkozni, 

. 
melynek eredmdnytelen .Glt" esetdn u t uiirtti. megadiisiitmegtagadottnak kell tekinteni.

6l' Mfiszaki ellen6.r k<itelezettsdgeit m6sra nem ruh6zhatja 6t, kriteles a kivitelezds sor6nszemdlyesen kdzremiikddni. Indokolt esetben a Miiszaki elien6r'r".l,i [or"eg6n feladatainakteljesftdse 6rdek6ben m6s, szakdrtelemmel rendelkez<l szem6lyt, szervezetet is b&onhat , azonbanjoghat6lyos nyilatkozat megt6tel6re jelen Szerz6d6s vonatkozksSbankizlrolaga Miiszaki ellenorjogosult.

62' A Mtiszaki ellen6r a fehijit6s elv6gz6s6hez 6s ahibrik kijav ititsithozsziiksdges m6rt6kben aszerz<iddssel osszeegyeztethet6-m6don jogosult ir6sban, a Megrendel6 egyidejti 6rtesft6se melletta V6llalkozdnak utasit6st adni, uroirdun az utasfuis nem eredmdnyezheti a Szerz6d6smegviitozilsirt.

93' - 
Amennyiben a Miiszaki ellen6r.. szemdly6ben a jogviszony fenn6llisa alatt viiltozilskdvetkezik 

-be, figy. err6l Megrendel6 koteles a vriilalkoz6t halad6ktalanul, a v6ltoz6sbekcivetkeztdtol szdmitott legk6s6-bb 5 munkanapon beltil drtesfteni. Az 6rtesft6s elmulaszt6s6b6lered6 krirdn Megrendel6 felel6s.
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v[I. A TELJESiTns HELYE, rrcl.lnsitrsl n,trAruo6

64. A szerzod6s hatrilyba l6p6se: Jelen szerzod6s a Szerz6d6 Felek 6ltali al6inisrlnak napjrln l6p

hatilyba.

A teljesft6s helye: P6cs, Fekete utca.

65. A teljes kcini kiviteli munka befejez6s6nek kdtbdrterhes hatSrideje: 35 nap. V6llalkoz6

eloteljesit6sre jogosult.

IX. MUSZAKI Ar^q.nAs-Atvrrnr

66. Az elk6sziilt munk6t a Megrendelonek 6t kell vennie akkor, amikor az a szerzoddsben

l.irtukruk megfelel6en elk6sziilt. llegrendelo a kivitelez6s iitemeihez igazod6an r6sz 6tad6s-

6tv6tel i elj rir6s tart6s6ra j ogosult.

V6llalkoz6 a Miiszaki ellen6rt ds a Megrendel6t az 6tadris-6tv6teli eljrirris meginditris6t megel6z6 l5

nappal kdteles ir6sban 6rtesiteniarr6l, hogy amunkavdgz6stbefejezi, k6szen iill az 6tadfusra'a7- kdszre

jelenti.

Az 6tad6s-irtv6teli elj6r6st a V6llalkoz6nak a Megrendelovel 6s a Mfiszaki ellenorrel egyeztetett

id6pontra kell kitfiziie. e.logszab6lyban megielo'it szervek meghivasa a miiszaki 6tad6s-6tv6teli

eljrir6s idotartama alatt a Mtiszaki ellen6r feladata'

67. A Szerzodo Felek az 6tadris-ritvdtelrol kdtelesek teljesft6si jegyz6kgqry:t felvenni' amely

megfelelo m6don \gazoliaVrillalkoz6 tr.irOat.oerti teljesit6s6t' A Gljes(t6si jegyz6kdnyvnek a

kdvitkez6ket kell tartalmaznia:

(a) aziItadish.1),6i idopontj6t, ajelen l6vo szemdlyek nev6t 6s feladatrit (beoszt6s6t)'

(b) azitadottiei.rit neny.k r6szietes megnevezd set,aziltvett munka mennyis6g6t;

i"i a teljesit6s minosit6sit (elfogad6s vagy hibajavit6sravisszaad6s)'

68. Megrendelo az6tad6s-ittv6telt meglagadhatja, ha a vizsg6lat sor6n felt6rt hib6k' hi6nyoss6gok

kijaviuis6hoz sz0ks6ges munkalat"k "'il?t;;;ik 
,.rendEltetdsszerti haszn6latot. Ez esetben

Megrende16vailur[oiJraielyeztetettid6;;#"kltelestj 6tad6s-6tv6teliidopontotmegiel6lni'

Ha a hiba kijavit6saval kapcsolatos munk6k a v6ghat6rid6 hosszabbod6s6hoz vezetndnek']0igy a

V6llalkoz6 koteles ;M.gJnA.fOnek a k6sedelemrJvonatkoz6 kdtbertmegfizetni'

A V6llalko z6 a miszaki 6tad6s-etv6teli elj6r6s sikeres lezixirsitt kiivet6en jogosult Megrendelotol

teljesitdsi igazol6s ki6llit'5s6t k6mi'

69. A mtiszaki 6tad6s-6tv6teli elj6rris eredm6nyes lezir:tsitt k6'vet6en Vrillalkoz6 kdteles

brirmilyen megmaradt eszkdzet, rnu.udek anyagot, tdrmel6ket' hulladdkot 6s ideiglenes

l6tesitm6nyt, felvonul6si 6pi.ileteket " r"iv*i".dr 
-halad6ktalanul 

ert6volitani. Amennyiben

v6llalkoz6 ezen kcitelezettsdgdt er.r..riiaolJn rur.g..ndel5 felsz6litr{sa ellen6re nem teljesiti' 0gy

azt Megrendel6 maga jogosult a vallafiozi-t 6roeg?n elszrillftani 6s ezzel kapcsolatban felmeriilt

LinvA"u v6 gsz6mlfbOt tt"teno levon6ssal kiel6 giteni'

70. Kbt. 135.$ (2) bekezd6sben foglaltak lllqjrin a Megrendtlg, .l-tllviben V6llalkoz6

fr6sbeli 6rtesit6s6re (k6szre jerentes) i szerzodlrb"n u, 6ta;6s-6tvdteli eljrir6s megkezddsdre

meghatirozott hat6rid6t k6vei6 l5 napol-6ertil_n.T kezdi meg az 
'tadis-irtvdteli 

elj6r6st, vagy

megkezdi, de a- i;it. Lrz+z.S 1r1 bekJzdes6re figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be' tigy a

vaiiattozo k6r6s6re a teljesitdsi gazolilst kriteles kiadni.

7|.Az6tad6s-ittv6telielj6r6stolsz6mitottegy6ven.beltil,valamintaj6t6ll6siktitelezetts6g
lej6rtat megelozo r- l,o""ppi1 a.kivite;;;ri .u,iri.at a jeren fejezetben foglaltak szerint [jb6l meg

kell vizsg6lni (ut6feliilvizsg6lati erjarasl-.-a r*rr"g.""a"io k6sziii elo az ut6feliilvizsg6lati elj6r6st 6s

hivja meg unu i v6llalk-oz6t e, u ifiii.^ki ellen6rt. Az ut6feliilvizsg6lati elj5rris keret6ben

megr{llapitott:oteila.ifot"lezettseg uta ..0 hib6kat, hi6nyokat Vrillalkoz6 kdteles a feliilvizsgalati

elj6r6s kereteuen melhatarozott"h"t6rid6 keret6ben kiiavitani, melynek elmarad6sa eset6n
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Megrendel6 jogosult a XII. pontban foglaltak szerint elj6rni.

x.
ELLENERTfX, FIZETESI FELTETELEK

72. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy Vrlllalkoz6t a jelen szerz<id6s II. pontja szerinti
feladatok teljes 6s hib6tlan ell6t6s66rt 27.705.301,-HUF + Afa, azaz Huszonh6tmilli6-
hetszdzdtezer-h6romszdzegy forint + Afa v6llalkoz6i dii (tov6bbiakban: vrlllalkoz6i dii) illeti meg.
A Vrillalkoz6 a viilalkoz6i d(jon kiviil a Szerz<id6s teljesit6se sor6n a Megrendei6 fel6 jelen
Szerz6dds 10.6s a 9!. qoltj6ban foglalt esetek kiv6tel6vel m6s jogcim.n ne.logosult k6lti6get
elsz6molni. A Szerz6d6 Felek az riltalinos forgalmi ad6 elszilmoliisa sor6n azZl{aldnos forgal"mi
ad6r6l s25162007.6vi CXXVII. tdrv6ny (AFA tdrvdny) rendelkezds eit alkalmazz1k.

73. A Felek rdgzitik, hogy a penzigyi elsz6mol6s sor6n az ad6z6sr6l sz6l6 2017. €vi CL.
tdrv6nyt ds a vonatkoz6 jogszab6lyokat teljes kcirben arkarmazzilk.

74. Megrendel6 jelen ktizbeszerz6sben meghatirozott feladatok teljesftdsdhez el6leget nem
biaosit.

75. Szerzldo Felek a szerz6ddsben tartal6kkeretet nem kdtdttek ki, tartaldkkeret Megrendelo
rdszdre a szerz6d6s teljesft6sdhez nem 6llrendelkezdsre,melyet Vrlllalkoz6 tudom6sulvesz.
76. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a v6llalkoz6i dfj fix dfj, mely valamennyi , a szerzodls t6rgy6t
kepezo kivitelez6si munk6hoz sziiksdges mylka- eJ anyagkoltsdget tartalmizza. A v6llalko zOl"ail
tdtelez6s6t ds miiszaki tartalmrit a szerzodes elvrilaszthitatlan lnelldkletdt klpezo k6lts6gvet6s
tartalmazza.

77. Megrendel<i a. vrlllalkoz6i dijat - a Megrendel6 Miiszaki ellen6re 6ltal igazolt
s-zgyglfsszerii v6gteljesft6st kdvet6en, a Kbt. 135 $-. (4) bekezddsdben foglaltak, valamint a ptk.
6:130.$.(l) - (2) bekezd6s rendelkezdsei - szerint, a szfumlakezhezvetelei nag1'- ha b6rmely, a
Ptk' 6:130.$ (2) bekezd6s b) pondriban szabillyozott kdrtilm6ny fenn6ll - az igilohszerz6ddsszerii
teljesft6st k6veto 30 napon beliil, sz6mla ellendben, 6tutakissa[ forintban fHdiii,r"ti meg.
7.8, Amennyiben a teljesit6sh ez a Y6llalkoz6 alviilalkoz6t vesz ig6nybe, abban az esetben - az
eloz6ekt6l eltdr6en - 7 y1mla kiegyenlftdsdre - az alv6llalkoz6nak k6zvetleniil - a Kbt. 135. $.(3)-beke-zddsdvel 6s a322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A S (1)-(3) bekezd6sdvel <tsszhangba"n
Kerul sor-

79' A szriml6kat.lindgnkor egy p6ld6nyban, a Megrendelo nev6re, szdkhely6t 6s ad6sziimiit
feltiintetve kell ki6llitani.ds Megrendel6 *.rEkh"lyd.e m'egktildeni, feltiintetve a szerzod1s t6rgydt.
A sz6mla melldklete a teljesit6s-igazolils, illetve a t6teles-szrimlar6szlete 26. Ett6lelt6r6en kirillftott
sz6mklk esetdben Megrendel<i jogosult azokat azonosithatatlank6nt visszakiilde ni. Azebbol ered6
fizetdsi k6sedelem miatt a Vrlllalkoz6 k6sedelmi kamatot nem drv6nyesfthet a Megrendel6vel
szemben.

80' Vrillalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzod6s teljesitdsdvel dsszefiiggdsben
olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) pontjrinak ka) - kb) pontja szerinti
feltdteleknek nem megfelel6_ trlrsas6g tekintet6ben me.tiinek"fel, 6s'..t.i a Vrillalkoz6
ad6kdteles jdvedelm6nek csdkkentdsdre alkalmasak.

81. IVlegrendel6 fizetdsi k6sedelme esetdn Vrillalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfeleloenjogosult a Ptk. 
.9:t^sf 

'qa9q 
meghat6rozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajttisi

kdlts6g6tal6nyr6l sz6l6 2016.6vi IX. t<irv6ny 3. $ (l) bekezd6se szerinti forint6,sszeget k<ivetelni.
82' A Vrillalkoz6 kdtelezi,mag6t, hogy amennyiben harmadik fdl kdveteldst t6maszt, vele
szemben nem hivatkozik ana, hogy kdveteldse rlll fenn a Megrendel6 irdnyilban,tovrlbbrl k6telezi
magdt, hogy a kdveteldst nem ajrinlja felbiaosit6kul.
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x.

K<itb6r:

SZERZ6DEST BIZTOSiTO MELLEKKdTNIBZNTTSEGEK

83.

V6llalkoz6 Ptk.6:186.$ (l) bekezd6se alapj6n pdrlzfizetes6re ktitelezi mag6t arraaz esetre, ha

olyan okb6l, amidrt felel6s megszegi a szerzod6st. Mentesiil a k6tb6r fizet6si kdtelezetts6g al6l, ha

szerzoddssze gds6t kimenti.

84. Kdsedelmi kdtb6r

A ptk. 6:186.g (l) bekezd6se alapj6n a Szerzodds 65. pontjriban meghatirozott v6gteljesitdsi

hatirid6 V6llalkoz6 hib6j6b6l t6rt6;6 elmulaszt6sa esetdn a Megrendel6t k6sedelmi kdtb6r illeti

meg.

A k6sedelmes naponk6nt fizetend6 k6sedelmi kdtbdr alapja: a szerz6d6s szerint, AFA ndlkiil

sz6mitott ellenszolg6ltat6s dsszege.

A k6sedelmi kdtb6r m6rt6ke: 1,00 yol napt6ri nap'

A kdsedelmi kdtb6r a kdsedelembeesds napjr[t6l eseddkes'

A k6sedelmi k6tb6r maxim6lis m6rt6ke: . a szerzod6s szerint, Ape n6lkiil szilmitott

nlati Ar") 15 o/o-a

A Megrendel6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy felr6hato k6sedelem esetdn a k6sedelmi kdtb6r

napi i6tel6nek maxiri6lis 
-ert6renek-.ie.e.I", tirll6p6se eset6n a szerz6d6stol indokol6si

kotelezetts6g n6lkiil (r6sban eliilljon, illetve azt felmbndja, 6s a munk6kat m6s v6llalkoz6val

fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kdtb6rre, amennyiben a

k6sedelem kiz1rdajaVattatkozO hib6j6b6l ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Vr{llalkoz6

6ltal 6sszertien k6rt, a szerzod6sszeni. teljesit6shez sziiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,

iazz1jimlitst, d6ntist a szerzodo Felek riltal ir6sban rogiftett hat6ridon beltil nem bocs6tja a

V6l lalkoz6 rende lkez6s6re, a vd gte lj esitesi hatarido m6dosulhat.

A krjtb6r a k6sedelem megsziinds6vel, a v6llalkoz6 riltal vr{llalt p6thatSrid6 lejrirtrival, vagy abban az

id6pontban v6lik esed6kJss6, amikor el6ri a legmagasabbm6rt6ket.

A k6tb6r 6,sszege a vdgsz6ml6b6l keriil levon6sra a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6re tekintettel'

85. Meghiirsul6si kdtbdr:

Vrillalkoz6 a Ptk. 6:186.$ (l) bekezd6se alapjrin penzfizetlsdre kdtelezi mag6t ana az esetre' ha

olyan okb6l, amidrt felel6s 
'a 

szerzodls szerinti teljesit6s meghirisul'

Amennyiben a V6llalkoz6nak felrohat6 kdsedelem a v6ghatririd6hdz k6pest el6ri a megaj6nlott

k6tb6rm6rt6 V,hez tartozo k6sedelmes napok sz6m6nak maiimum6t 6s a V6llalkoz6 a Megrendelo

ir6sbeli felsz6l(trlsa ellen6re k6sedelm6t'nemhozzabe, Megrendelo aztsrilyos szerz6d6sszeg6snek

min6sfti ds jogosult a v6llalko z6si szerzoddst m6sok f.lh., intdzett nyilatkozattal azonnali

hat6llyal felmondani. mely esetben a Vrillalkoz6t meghifisul6si kotb6r fizet6si kdtelezetts6g

terheli.

Amennyiben a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme eset6n a Vrillalkoz6 a Megrendelo ir6sbeli

felsz6l(t6sa ellen6re k6sedelm6t nem hozza be, a teljesftdst a VSllalkoz6 hib6j6b6l ered6en

meghirisultnak lehettekinteni (ateljesit6s k6telezettnek feir6hat6 okb6l val6 lehetetlenn6 v6l6sa) 6s a

Megrendel6 an6lktii, hogy 6rde[mntasar bizonyitania kellene jogosult. a. szerzoddst azonnali

iiuiilvur felmondani. rur.[trit rul6si k6tb6r 6rvdnyesit6se eset6n vrillalkoz6t kdsedelmi kotbdr nem

terheli.

A meghirisul6si kdtb6r alapja a szerzodls. szerinti, riltaliinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott

e I lensi I griltatris (,,E gyd ssze gii N ett6 Aj rln lati Ar")'

M6rt6ke: l5 %.
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A meghifsul6si kdtb6r vetft6si alapja az ellenszolg6ltatrls szerzSd6skdt6st k<jvet5 - a Kbt. I 4 I . $- ban
rdgzftett m6don trirtdn6 - m6dositrisa esetdn sem v6ltozik.

A Megrendel6 elillisi, valamint azonnali harilyri felmondrlsi jog6t kikdti arra az esetre is,
amennyiben a Vrillalkoz6val szemben, neki felr6hat6 olyan kdriilm6ny meri.il fel, amely a
szerz6dfs rendeltetdsszerii teljesitds6t nyilv6nval6an vagy meghifsida, a V6llalkoz6 a szerz6d6s
teljesit6s6t megtagadja,vagy a hib6t nem javfda ki. Ezekben az esetekben a V6llalkoz6 a fent frt
dsszegii meghitsul6si kdtb6r fizet6s6re kriteles.

86. A kdtb6r 6rv6nyesit6se nem zirjaki a Megrendelo azonjogosultsrigrlt, hogy ezt meghalad6
krirt6rit6si i g6ny6t a Vril lalkoz6val szemben 6rv6nyes itse.

87. J6trill6s

V6llalkoz6 a Ptk. 6:171. $. - 6:173. $-a alapj6n m[iszaki 6tad6s-ritvdtelt kdveto 24 honap
idotartamra teljes kdrti j6tdll6si kdtelezetts6get 16llal az illtala elvdgzett felijitrisi munkiikra. A
j6t6lkls ideje alatt az esetleges meghib6sod6sok javitdsa, elh6rit6sa dijtalan. A j6trlll6s kezd6
idopontja miiszaki ittadis-irtvdteli eljrinis lezirisitt kiivet6 nap. A j6raias nem tirjed ki elemi
csap6s, rong6liis vagy miis szakszeriitlen miikddtetds, beavatk oz65 6ltil okozott krirok Lijavft6srlra.

88. Biztositils

A V6llalkozo az Sltala ds alkalmazottai riltal okozott k6r6rt teljes felelossdggel tartozik. A ptk.
6:142. $-ban foglaltakkal d,sszhangban V6llalkoz6 mentesiil a felil<iss6g al6l, 

-h-a 
bizonyitja,hogy a

szerzoddsszegdst ellenlrzesi kdr6n kiviil eso, a szerzodlskdt6s id6pJntjrlban el6re nem l6that6
kdri.ilmdny okozta, 6s nem volt elv6rhat6, hogy a kciriilm6nyt elkeriilje ,vagya krirt elhrirftsa.
Vrlllalkoz6 a szerz6d6s al6ir6sakor, ezt kdvet6en pedig a szerz<id6s fennrillisa alatt a Megrendeli
felhfvris6ra - a 32212015. $. (X.30.) Korm. rendelet 26. g-a alapjrin - haladdktalanul k6teles a
Megrendelti feld a biaositrisi szerz<id6s vagy k6tv6ny bemutatiisival igazolni, hogy rendelkezik
legal6bb a szerzodds t6rgya szerinti t&dkeny.6g." kiterjedo, z'o.ooo.lioo,- HUF/6v 6s
k6resem6nyenk6nt 10.000.000,- HUF dsszegre rrOtO dpftds-szerel6si munkrira vonatkoz6 - az
alvr{llalkoz6ikeresztfelel6ssdgre is kiterjed6 epitesi szerellsi biztositiissal.

A biaosit6si szerz6d6s vagy kdtvdny bemutat6s a szerzoddsk<it6s felt6tele. A felelossdgbiztositrist aV6llalkoz6 a szerzod|,s megsztin6s6ig kciteles fenntartani, ennek elmulasa6s a a szerzoddsnek a
Me grende lci illtali azonnal i m e gszi.intetd s6t vonhatj a maga ut6n.

V6llalk-oz6nak a teljes.ftdssel dsszefiiggdsben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esetleges krlrt
meg kell tdrftenie 6s lehet6sdg szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vrillalkoz6it ds
alkalmazottait minden perrel, igdnnyel, vesztes6ggel ds f6rral szemben, amely a Vrillalkoz6
tev6kenys6g6b6l vagy mulasztiis6b6l ered jelen 

"."ii6d"t 
teljesft6se soriin.

XI. SZERZ6DBSUONOSiTASA,MEGSZUNtrSE,TNTTtJCCTSZIESEES
JOGK6VETKEZMENYEI

89' Szerzodi5 Felekjelen szerz6d6st kizirolaga Kbt. l4l. $ szerintik6riilm6nyek fennrllltaeset6n
il'itbll m6dos(thatj ik SzerzodS Felek megrlllafodnak abban, hogy p6tmunka felmertil6se eset6n aKbt. l4l . $ vagy a Kbt. 98 $ (3) bekezd6s alapjin j6rnak et.

99: P6tmunka 6s tdbbletmunka: Szerzod<i Felek a p6tmunka 6s tdbbletmunka fogalmiit az
alribbiak szerint hatirozzilk me g:

P6tmunkiinak min6si.il azon miiszakilag szi.iksdges munka, amely a szerzod1s alapj6t kepezo
kdzbeszerzdsi dokumentum tartalmriban nem szeiepelt, de aikalmaz:isa n6lki.il u rr"i6d6, t1rrgya
rendeltet6sszeriien nem haszn6lhat6, 6s amelyet a'viii,lalkoz6 kdteles elv6gezni, illet6leg ;;;1t
n6lkiil a szerz6d6s eredm6nye nem jdhetne l6tie.

Tobbletmunk6nak mintisiil a szerzldeskdt6s alapjit kdpez| k6zbeszerz6si dokumentumban
kimutathat6an megl6vo, a Viillalkoz6 6ltal k6szftett 

-irazotttdteles 
k6lts6gvet6sben szerepl6 t6tel,
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amelynek mennyisdge el6re nem l6that6 miiszaki sziiks6gess6gb6l ndvekszik.

P6tmunka krilts6g6nek visel6se Szerzodo Felek megrillapodnak abban, hogy p6tmunka

felmeriil6se eset6n, annak kivizsg6klsrit6l mtiszaki 6s jogi 6rt6kel6sdt6l fiiggoen a Kbt. 141 . $ vagy a

Kbt. 98. $ (3) bekezd6s alapjrin j6rnakel.

Miiszaki ellenor feladata: V6llalkoz6 kdteles a p6tmunka, tdbbletmunka felmertil6s6t kdvet6en

halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 munkanapon beliil a Mtiszaki ellen6r fel€ j6vrihagy6s c6lj6b6l

benyirjtani az ana vonatkoz6 mtiszaki (feladat) leir6st tartalmaz6 V6llalkoz6i javaslat6t, melyet a

tvttiizit<ietten6rk6teles 3 munkanaponbeli.ilvdlem6nyezni,6sannakk<ir6benmegvizsg6lni,hogy:
- at6nylegesen felmeriilt k6lts6gek megfeleloen al6t6masztottak;

- a t6nylegesen felmeriilt munkatdtelek, kriltsdgek ktizvetleni.il kapcsol6dnak a projekthez,

n6lkiildzhetetlenek az 6pitdsi beruhiiz6s szerz6ddsszerti teljesit6s6hez;

- ameg6llap(tott k6lts6gek a szerzod6sben elore meghat6rozott m6dszer(ek) szerint keri.iltek

megrillapit6sra;
a benyu;tott kdltsdgvetds, illetve a szerzodds megfelel6en r6szletezett ahhoz, hogy a

jogszab6lyok megtart6sa ellenorizhet6 legyen;

meriiltek fel az rijabb k<ilts6gek;

- aztijonnan felmertilt munkatdtel a viilalkozitsi szerzod6s

kockrizati kdr6be;

alapj6n nem tartozik a vrillalkoz6

- akdlts6gek felmeriildse aSzerzodo Feleknek el6re nem l6that6 volt.

A Miiszaki ellenor a vizsg6lat6t kdvetoen kdteles v6lem6ny6t ir6sban a .V6llalkoz6val 6s

Megrendel6vel k6z6lni. A- Mtiszaki ellenor 6ltali j6v6hagy6s nem min6siil a munka

mefrendelds6nek, ar::akizir6lag a Megrendel6 ki.il6n ir6sos nyilatkozattal jogosult.

p6tmunka 6s t6bbletmunka meg6llapitott kdlts6geinek elsz6mol6si szab6lyai: a megval6sukis

sor6n felmeriilt t6bblet- 6s p6tmu-nkfiia azegydsszigti nett6 ajrinlati fu alapiiftkepezl kdlts6gvetds

vonatkoz6 t6telei, az abban n"* ,r"..p16 p6tmunka k6lts6gt6telek eset6n pedig a TERC

vonatkoz6 tdtelei az ir6nYad6ak.

A szerzSdds megsz[indse

91. A szeruodds a teljesitds v6gezt6vel megsziinik'

92. Szerz6d6 Felek a hat6rozott id6tartamri jogviszonyukra figyelemmel a szetzodes rendes

felmondiissal tdrtdno megsziintet6s6t kiz6rj6k.

93. A Megrend elo aszerzod6st6l alapos indokkal, a V6llalkoz6val tdrt6nt egyeztetds utiin el6llhat,

k6teles azonban a V6llalkoz6 6ltal igazolhat6an elk6szitett, illetve megkezdett munk6k teljes

ellendrt6k6t megt6riteni.

94. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzod6sszeg6st ktivet el, a szerzoddsszeges folytrin

k6rt szenvedett f6lkrirt6rit6sre 6s/vagy kttb6rre 6s/vagy azonnalihatrilyfi felmond6sra jogosult.

95. A Megrendel6 a V6llalkoz6hoz intezett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si kdtelezetts6g

n6lkiil aronnali hatrlllyal felmondhad a a szetzodest,ha

- K6zbeszerz6si D6ntobizotts6g a Kbt. 165. $ szerinti hatirozatitban meg6llapitotta a

k6,zbeszerz6si eljir6sra vonatkoz6 szab6lyok V6llalkoz6 tiltali megs6rtdsdt, feltdve, hogy

V6llalkoz6 riltal elk6vetettjogs6rt6s befolyr{solta a kdzbeszerzdsi elj6nist lezit6 ddntdst

- V6llalkoz6 a szerz6d6sben meghatiirozott valamely kdtelezetts6g6nek a Megrendel6

(r6sbeli felsz6litasa ellen6re, a felsz6litasban meghatirozott,legalibb l5 napos hatarid6n beliil

neki felr6hat6an nem tesz eleget.

- a Vrillalkoz6 alapoJ ok n6lktil megtagadja a Megrendel6 6ltal adott utasitiisok

v6grehajt6s6t,
- a V6llalkoz6 a szerzodes 88. pond6ban meghatilrozott biaositrisi szerz6d6se a jelen

szerzodds id6tartama alatt megsztinik 6s helyette a v6llalkoz6 t$ biaositr{si szerzod6st a

12

T\E



megsztintdst kdvet6 8 munkanapon beliil nem k6t;
- a vrillalkoz6 a Kbt. 138. g (2) - (4) bekezdds6ben foglaltakat megsdrti.
- Vrillalkozo a munkavdgz6s megkezd6s6vel 30 napot meghalad6 k6sedelembe es6se eset6n

Megrende 16 j ogosult j e I en szerzodesto I egyoldahian e 16l lni.
- V6llalkoz6 ellen a szerzoddskotdst kdvet6en felsziimolilsi, vlgelszdmol6si, hivatalb6l

tdrldsi, illetve egydb, a megsziintetds6re ir6nyul6 eljrir6s indul.
- Ha a V6llalkoz6 fizetlkdpessdgdben, pdnziigyi helyzetdben olyan l6nyeges v6ltoz6s

kdvetkezik be, amely a szerz6d6s teljesft6s6t veszllyezteti, a Megrendelcl jogosult a-szerzbddstril
eLillni. A Szerz6d6 Felek ilyen l6nyeges fizet6k6pess6gben bekdvetkez6 v6ltozrisnak tekintik
kiildntisen, ha a V6llalkoz6val szemben a szerzodls teljesit6s6nek idritartama alatt joger<ire
emelkedett fizet6si meghagy6s fitjrin k6vetel6s 6rvdnyesitdse van folyamatban, illetvl -csod-,

felsz6mol6si-, vagy vdgrehajlisi elj6rrist elrendelo joger<is hatdrozathatitlya alatt rill Amennyiben
V6llalkoz6 fizet6kdpessdgdben l6nyeges vdltozits kdvetkezik be, k6ieles a Megrend.iot u
kdriilm6ny bek6vetkez6s6t6l sz6mitott 8 napon beli.il inisban drtesiteni. A Megrendel6 jogosult a
szerz6d6st<il tov6bbri ekillni ktil<indsen, ha a Vrillalkoz6 szerzoddses kcitelezeisdgdnek nim tesz
eleget. valamint
- a V6llalkoz6 megs6rti a titoktartiisikdtelezetts6get.

?6' A Megrendel6.jogosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6vd teszi, liogy a szerz6d6ssel drintett feladata elkitrlsrir6l gondoskodni
tudjon - ha
a) a Vrlllalkoz6 c6gdben kdzvetetten vagy k6zvetleniil 25%o-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valam-ely olyan jogi,szemlly vagy jogiszemdlyis6ggel nem reidelkez6 gazdasirgit6rsas6g,
amely nem felel megaz 62. $ (l) bekezddi k; ponganalt<] ka) - kb) alpondri'ban meghat6rozottfeltdteleknek. ' ---r -"4-et
b) aYillalkoz6.kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-otmeghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerezvalamely olyan jogi szem6-ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdas1gi t6rsas6gban,amely nem felel megaz 62. $ (l) bekezdds k)-ponijTnak, ka) - kb) alpo"ntj;a;" meghat6rozottfelt6teleknek.

Ezen felmond6s esetdn a v6llalkozo a szerz6d6s megszrindse el6tt m6r teljesitett szolg6ltatiis
szerz6 dd sszerti pdnzbe I i el I en6rt6k6re j ogo su I t
97' A felmond6s esetdn a v6llalkoz6 jogosult az iltala a felmondils idopondrlban aSzerz6d6snek megfele l6en m6r e lkdszitett munkar6szek. e I len6rt6k6re.

98' A vrillalkoz6 a Megrendelo srilyos. szerz6d6sszeg6 magatartiisa eset6n jogosult azonnalihatillyal fr6sban felmondani a szeizlddst. Ebben "az 
esitben a v6lla[oz6 jogosult aMegrendeltivel szemben 6rv6nyesfteni a szerzodesszegdsbol fakad6 egy6b igdnyeit is. Srilyosszerzoddsszeg6snek tekintendri kiil6n6sen, ha:- Megrendel6 riltal kirillitott igazoliis 6rtelmdben eseddkes b6rmely <isszeget a vrlllalkozrisiszerz6d6sben meghat6rozott hatfuridtiig nem fizeti meg, feltdve, hogy a V6lli[oz6 6ltal tiizottlegal6bb 30 napos p6thal6rid6 is eredm?nyteren0l ertelt,;aramint- a Megrendel<i fizet6sk6ptelenn6 vrilik.

99' Egyoldahi felmondris esetdn a felmondrlsi id6 kezd6 napja a felmond6 fel t6rtivev6nyesdrtesit6 level6nek a mrisik fel 6ltali k6zhezv6tele. A Posta 6ltali mri'sodik 
";;;;ytelen k6zbesft6sikisdrlet eset6n a lev6l kdzbesitettnek tekinthet6.

Felfiiggesa6s

100' Miiszaki ellen6r a Megrendel6 j6vrihagy5s6val utasithatja a V6llalko zot a felfj(t6simunk6latok teljes vagy r6szleges felftiggesadsdie. A felfiillesztes ideje alatt vrillalkoz6 k6telesmegvddeni, t6rolni 6s biztosftani az-6rintett resz- az ejfiaszn6l6dii"st6l, vesztes6gekt6l vagykrlrokt6l' Ha a felfiiggeszt6s nem a v6llalkoz6nak felr6hat6 okra vezethet6 vissza, figy Szerz6d6Felek kdtelesek a Miiszaki ellen<irrel egyeztetetten a felfiiggesztds 6ltal okozott k6ltsdgek,valam int hat6rid6 hosszabbit6s t6rgy6ban egyezetdst folytatni.
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Vis maior

fQl. Egyik fel sem krivet el szerzoddsszeg6st, ha kdtelezetts6gei teljesit6sdt ,,vis maior"

akadiiyizza meg, amely a Szerzod6s al6irris6nak id6pontja ut6n kdvetkezett be.

102. A,,Vis Maior" olyan kiv6teles esemenyt vagy ktirtilm6nytjelent:

a) amelynek elotilldsa a Szerz6d6 Felek akarat6t6l fiiggetlen,

Ul amely bek6vetkez6s6nek elhrlrit6s6ra az adott fdl a szerz6d6s megkdt6s6t megelozoen

alapvetoen nem kdsziilhetett fel
c) amelyet, miutfn bek<ivetkezett az adott fdl alapvetoen nem keriilhetett el vagy nem volt

k6pes ellen6rzdse al6 vonni 6s

d) amelynek bekovetkezdse alapvet6en nem a m6sik fdlnek tulajdonithat6.

Amennyiben az a)-d) feltdtelek teljesiilnek a vis maior magiiba foglalhatja. az alihb felsorolt

kivdteles esem6nyeket vagy kortilmlnyeket, de nem csup6n ezekre korl6toz6dik: elemi csapfsok,

sztrrljkok vagy egy6b mlinkahelyi zavargrisok, hadlizenettel inditott vagy an6lkiili h6boruk,

blok6dok, zendtil6s, lgzadis,jrirv6nyok, ftrllcsuszaml6sok, ftldreng6sek, viharok, vill6mcsap6sok,

6rad6sok, zavarg6sok, robbant6sok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem Lithat6 esemdnyek'

",n.rv.r. 
mindk[t f6l 6rdekk<ir6n kivtil meriilnil fel 6s amelyeket a szerzodo Felek kell6

gondoss6ggal sem tudnak kikiiszcibdlni.

103. Ha azegyik f6l ,,vis maior" miatt akad6lyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen.annak

6rdek6ben, hogy az aiadiiyonat6s hat6sait .ih,a.iwu minim6lis kdsedelemmel teljesiteni tudja

szerz6d6ses k<itelezetts6geit.

104. Ha a ,,vis maior" k6ri,ilm6nyek 90 napon 6t megszakitatlanul fenn6llnak, b6rmelyik f6lnek

jogaUun iil aSzerzod6st 30 napos ielmond6si idSvelmegsziintetni.

XII. EGYUTTMOXoOBS

105. A szerz6d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s 6sszehangol6sa, a kivitelez6s sor6n sziiksdgessd

v6lo int6zkeddsek megt6tele tekintet6ben

v6llalkoz6 r6sz6rolkijeltilt kapcsolattart6 szem6ly: Grill Szabolcs

telefon: 30/901-5441
e-mail : titkarsag@wolfbauteam'hu

Megrendel6r6sz6rolkijeldltkapcsolattart6szem6ly:Ker6czP6ter
telefon: 301476-6318

e-mail : kerecz.Peter@biokom'hu

Mtiszaki ellen6r: Beke Lriszl6

telefon:l}i410-046,201979-59-92,beke.laszlo@upcmail.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t,. telefonsziimrlt, stb') a Felek kiz6t6lag a

szerz6dds teljesitds6vel 6sszefiigg6 k"p";!;r*6t cei;,abOt, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b

jogos drdekek dd;;.rft6ti ;rg*."* jogosultak 
"kezelni' Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszabtlyok es adatv.delmi szaLully zataikrendelkez6sei szerint j6mak el'

106. Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzilk az elozo pontban megnevezett

k6pviseloiket, hogy a szerzod6., ..r".rin,i-**ti .tg'al6sit6s6val kapcsolatos dd'nt6sekn6l' a

teljesit6si ;"gyrti[6nyr.[ Aeira, a2il a Sz.erzodo FJleket teljes jogkdrrel kdpviseljdk' Ezen

k6pvisel6k .;ogoruit f., illetve kdtedk megtenni mindazon m[iszaki int6zkeddseket'

nyilatkozatot, amely a szerzod1.s teljesitds6h., ,itikt6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben' s a

szerzod6s melldkleteiben foglaltakkar nem e[ent6tes. szerzodo Felek k6pvisel6inek a jelen

szerz6d6sben biztositott jogk6r6nek korlitoz6sa a m6sik f6lrel szemben csak ir6sbeli k6zl6st6l

kezdve hat6lyos. A kdpviselot rr.rnervel.nltlrt Enoviitozirst a Szerz6d6 Felek egym6ssal azonnal'

ir6sbankdzlik.
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107. Szerzodo Felek kdtelesek egym6s kdzdtti valamennyi kdzl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s
d6nt6st ir6sban rdgziteni 6s egymiishoz halad6ktalanul eljuttatni. A postai riton eljuttatott
nyilatkozatok k6zbesftettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste", ,,6tvdtelt
megtagadta", ,,cimzett ismeretlen" vagy hasonl6 tartalmri postai jelz6ssel 6rkeznek vissza a
nyilatkozattev6h6z.

X[I. VITARENDEZES

108. Megrendelonek 6s V6llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
trirgyal6sokon, b6kds fton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vit5t, amely kdzrittiik a
szerz6ddssel kapcsolatban felmertil. Ha a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 6iizerfi hatririd6n beliil nem
tudj6k megoldani a szerzoddssel dsszefiigg6sben keletkezett jogvit6jukat, annak eld6nt6se
erdek6ben - per6rtdkt<il ftigg6en - aldvetik magukat a Pdcsi lanisbir6sag, illetve a p6csi
T6rv6nysz6k kizdr6lagos illet6kess6gdnek.

XIV. BIZALMAS INFORMACIOX
109. Szerzodo Felek megrlllapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hatrily6nak tartama alatt es azt
kdvet6en bizalmasan, tizleti titokkdnt kezelik a iierz6dds teljesft6se kaics6n tudom6sukra jutott
info.rmrici6ikat, tdnyeket vagy adatokat, azokat harmadik felnek semmilyen formiiban n",n ualat
tov6bb. A fenti informrlc_i6k, tdnyek, valamint adatok - a mrlsik fll iitalejrizetesen adott kifejeiett
frrisbeli hozzi$ilrulitsa n6lkiil -kizirolaga szerzoddsteljesit6sdre hasznrilhat6k fel.
110. Mindk6t fdl |ajdkoziratja drintett munkav6llal6it a jelen szerz<id6sben foglalt
ktitelezetts6geir6l ds felel<issdget v6llalnak saj6t munkaviillal6ik tekintetdben a fenti k6telezettsigek
teljesitdsddrt.

111. Szerzldo Felek tudomrissal birnak arr6l, hogy a Kbt. 44. $-rinak (2)bekezd€se szerint nem
korliltozhat6, illetve nem tilthat6 meg i.izleti titokra-liivatkoz6ssalllyan inform6ci6 nyilvrlnoss6gra
hozatala, amely a kdzdrdekii adatok nyilv6nossiig6ra 6s a kdz6rdekb6l nyilv6nos adatra vonatkoz6
kiil6n tdrvdnyben meghatdrozott adatszolg6ltat6si 6s tilekoztatilsr kcitelezltts6g a1i esik.

XV. NYILATKOZATOK
ll2. Mindkdt fdl kijelenti, hogy:
- kello felhatalmaz6ssal (meghatalmaz6ssal) 6s jogkdrrel rendelkezik a jelen szerz<id6s

alilirdsira 6s te lj esit6s6re ;

- a jelen szerzodds akiinisrlt az en:e kijeldlt vezeto, illetSleg a ceg igazgat6siiga vagy vezet6testiilete szab6lyszeriien enged6lyezte ds az megfelel az erre vonatkoz6 jogszab6lyi
rendelkezdseknek;
- ajelen szerz6d6st a fel nevdben al6ir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabrilyok rlltal

megkfv6nt regisztnilt al6ir6si joggal rendelkezik, igy resi6r6l a szerzod6s al6i*lsa 6s teljesit6se
nem eredmenyezi m6s, olyan szerz<idds, vagy egydb jognyilatkozatmegszeg6s6t, melyben fdlkdnt
szerepel;

nincs olyan ftigg6ben levo kdtelezetts6ge, vagy drdekkdrdben ldv6 mrls k6riilm6ny, amely
kedveztitleniil hathat a jelen szerz6ddsben foglalti[ 6rvdnyess6gdre, teljesit6s6re, vagy sajrit
telj esftdsi kdszs6g6re, i lletve k6pess6gdre.

XvI. EGYEB RENDELKEZESEK
113' Megrendel6 v6llalkozrlsi szerzodds teljesit6se sor6n esetlegesen keletkez6, szerzoi jog
vddelme al6 eso alkot6sokon teriileti korlitoz6s ndlkiili, kiz6r6lagos Zs harmadik szemdly sz6m6ra
tltadhat6 felhasznSl6ijogot szerez,valamint jo got szerezaz alkotriiok ritdolgozrisrira is.
114' A jelen szerz6ddsben nem szabillyozott kdrd6sekben ktil6n6sen a polg6ri T6rv6nyk6nyvrrll
sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny, akdzbeszerzdsekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tdiJny a szerzoijogr6l
sz6l6 1999' 6vi LxXu. t1irv61y, az lpitesi beruh6ziisok, valamint az dpittlsi beruh6z6sokhoz
kapcsol6d6 tervezoi-6s m6rntjki_ szolgiltatrlsok kdzbeszeizdsdnek rdszleies szabiiyairol sz6l6322/2015- (x.30.) Korm. rendelet, i epitaipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 lgll2oog
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(lX.l5.) Korm. rendelet, azegydb kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkezdseit, valamint a

kozbeszerzlsi eljrir6sban k6szitett kozbeszerzesi dokumentumok elo(nlsait kell alkalmazni.

115. Szerzodl Felek magukra n6zve kdtelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. 6s az 6llamhiztartist6l
sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrv6ny szerinti illetdkes ellenorz6 szervezetek feladat- 6s hat6skdri.iknek

megfeleloen a ktlzbeszerzdsi eljrir6sokat 6s az azok alapjrin megkdtdtt szerz6d6sek teljesitds6t

,.nirr"r.r.n ellen6rizhetik, 6s hogy rdsztikre a jogszabiily szerinti informrici6 megadrisa iizleti

titokra val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6 meg.

116. Mind a SzerzSd6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilvrintartrisok meg6rz6si idotartama

lej6rat6ig a V6llalkoz6nak lehetovd kell tenni a Megrendel6, az Allami Sz6mvev6sz6k 6s illetdkes

sie*erei"i, a Korm6ny 6ltal kijeldlt belso ellen6rz6si szerv, a Korm6nyzati Ellenorz6si Hivatal, a

201 l. 6vi CXCV. tcirv6ny szerinti fejezetek ellen6rz6si szervezetei, a Kincst6r, valamint a Kbt. 6s az

iilamhiztart6sr6l sz6l6 ZOlL dvi CXCV. torvdny szerinti b6rmely egy6b illet6kes ellen6rz6

szewezet trirv6nyes vagy meghatalmazott k6pvise16inek a Szolg6ltat6sokhoz kapcsol6d6

nyilv6ntartrisok, szriml iri, a Siolgriltat6sok megval6sftrisrit igazol6 okmiinyok, bizonylatok

helyszinen t6rt6nd ellen6rz6s6t vagy kdnyvvizsgillatbt, azokr6l m6solatok kdszit6s6t vagy

rendelkez6sre bocsiit6siit.

ll7. Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan rdszdtk6pezik azalibbi melldkletek:

l. sz6mri melldklet: Kdzbeszerzdsi Dokumentum 6s melldkletei, illetve azok esetleges

m6dosit6sai,
Z. szitmimell6klet: A kdzbeszerzdsi elj6rr{s sor6n nyfjtott kieg6szito t6jdkoztatris

3. sziimri mell6klet: Vrllalkoz6 ajinlata(6s ahhoz kapcsol6d6 hi6nyp6tl6s, felvikigositas, ut6lagos

igazoliis 6s indokLis),
{. szim1 mel ldklet : T6teles k6 lts6gvet6s(ek) 6s fodsszes(to

5. sziimfi mell6klet: Mfiszaki leir6s 6s tervdokumentaci6 (megrendel6i kdvetelmdny)

6. sz6mri melldklet: Felel6ssdgbiaositrlsi k6tv6ny

7. sz6m[ melldklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alv6llalkoz6k sz6zal6kos eslvagy

pdnzngyi 16szv6tel6nek ar6nyrir6 I

A Szerzodo Felek riigzitik, hogy a fent eml(tett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol6sra a

szerzod6s torzsszdvJgeiur, dZ'u Szerzodo Felek sz6m6ra ismert azok tartalma. Ezen iratokat fgy

kell tekinteni, mint 
"amelyek a jelen szerzod6s elv6laszthatatlan r6sz6t kdpezik, azzal egyiitt

6rtelmezend6ek.

Jelen megiillapod6st Szerz6do Felek k6pviseloi elolvas6s. 6s 6ttanulm6nyozis ut6n j6v6hagy6.lag,

mint akaratukkal mindenben .n.g.gy.r6t 4 eredeti p6ld6nyban irtitk al6, melyb6l 2 p6ld6ny

Megrendel6 t, 2 p|lddny V6l lalkoz6t il leti'

P6cs, 2o r e.oe'el - E NU XOryt Pdcs,20l9. *.!(
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