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I.

PREAn4 B ULUM

1.

A Megrendel6, Hint aj£nlatk6r6 2017. janu£r h6 9. napj£n 4 KEHOPJ.2. /7-/6-2O/6-OOO4/

faydmd 1)dlydayat leeret6ben ,A Domb5udri Sxpent IJlkdCS RErbdgr6sap5re 1 62 JIVA telffesitm5nyti hogrc6ld lJdl6apti

edSsrfudpldlds elleni u6delemmel rendelkiegr6 napelemeJ hifer6md

hialakltdfa'' tire;J&, a hibhoesZJer2;€SC:irr:6^

sz616 2015. 6vi Kbt.) Harmadik r6sz, a Kbt. 112. § (1) bekezd6s b) pontja alapj£n, a Kbt. 115. § 1((
bekezd6se szerinti, k6zvetlen aj£nlatt6teli felhiv£ssal inditott nyflt k6zbeszerz6si elj£r£st i
tov£bbiakban: k6zbeszerz6si elj £r£s) inditott.

2. Megrende16 a beruh£z£ssal szemben t£masztott alapvet6 mtiszaki, mennyis6gi 6s szakmai
k6vetelm6nyeket a k6zbeszerz6si elj£r£sban V£llalkoZ6 rendelkez6s6re bocs£tott k6zbeszerz6si
dokumentumban (a tov£bbiakban: k6zbeszerz6si dokumentum) r6szletesen meghat£rozta.
V£nalkoz6 ezen felt6teleket a k6zbeszerz6si elj£r£sban ben)nijtott aj£nlat£ban (a tov£bbiakban:
aj£nlat) elfogadta. Beruh£z£s alatt a Megrendel6 a jelen szerz6d6s t£rgy£t k6pez6 kivitelez6si
feladatok 6sszess6g6t 6rti.

¥

3. Megrendel6 az aj£nlatok mindenre kiterjed6 6s r6szletes vizsg£lat£t k6vet6en a k6zbeszerz6si
dokumentumban meghat£rozott, valamint a kapcsol6d6 j ogszab£lyokban is r6gzitett fdt6teleket is
flgyelembe V6ve 2017. m£rcius h6 22. napj£n ir£sban eredm6nyt hirdetett. Megrendel6
k6zbeszerz6si elj£r£sban hozott d6nt6se szerint a nyertes aj£nlattev6 - vagy amennyiben a Kbt.
1 31. § (4) bekezd6s6ben megadott k6rtilm6ny az 6sszegz6s megkuld6s6t k6vet6en el6£ut, a nyertes
aj£nlatot k6vetkez6 legkedvez6bb aj£nlatot tev6nek min6sitett szervezet - Vanalkoz6 lett.

4. A Szerz6d6s c6lja, hogy meghat£rozza mindazon felt6teleket, amelyek alapj£n a Szerz6d6 Felek
az egyes jogokat 6rv6nyesitik, a k6lcs6n6sen meg£1lapitott szolg£ltat£sokat, illetve k6telezetts6geket
telj esick.
5.

A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deklar£lj£k azon meg£uapod£sukat, hogy:

5. 1 Vanalkoz6 k6telezetts6get villal a Megrendel6 fe16, hogy a Szerz6d6sben meghatirozott 6pit6si
befuh£z£st kivitelezi 6s befejezi, az esetleges felmeriil6 hib£kat kijavitja, sztiks6ges kieg6szit6
gy£rtm£ny terveket elk6sziti a Szerz6d6s rendelkez6seinek megfelel6en; 6s azt mfik6d6k6pes
£uapotban £tadja.

5.2. Megrendel6 ezdton k6telezetts6get v£ual, hogy a Szerz6d6sben el6irt id6pontokban 6s m6don
a Szerz6d6sben r6szletesen meghatarozott dijakat - az ott meghat£rozott form£ban 6s titemez6s
szerint - a V£llalkoz6 r6sz6re megflZeti.
5.3. V£llalkoz6 k6teles a szerz6d6s 6ttelm6ben a L6tesitm6nyt szerz6d6sszerfien, teljes k6rden
mfiszakilag 6s min6s6gileg kifog£stalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6ir£soknak, mfiszaki
szabv£nyoknak, valamint a technika mai £ll£s£nak megfelel6en a v£llalt hat£rid6ben a szakeanalat

gondoss£g£val elk6sziteni, az ehhez sztiks6ges hat6s£gi enged6lyek beszerez6s6n6l k6zremfik6dni,
illetve valamennyi egy6b szerz6d6ses k6telezetts6g6t szerz6d6sszerien teljesiteni. A V£llalkoz6 az
el6bbi, a L6tesitm6ny szerz6d6sszerd megva16sit£s£ra v£ualt k6telezetts6ge mellett kifejezett
k6telezetts6get v£llal arra, hogy a j6t£u£si/szavatoss£gi k6telezetts6geinek marad6ktalanul eleget
tesz.

5.4. V£]]alkoz6 a Szerz6d6ses Meg£llapod£s al£ir£sival akk6nt nyilatkozik, hogy a Szerz6d6s
elv£laszthatadan r6sz6t k6pez6 k6zbeszerz6si dokumentumokat 6s a Megrendel6 £ltal a
rendeu[ez6s6re bocs£tott egy6b dokumentumokat, mint szalIV£llalat Saj£t felel6ss6g6re ellen6rizte,
az azokban foglalt t6nyeket, el6frosokat ismeri. V£1lalkoz6 a L6tesitm6ny Egy6sszegfi Aj£ulati Ar£t
ezen inform£ci6k figyelembe v6tel6vel, keu6en nagy szakmai tapasztalat£ra alapozva 6s az 6pit6si
helyszin ismeret6ben £llapitotta meg. V£llalkoz6 a L6tesitm6ny funkci6j£nak, c6ljainak megfelel6
6s rendeltet6sszerd haszn£lafahoz a megfelel6 megjelen6sti 6s min6s6gfi megval6sit£shoz,
zavartalanul haszn£lhat6 allapot£hoz sztiks6ges kivitelez6si munk£kat kalkul£lni tudta, 6s a mfiszaki
6s ig6nyszintbeh bizonytalans£gokat is figyelembe vette.

5.5. V£llakoz6 nyilatkozik tov£bb£, a k6zbeszerz6si dokumentum £tfog6an 6s kell6 alaposs£ggal
tartalmaz minden, a kivitelez6ssel kapcsolatos elv£r£st 6s el6ir£st. Ennek £ttekint6se, megismer6se
6s tartalmi elsaj£tit£sa a kivitelez6 felel6ss6ge. A szerz6d6s al£ir£sival Vallalkoz6 kijelenti, hogy az
aj£nlat kidolgoz£sa sor£n keu6 k6rtiltekint6ssel j£rt el, ez6rt a k6zbeszerz6si dokumentum esetleges
hi£nyoss£g£ra t6rt6n6 utal£ssal semmiffle t6bblet ellenszolg£ltat£si ig6nyt a kivitelez6s folyam£n az
aj£nlatk6r6nek nem all m6dj£ban elfogadni. V£ualkoz6 kijelenti, hogy a tervdokument£ci6
kivitelez6sre alkalmas, tov£bb£ a V£llalkoz6 aj£nlatiban szerepl6 nett6 aj£nlati £r a
dokument£ci6ban szerep16 munk£kat teljes k6rfien tartalmazza 6s valamennyi kochizatot az aj£nlat
megad£sa sor£n flgyelembe Vett.
5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6d6s £tal£ny£ras jeueg6re figyelemmel V£1lalkoz6
kijelenti, hogy:
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megismerte a k6zbeszerz6si dokumentum r6szekent rendelkez6s6re bocs£tott mfiszaki

-

dokument£ci6 6s k6lts6gvet6s tartalm£t, 6s az abban foglalt munk£latok teljes k6lri
megval6sit£s£ra vonatkoz6an tette meg aj £nlatit;
a rendelkez6s6re bocs£tott tervdokumenfaci6 6s k6lts6gvet6s alapj£n az 6pit6si beruh£z£st

szerz6d6sszerfien, teljes k6rfeen, mtiszaki 6s min6s6gi szempontb6l is kifog£stalan £llapotban,
a vonatkoz6 jogszab£lyoknak, mtiszaki szab£lyoknak megfelel6en k6sziti el;
I a k6zbeszerz6si dokumentumot £ttanulm£nyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zm6nyek ut£n a Szerz6d6 Felek a k6zbeszerz6si dokumentum r6sz6t k6pez6
tervdokument£ci6nak 6s k6lts6gvet6snek valamint a V£llalkoz6 k6zbeszerz6si elj£r£sban ben]nij tott
aj£nlat£nak megfelel6en az al£bbiak szerint £llapodnak meg:

II.

A SZERZ6DEs TARGYA

1.

A Preambulumban leirtak alapj£n a Megrendel6 megrendeli, a V£llalkoz6 pedig elv£llalja 4
KEHOP-5.2.1 1 -1 6-201 6-00041 seydmd pdlydz!at keret5ben ,A Domb6udri I apnt IJlledCS K6rbdziesap6re
1 62 RI/A telifesltm5ny# hogrc6ld hdl6z!ati edssayatdpldlds elleni u6delemmel rendelleec7\6 nclpeleme: kiSer6m#

A,'¢/¢4,'/z2'JZZ " t£rgyli beruh£Z£S kiViteleZ6s6t a mfiszaki dokument£ci6ban meghat£rozott mfiszaki
tartalommal 6s r6szletezetts6ggel.

2. A mfiszaki tartalmat a szerz6d6s r6sz6t k6pez6
a) Tervdokument£ci6, mfiszaki (feladat) leir£s, joger6s enged6ly(ek)
b) V£ualkoz6 aj£nlata;
c) V£ualkoz6 £ltal adott £razott k6lts6gvet6s;
egytittesen hat£rozz£k meg oly m6don, hogy elt6r€s eset6n a teljess6g 6rdek6ben mindig a
r6szletesebb tejedelmfi el6ir£sokat kell ir£nyad6nak tekinteni, euentmond£s esefen az al£bbi
sorrend 6rv6nyesul azzal, hogy a sorrendben el6r6bb £u6 dokumentum rendelkez6sei megel6zik a
sorban k6s6bb £u6 dokumentum rendelkez6seit ( a). ut£n b.)., b.) ut£n c.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz6d6ses
meghat£rozott dokumentumok sorrendis6g6t nem 6rintik.

meg£Hapod£s

II.4.

pontj£ban

3. A Kivitelez6s a Szerz6d6sben r6gzitett 6pit6si munk£latokon t\il - t6bbek k6z6tt - az
al£bbiakat foglalja mag£ba:
a szerz6d6sk6t6st k6vet6en £llapotfelm6r6st k6teles v6gezni, melyet fot6- vagy video
-

dokument£ci6val kell al£t£masztani,
a munkateriilet sztiks6ges 6rz6se;
valamennyi ideiglenes 6pit6si vizehit£shoz 6s 6pit6si elektromos emt£shoz 6s v6telez6sekhez

-

sztiks6ges m6rhet6 ki6pit6sek elk6szit6se; a projekt megval6sft£s£nak id6tartam alatt
felmeriil6 k6zdzemi dij a nyertes Aj£nlattev6t terheli.
a kivitelez6s megval6sit£s£hoz sziiks6ges valamennyi 6pit6si 6s szerel6si munka elv6gz6se,

-

tizempr6b£k lefolytatisa;
midden igazgat£si, technikai vagy egy6b feladat ehat£sa, amely ahhoz sztiks6ges, hogy a
kivitelez6st a tervekben meghat£rozott £uapotban Megrendel6nek £tadj a;
az elk6szult letesitm6ny szerz6d6snek, jogszab£lynak, enged6lynek t6rt6n6 megfelel6s6g6nek
igazolasa,

minden olyan dokumentum elk6szit6se, amely a l6tesitm6ny tizemeltet6s6hez, a biztons£gos
mfik6d6s6hez/haszn£lathoz sztiks6ges, Felhaszn£l6i tizemeltet6si 6s hibaelh£rit£si dtmutat6
atadasa
az £tadis-£tv6teli elj£r£s sor£n a be6pitett anyagok, szerkezetek, berendez6sek megfelel6s6gi
igazol£s£t k6teles £tadni,
£tad£si 6s megval6sul£si terv elk6szit6se, a haszn£latba v6teli enged6ly benylijt£s£hoz
sziiks6ges dokument£ci6 elk6szit6se 6s £tad£sa a Megrendel6nek, a Megrendel6i
k6vete]m6nyekben r6gzitett form£ban 6s p6ld£nysz£mban,
valamennyi kivitelez6si munk£val kapcsolatban k6pz6d6 bont£si t6rmel6k 6s 6pit6si hullad6k

-

gyfijt6se 6s a Megrendel6i k6vetelm6nyben £oglaltak szerinti elsz£llft£sa, illetve a
i ogszab£lyoknak megfelel6 £rtalmatlarit£sa, djrahasznosit£sa;
a munkav6gz6sek befejez6se ut£n a kivitelez6ssel 6rintett felvonul£si teruletek kivitelez6s
megkezd6se el6tti £llapotnak megfelel6 helyre£hit£sa;
a k6myezetben, k6myez6 6pitm6nyekben okozott s6riil6sek, k£rok helyre£llit£sa, a

-

szavatoss£gi 6s j6t£ll£si k6telezetts6gek ehit£sa,
rendelkez6sre £ll£s a haszn£latba v6teli elj£r£s sor£n;
V£flahioz6 feladata minden olyan dokumentum elkeszit6se, enged6ly beszerz6se 6s £tad£sa

az Megrendel6nek, valamint dijak befizet6se, amely a L6tesitm6ny tlzemeltet6s6hez,
biztons£gos mfik6dtet6s6hez sziiks6ges,
V£llalkoz6 k6teles a projektre vonatkoz6 k6myezetv6delmi 6s es6lyegyen16s6gi
jogszab£lyokat betartani, a projekt £ltal 6rintett teruleten a v6dett term6szeti 6s kultur£lis
6rt6keket meg6rizni, a fenn£ll6 vagy a beruh£z£s sor£n keletkezett k6myezeti hilt 6s az
es6lyegyen16s6g szemponj£b6l i ogszab£lyba titk6z6 nem-megfelel6s6get legk6s6bb a proj ekt
megval6sit£sa sor£n megsziintetni.
V£ualkoz6 k6teles a fejleszt6shez kapcsol6d6 nyflv£nos esem6nyeken, kommunik£ci6j£ban
6s viselked6s6ben es6lytudatoss£got kifejezni: hem k6zvetit szegreg£ci6t, cs6kkenti a
csoportokra vonatkoz6 meg16v6 el6it6leteket.
I

Kivitelez6s alatt teh£t Szerz6d6 Felek a munk£k teljess6g6t 6rtik azzal a c6llal, hogy V£llalkoz6

mindenfajta munk£t a Szerz6d6s keret6ben k6teles elv6gezni - figyelemmel arra, hogy a
tervdokumentici6t, 6pit6si enged6lyt, az £razatlan k6lts6gvet6s 6s a Megrendel6i k6vetelm6nyeket
£ttanulm£nyozta, azokat megval6sithat6nak tartja 6s az esetleges abban nem szerepl6 t6telekkel a
v£llal£s£t mar kieg6szitette - azaz t6bbletmunka vagy egy6b k6lts6gsz£mol£sra nem keriilhet sot.
4.
Jelen Szerz6d6s r6sz6t az al£bbi dokumentumok k6pezik 6s azok jelen Szerz6d6ssel
egyiittesen 6rtelmezend6k:
a)
V£uakoz£si szerz6d6s
b)

1. sz. Kieg6szit6 t£j6koztat£s

c)
d)
e)
I)

Tervdokument£ci6, joger6s enged6ly(ek)
A k6zbeszerz6si elj£r£s sor£n tett nyflatkozatok
K6zbeszerz6si dokumentum 6s a V£llakoz6 Aj£nlata
B£rmely egy6b dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

5. V£1lalkoz6 szerz6d6ses k6telezetts6get v£1lal a Megrendel6 fel6 arra, hogy a L6tesitm6nyt
kivitelezi 6s befejezi, mfik6d6k6pes £llapotban 6s el6irt hat£rid6ben £tadja, valamint az abban rejl6
hib£kat kijavitja a Szerz6d6s rendelkez6seinek megfelel6en.

6. Megrendel6 ezdton szerz6d6ses k6telezetts6get vanal,
id6pontokban 6s m6don a Szerz6d6ses drat kifizeti.

Ill.

H ELFI

hogy

a

Szerz6d6sben

el6irt

TAJEKOZTATAsI K6TELEZETTSEG
1.
Szerz6d6 Felek k6lcs6n6sen sztiks6gesnek tartj£k egym£s ir£sban t6rt6n6 t£j6koztat£s£t
minden olyan k6rilm6nyr6l, amely a szerz6d6s szerinti teljesit6st vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6
teszi. Az a fel, aki ezt elmulasztja, vagy k6s6bbi id6ben teszi meg) mint ahogyan az bizonyithat6an
tudom£s£ra jutott, elegend6 okot szolg£ltat aria, hogy az egyiittmfik6d6si j6sz£nd6kot a m£sik fel
k6ts6gbe vonja 6s az esetet rigy min6sitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6d6sszeg6s
fogalm£t.

2. V£ualkoz6 halad6ktalanul 6rtesiti a Megrendel6t minden olyan k6riilm6nyr6l, amely jelen
szerz6d6s teljesit6s6t, eredm6ny6t, illetve a teljesit6si hat£rid6ket 6rdemben 6inti vagy befoly£solja.
Az 6rtesit6sben r6gziteni kell az okokat, 6s javaslatokat ken tenni a megold£sra.
3. A V£llalkoz6 6s a Megrendel6 a szerz6d6s teljesifese 6rdek6ben a fentieken thl, £1tal£ban is
egyiittmfik6dnek. Ennek megfelel6en kel16 id6ben egym£s rendelkez6s6re bocs£tj£k a szriks6ges
adatokat 6s eszk6z6ket, valamint gondoskodnak a teljesit6s tov£bbi felt6teleinek megteremt6s6r6l.
A telj esit6st 6rint6 minden l6nyeges k6rtilm6nyr6l halad6ktalanul t£j6koztatj £k egym£st.

4. Amennyiben a kivitelez6s enged61yk6teles, V£llalkoz6 k6teles faj6koztatni Megrendel6t abban
az esetben, ha 6szleh, hogy a benlh£z£sra kiadott 6pit6si enged6ly m6dosit£sa, illetve a kivitelez6ssel
kapcsolatban rij enged6ly' hozz£j£nll£s megszerz6se, vagy a tervdokument£ci6 r6sz6t k6p6t k6pez6
egyeztet6si jegyz6k6nyvek lej£rati figyelemmel, azok mestjit£sa v£lik sziiks6gess6. A m6dosit£s az
dj enged6ly megszerz6se valamint az egyeztefesi jegyz6k6nyvek meglijit£sa Megrendel6
k6 telez e tts age.

IV.

MEGRENDEL6 JOGAI, K6TELEZETTSEGEI
AuaD O tfelm6r6 s

1.

V£llalkoz6 a munkateriilet £tad£s£t megel6z6en £llapotfelm6r6st k6teles v6gezni, melyet fot6-

vagy video doh-entici6val keu al£t£masztani, mely dokumentici6 z6r6 dokument£ci6nck
min6sul. Az £llapotfelm6r6sr6l k6szult dokumentumok a z6r6 dokumentaci6 r6sz6t k6pezik.
Munkateriilet £tad£sa
2.

A munk£t a Megrendel6 altal a kijel61t helyen kell elv6gezni.

3.

Megrendel6 k6teles V£llalkoz6nak a helyszin hozz£fechet6s6g jog£t a jelen szerz6d6s al£ir£s£t,
k6vet6en a megrendel6i k6vetelm6nyben irtak szerint megadni azzal, hogy VIlla]koz6
munkav6gz6sre csak a jogszabalyi el6fr£sokban meghat£rozott munkalrezd6sre vonatkoz6
bejelent6si k6telezetts6get k6vet6en az ott irt hat£rid6 betart£sival jogosult, ezen id6pontig
kizdr6lag a munhakezddshez sztiks6ges el6kdszuletek v6gezhet6ek. Megrendel6 a munkahelyet
alkalmas £llapotban k6teles a V£llalkoz6 rendelkez6s6re bocs£tani.

A munkakezdds tervezett id6pontjdr6l a V£llalkoz6nak 5 nappal kor£bban taj6koztatnia sziiks6ges
a Megrendel6t 6s a Mtiszaki euen6rt. A munka csak a Mfiszaki ellen6r ir£sos enged6ly6vel kezdIlet6
meg.

4. Megrendel6 k6teles minden birtok£ban l6v6 6s a teljesit6sre vonatkoz6 adatot a munkatelulet
£tad£sival egyidejuleg V£]lalkoz6 rendelkez6s6re bocs£tani.
5.

Munkaterulet £tad£s£nak felt6tele: z6r6 dokument£ci6 Mfiszaki ellen6r alta]i elfogad£sa.

A Megrendel6 loin

6. Megrendel6 jogosult a V£llalkoz6 tev6kenys6g6t ellen6rizni, de az eHen6rz6s a V£llalkoz6
szerz6d6sszerti teljesit6s6t hem h£tr£ltathatja. V£llalkoz6 hem mentestil a felel6ss6g al6l, ha
Megrendel6 az ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el.
7. V£llalkoz6 a lefolytatott k6zbeszerz6si eljdr£s alapj£n megk6t6tt szerz6d6s, iuetve a
Megrendel6 utasitisai szerint k6teles elj£mi. Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a munk+ka
megszervez6s6re, nem teheti a teljesit6st terhesebb6.

8. A Megrendel6 csak a k6zbeszerz6si dokumentum r6sz6t k6pez6 tervdokument£ci6ban, feladat
leir£sban 6s a k6lts6gvetdsben meghafarozott, a mindenkor 6rv6nyes magyar szabv£nyoknak 6s
mfiszaki ir£nyelveknek, technol6giai leir£soknak megfele16 teljesit6st fogad el. Amennyiben a vihalt
munha min6s6ge a vonatkoz6 el6ir£soknak nefn, vagy hem teljes m6rt6kben felel meg' \igygy
Megrendel6 kizir6lagos joga d6nteni arr6l, hogy ragaszkodik a szerz6d6s szelinti min6s6g
teljesit6s6hez, vagy a munhit a teljesitett min6s6gben elfogadja.

9. Amennyiben a V£llalkoz6nak jelen szerz6d6sben, valamint annak mell6kleteiben nem
szerepl6, a teljesit6shez sztiks6ges egy6b in£orm£ci6ra van sztiks6ge, az in£orm£ci6 ig6ny6r6l a
Megrendel6t halad6ktahanul 6rtesitenie keu. A Megrendel6 v£11alja, hogy a V£llalkoz6 altal 6sszerden
k6rt, a szerz6d6sszerfi teljesit6shez sztiks6ges minden inform£ci6t, adetot, nyilatkozatot,
hozz£j£rul£st a lehet6 legr6videbb dsszerfe hatirid6n behil - k6sedelem n6lktil - a V£halkoz6
rendelkez6sdre bocs£tja.

10. Megrende16 a v£llalkoz6i dij megfizet6s6vel a jelen v£llalkozdsi szerz6d6s teljesit6se sorin
keletkez6, szerz6i jog v6delme al£ es6 alkot£sokon teriileti korl£toz£s n61ktili, kizdr6lagos 6s
harmadik szem6ly sz£m£ra £tadhat6 £elhaszn£l6i jogot szerez, valamint jogot szerez az alkot£sok
£tdoisoz£s£ra is, melyr6l V£llalkoz6 az alv£llalkoz6it 6s harmadik szem6lyeket is k6teles
t£j 6koztatni, valamint szerz6d6seiben ezen szerz6ddses fdt6telt szerepeltetni.

ll. A Szerz6d6sben foglalt jogok 6s k6telezetts6gek harmadik szem6ly r6sz6re t6rt6n6 £trul1£Z£Sa
kizdr6lag a T£mogat6 el6zetes ir£sbeli beleegyez6s6vel gyakoro]hat6.

Meerendel6 szem6lvzete
12. Megrendel6 fdel6s az6rt, hogy
egyiittmfik6dj6n a V£llalkoz6val.

szem6lyzete

ds

a

t6bbi v£llalkoz6ja

a

helyszinen

Meerendel6 I)6nztiQVi int6zked6sei

B. Megrendel6 V£llalkoz6 k6relm6nek k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon belul k6teles igazolni, hogy
a V£llalkoz6 k6vetel6s6nek kiegyenlitdse t£rgy£ban a p6nztigyi int6zked6sek elkezd6dtek 6s
folyamatban vannak.
Meerendel6 k6vetel6sei
14. Ha a Megrendel6nek V£llalkoz6val szemben k6vetel6se keletkezik a jelen Szerz6d6s alapj£n,
u+gy arr6l k6teles a V£llalkoz6t, valamint a Mfiszaki ellen6ft halad6ktalanul a k6vetel6s6t al£t£maszt6
adatokkal egyiitt 6ftesiteni.

V.

VALIALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
V£]J.alkoz6 altal£nos k6telezetts6Qrei

1. Szerz6d6 Felek r6gziti]s hogy a V£llalkoz6 k6teles a Megrendel6vel k6t6tt szerz6d6sben
foglalt munk£kat a megjel6lt hat£rid6ig a k6zbeszerz6si dokumentumnak, az aj£n]atok
6
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kidolgoz£s£ra adott id6 alatt feltett k6rd6sekre megadott v£laszoknak, valamint mindenkor 6rv6nyes
magyar szabv£nyoknak 6s mfiszaki ir£nyelveknek, technol6giai el6ir£soknak megfelel6en elv6gezni.
A V£llalkoz6 tudom£sul veszi, hogy ezen felt6tel marad6ktalan betart£s£hoz a Megrendel6nek
kiemelt 6rdeke ffiz6dik.
2. A L6tesitm6nyen el kell v6geznie minden olyan munk£t, amelyet a mdszaki leir£s
tervdokumentici6 6s a Szerz6d6s mag£ban foglal, tov£bb£ minden olyan munhit amely - bar a
szerz6d6sben hem szerepel - a L6tesitm6ny stabiht£s£hoz, befejez6s6hez, biztons£gos 6s helyes
tlzemeltet6s€hez szdks6ges.

3. A V£llalkoz6 a L6tesitm6ny szerz6d6sszerti megval6sit£s£ra v£llalt k6telezetts6ge mellett
kifej ezett k6telezetts6get v£llal arra, hogy j 6fall£si/ szavatoss£gi k6telezetts6geinek marad6ktalanul
eleget tesz, flgyelemmel jelen szerz6d6s XII. 1. pontj£ban foglaltakra.

4. V£ualkoz6 k6telezetts6get v£llal arra, hogy a bizonyitottan V£llalkoz6 hibaj£b6l keletkezett
meghib£sod£st, ill. mfik6d6si rendelleness6get a Megrende16 ir£sbeli 6rtesit6s6t6l sz£ritott 24 6r£n
belril megkezdi a hiba elh£rit£s£t.
5. A V£ualkoz6 felel6s minden helyszinen zajl6 tev6kenys6g szakszerfis6g66rt, £nekonys£g£6rt 6s
biztons£g£6rt, tov£bb£ minden 6pit6si m6dszer6rt 6s a teljes L6tesitm6ny6rt.

6. A V£ualkoz6 k6teles kiadni minden olyan n]ulatkozatot 6s megtenni minden szdks6ges
int6zked6st annak biztosit£s£ra, hogy a Megrendel6 sz£m£ra megval6sult fehijitott L6tesitm6ny
rendeltet6sszerden hasznalhat6 legyen, valamint k6teles megszerezni valamennyi k6zigazgat£si
vagy harmadik szem6lyt6l sz£rmaz6 hozz£j£rul£st, enged6lyt. Megrendel6 harmadik szem6ly alatt a
pl. tervez6, felel6s mfiszaki vezet6, mtiszaki euen6r, szomsz6dos ingatlanok tulajdobosait 6rti a
telj ess6g ig6nye n6lkul.

7. Amennyiben V£llalkoz6 a munkav6gz6s sor£n a tervdokument£ci6t6l, feladat leir£st6l vagy
k61ts6gvet6st6l el kiv£n t6rni, dgy a be6pitend6 anyagokat, 6s az alkalmazni kiv£nt technol6gi£t
k6teles a Megrendel6 £ltal megbizott Mfiszaki euen6rrel, Tervez6vel 6s a Megrendel6vel el6zetesen
j6v£hagyatni. A Mfiszaki euen6r a Tervez6 6s a Megrendel6 j6v£hagy£s£t ir£sban adja meg, azonban
ez V£ualkoz6 teljes k6rd fdel6ss6g6t nem cs6kkenti.
A Kbt. 141. § (4) bekezd6s a) pontja alapj£n Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerz6d6sben
maghat£rozott el6ir£sok V£llalkoz6 £ltah teljesit6se eset6n a megval6sitis sor£n a k6zbeszerz6si
aj£nlat£ban megnevezett term6kkel egyen6rt6hi term6ket is elfogad
Egyen6rfekfi term6k, tipus, technol6gia megaj£ndsa eset6n az egyen6rt6kes6get V£llalkoz6 kul6n
dokumentumokkal a1£t£masztottan megfdel6 m6don, b£rmely megfelel6 eszk6zzel k6teles
bizonyitani, hogy a szabv£nynak megfelel6 te-6k, szolg£ltat£s vagy 6pit6si beruh£z£s megfelel az
aj£nlatker6 £ltal meghatirozott telj esitm6ny, illetve funkcion£lis k6vetelm6nyeknek.
Az egyen6rt6kes6g meg£llapit£sa vonatkoz£s£ban az Aj£nlattev6t vita eset6n bizonyit£si
k6telezetts6g terheh.
Az
aj£nlatk6r6
egyen6rt6kfi
teljesit6snek
tekinti
azon
megold£sokat,
amelyek
a
tervdokument£ci6ban r6gzitett funkci6kat biztositj£k, 6s mfik6d6stik sor£n azonos biztons£got
ny\ijtanak 6s azonos hat£sfokkal mfik6dnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hat£lyos
jogszab£lyoknak meg ken felelniiik.
Az Aj£nlattev6 az egyen6rfekfinek elfogrdott mtiszaki megold£sok vonatkoz£s£ban - sztiks6g
eset6n - saj£t k6lts6g6n k6teles a kapcsol6d6 enged6lyek, hozz£j£rul£sok beszerz6s6re.

8. V£ualkoz6 k6telezetts6get v£ual aria, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomsz6dos
l6tesitm6nyekben a kivitelez6s megval6sit£sa sor£n k£rt nem okoz. A VIualkoz6 a k6telezetts6gek
megszeg6s6vel ak£r Megrendel6nek, ahir harmadik szem6lynek okozott hirok6rt telj es k6ri anyagi
felel6ss6ggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban £oglaltakkal 6sszhangban V£llalkoz6 mentestil a
felel6ss6g al6l, ha bizonyitja, hogy szerz6d6sszeg6st ellen6rz6si k6r6n kiviil es6, a szerz6d6sk6t6s
7
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id6pontj£ban el6re nem l£that6 k6riilm6ny okozta, 6s hem volt elv£rhat6, hogy a k6riilm6nyt
elkeriilje, vagy a hilt elh£ritsa. A Vdualkoz6 k6teles a kivitelez6s megval6sit£sa sor£n a szomsz6dos
ingatlanok haszn£l6inak sztiks6gtelen zavar£sa n6mil elj £rni.
9.
V£llalkoz6 6rdekk6r6ben felmertilt okb6l bek6vetkezett olyan k£rok tekintet6ben, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek 6rv6nyesl't6sre, €s Megrendel6 ez alapj£n b£rmilyen jogcimen 6s
6sszegben marasztal£sra keriil, vagy megt6rit6sre k6teles, tigy ezen k6lts6gek megflZet6se al6l
V£llalkoz6 k6teles a Megrendel6t mentesiteni, 6s a jogosultnak helyette maga teljesiteni.
10. Megrendel6 k£rt6rit6s jogcim6n jogosult V£uakoz6t6l a szerz6d6sszeg6s k6vetkezm6nyek6nt,
a szerz6d6s nem teljesit6se, vagy nem szerz6d6sszerfe teljesit6se miatt m£s V£llalkoz6 ig6nybev6tele
eset6n a jelen szerz6d6sben meghat£rozott v£ualkoz6i dij 6s az rij VIualkoz£si szerz6d€s alapj£n
Megrendel6t terhel6 vanau[oz6i dij hil6nb6zet6t V£llalkoz6val szemben 6rv6nyesiteni. Megrendel6
jogosult tov£bb£ a kivitelez6si munka nem vagy Hem megfelel6 teljesit6se miatt el6£ll6 1akoss£ch
panaszokb61 ered6 negativ Megrendel6i megit616ssel 6sszefugg6 hem vagyoni k£r£t is V£llalkoz6t6l
k6vetelni.
ll. V£llalkoz6 a lefolytatott k6zbeszerz6si elj£r£s alapj£n megk6t6tt szerz6d6s, illetve a
Megrendel6 utasit£sai szerint k6teles elj£rni. Ha Megrendel6 c6lszerfitlen vagy szakszerfetlen
utasit£st ad, erie a V£llakoz6 k6teles 6t figyelmeztetni. A flgyelmeZtet6s elmulaszt£s£b6l ered6
k£r6rt a V£llalkoz6 felel6s. Ha a Megrendel6 a figyelmeztet6s euen6re utasit£s£t fenntartja, a
V£ualkoz6 a szerz6d6st6l el£llhat. Ha nem £u el, a Megrendel6 utasit£sa szerint a Megrendel6
kock£zatara k6teles a munk£t elv6gezni.

12. A munkav6gz6s sor£n be6pitend6 anyagokat, 6s az alkalmazni kfv£nt technol6gi£t V£llalkoz6
k6teles a Megrendel6 Mfiszaki ellen6r6vel j6vihagyatni, 6s ehhez az utasit£stervezeteket a munka
megkezdese el6tt r6sz6re £tadni. Megrendel6 Mfiszaki ellen6r6nek j6v£hagy£s£t ir£sban adja meg,
azonban ez V£llalkoz6 teljes k6rd felel6ss6g6t nem cs6kkenti.
13. A V£llalkoz6 k6teles gondoskodni az £ltala v6gzett munkival 6sszefugg6sben sztiks6ges a
kivitelez6s sor£n a munkav6delmi, biztons£gtechnikai, dizrend6szeti, balesetv6delmi,
6rint6sv6delmi 6s k6myezetv6delmi Qulladekkezel6s, zajv6delem) el6ir£sok betart£s£r6l.
V£ualkoz6 felel6s minden olyan k£r6rt 6s k6lts6g6rt, amely a jelen pontban meghat£rozott
k6telezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy a rent hivatkozott el6ir£soknak nem megfelel6 telj esit6s6b6l
szarmazik.
14. A V£flalkoz6 felel6ss6ge a Megrendel6vel szemben kiterjed
- az £ltala al£frt k6telezetts6g v£llal£sokra;
- az 6rv6nyben l6v6 szabalyokra;
- a szakma szab£lyaira.

15. A V£ualkoz6 felel6s a munkateriileten 6pitett dolgok meg6rz6s66rt, ide 6rtve az £ltala,
megel6z6en l6trehozottakat vagy a m£s v£llalkoz6k £ltal k6szitetteket, eg6szen azok £tv6tel6ig.

16. A V£llalkoz6 kijelenti, hogy az £ltala felhaszn£lt, szabadalmi oltalom, hcencia, ipari minta vagy
modell, v6djegy £ltal v6dett anyagok, szersz£mok, gy£rfasi elj£risok tulajdon£t vagy haszn£lati jog£t
jogszerfien szerezte 6s gyakorolja. Ennek hi£ny£ban k6telezetts6get v£]lal a maga, alv£llalkoz6i 6s
besz£hit6i nev6ben a Megrendel6 fel6, hogy a sziiks6ges feThaszn£l£si enged6lyeket saj£t
hat£sk6rben 6s k6lts6g6n beszerzi.

17. V£llalkoz6 k6teles k£rtalahitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6 b£rki b£rmi nemfi k6vetel6st
t£masztana, vagy vit£ss£ vrfua iparjogv6delem £ltal v6dett anyagok, szersz£mok, gy£rt£si elj£r£sok
tulajdona, felhaszn£lhat6s£ga, vagy b£rki szabadalmi ohalom, hcencia, ipari minta vagy modell,
v6dj egy vagy m£rkan€v £ltah v6detts6g kapcs£n b£rminemfi ig6nnyel 6lne.
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18. A V£llalkoz6 - az alvallalkoz6ira is kiterjed6en - k6telezetts6get v£llal aria, hogy a
munk£latokban, csak olyan munkav£llal6k vegyenek r6szt, akinek az alkalmaz£sa a hat£lyos
jogszabalyokban mindenben megfele1. A V£llalkoz6 tudom£sul veszi, hogy ezen felt6tel
marad6ktalan betart£s£hoz a Megrendel6nek kiemelt 6rdeke ffiz6dik.
19. A V£llalkoz6 felel6s a teljesit6shez sztiks6ges elegend6 sz£mri 6s szaktud£sti szem6lyzet
biztosit£s£6rt. V£llalkoz6 felel6s az alhalmazottainak magatart£s£6rt a teljesit6s hely6n.

20. A Szerz6d6 Felek meg£llapodnak, hogy az egyes munkar6szek eltakar£s£ra csak a Mfiszaki
ellen6r enged6ly6vel keriilhet sot. A VIlla]koz6 a Megrendel6t az eltakards el6tt 3 munhanappal
k6teles 6rtesiteni. A V£llalkoz6 ut6lagos vit£k eset6n k6teles az eltakart munkar6szt feltarni. A
felt£r£s 6s helyre£mtas k6lts6geit az a fel viseh, akinek a vitatott munkival kapcsolatban £l1£spontja
t6ves volt.
21. A V£llalkoz6 k6teles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama ahatt tulajdonosi szeckezet6t
Megrendel6 sz£m£ra mealsmerhet6v6 tenni 6s Megrendel6t halad6ktalanul 6ctesiteni a Kbt. 1 43. §
(3) bekezd6se szerinti tigyleteir6l.

22. A V£llalkoz6 - amennyiben kulfoldi ad6iuei6s6gfi - k6teles a szerz6d6shez aria vonatkoz6
meghata]maz£st csatohi, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sist6l a magyar ad6hat6s£g k6zvetlenul
beszerezhet a V£llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsz£gok k6z6tti j ogseg6ly is6nybev6tele n6lhiil.
23. A VIllalkoz6 k6teles a j6t£his id6tartam lej£rt£ig, azaz 42 h6napig (4t;/de/leOZO, c/.c7,#47,Z7 JZg#.##.

/.6zjj/#J7. Zed¢ a be6pitett berendez6sek tartal6k 6s p6talkatrdsz ell£t£s£t a gy£rt6 altali biztositani.
V£llalkoz6 k6DviSel6i e

24. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6ddsben megjel6lt k6pvisel6j6t felruh£zta minden
hatask6rrel, amely sziiks6ges ahhoz, hogy nev6ben a szerz6d6s szerint cselekedjen.
V£llalkoz6 a Mfiszaki enen6r el6zetes 6ftesit6se n6lktil nem vonhatja meg k6pvisel6j6nek
kinevez6s6t 6s nem nevezhet ki dj szem6lyt.

A k6pvisel6nek feladata a V£llalkoz6 munk£j£nak ir£nyit£sa 6s amennyiben a helyszinen nines i elen,
ligy k6teles megfelel6 helyettesit6 szem6lyt kinevezni, 6s err6l a Mtiszaki euen6rt 6rtesiteni.

V£halkoz6 k6pvisel6je b£rmely alhalmas szem6lyre £truh£zhat b£rmilyen jogk6rt, feladatot 6s
hatisk6rt, mely £truh£z£s a Mfiszaki ellen6r 6rtesit6s6t k6vet6en l6p hat£lyba 6s az b£rmikor
vis s zavonhat6.
Alv£llalko z 6k
25. A V£llalkoz6 az Aj£nlat£ban meghat£rozott teljesit6si r6szekben jogosult alv£llalkoz6kat
ig6nybe venni. A V£1lalkoz6 telyesit6s6ben k6teles k6zremfik6chi az olyan alv£llalkoz6 6s
szakember, amely a k6zbeszerz6si elj£risban r6szt vett az alkalmass£g£nak igazol£s£ban. Ha a
V£]1alkoz6 a munhit - az aj£nlataban nem nevesitett - alv£llalkoz6 bevon£s£val v6gzi, arr6l k6teles
e16zetesen taj6koztatni a Megrendel6t, az alv£llalkoz6k teljesit6sbe t6rt6n6 bevon£sa, illet6leg az
alv£ualkoz6k szem6ly6nek m6dosit£sa tekintet6ben a V£llalkoz6nak a Kbt. 1 38. § (2)-(4) bekezd6s6t
alkalmazva keu elj£mia. A V£llalkoz6 tudom£sul veszi, hogy az a]v£llalkoz6k fentiek szerinti

jogszerfi ig6nybev6tel6hez a Megrendel6nek kiemelt 6rdeke ffiz6dik
26. A V£]1alkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv£llalkoz66rt ligy felel, mintha a munk£t maga V6gezte
volna. Alv£llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eseten pedig felel6s minden olyan k£r6ft is, amely
an6lkul nem k6vetkezett volna be.
27. V£llalkoz6nak midden alv£]1alkoz6 munk£j£nak tervezett kezd6si id6pontja el6tt 6s a
helyszinen t6ft6n6 munk£k megkezd6se el6tt legalfob 1 munkanappal 6rtesitenie keu a Mfiszaki
enen6rt.
9
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28. A V£halkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) 6s 138. §. (3) bekezd6se alapj£n:

I A megval6sitas al£bbi r6szeinek teljesit6s6hez a V£llalkoz6 alv£llalkoz6t kiv£n ig6nybe venni
(r6sapleteapue)

-

-

Tereprendez€s

-

Napelem tart6 szerkezet gy£rt£sa, szerel6se ds panelez6se

A szerz6d6sk6t6skor mar ismert a]v£llalkoz6k megnevez6se, sz6khelye: /re'JZfe/eZapJ
-

Szermann Kft. 7623 P6cs, Megyeri tit 46. Ad6sz£m: 13828569-2-02, sz£mlasz£m:
1 01 02440-66008500-01 004004

29. A V£llalkoz6 a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapj£n k6telezetts6get v£11al arra, hogy a szerz6d6s

teljesit6s6nek id6tartama alatt az alv£llalkoz6i teljesit6s 6sszesitett ar£nya nem haladhatja meg a
szerz6d6s 6rt6k6nek 65o/o-£t. Felek egyez6en adj£k el6, az alvillalkoz6knak a szerz6d6s
teljesitds6ben val6 r6szv6tele ar£ny£t az hatirozza meg) hogy milyen ar£nyban r6szesiilnek a
szerz6d6s altal£nos forgalmi add n6lktil sz£mitott ellen6rt6k6b6l.
A V£l]alkoz6 a Kbt. 1 38. §. (3) szakasza alapj£n k6telezetts6get v£llal arra, hogy teljesit6s id6tartama
alatt a szerz6d6sk6t6st k6vet6en bevonni kiv£nt alv£llalkoz6j£t Megrendel6 r6sz6re bejelenti 6s
ezzel egyiitt nyrilatkozik arr6l is, hogy az altala ig6nybe venni kiv£nt alvillalkoz6 kizir6 okok hat£lya
alatt nem all, tov£bb£ az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6get v6gz6 alv£llalkoz6 rendelkezik a
leteleped6s szerinti nyi]v£ntart£sba v6teuel.

Amennyiben az alv£llalkoz6®hoz kapcsol6d6 bejelent6si, nyilatkozatt6teh k6telezetts6g6t
megs6rti, 1igy aZ a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezd6se alapj£n ezt sulyos szerz6d6sszeg6snek min6sul ds

Megrendel6 jogosult azonnali hat£llyal ir£sban felmondani a szerz6d6st.
Jelen szerz6d6s elv£laszthatatlan rdsz6t k6pezi az indikativnak min6siil6 alv£llalkoz6® sz£zal6kos
6s/vagy p6nztig)ri r6szv6telenek ar£ny£t r6szletez6 meu6klet, melynek m6dosit£s£t a V£llalkoz6 az
alv£llalkoz6 a ig6nybev6tele el6tt 5 munkanappal korabban k6teles bejelenteni, figyelemmel a Kbt.
138. §. (1) - (5) bekezdds6re.

Kiffiz6s

30. V£llalkoz6 a L6tesitm6nyek kidizds6t a tervdokumentaci6ban r6gzitett eredeti alappontokvonalak 6s -szintek szerint v6gzi. V£llalkoz6 felel6s a L6tesitm6ny minden r6sz6nek megfelel6
elhelyez6s66rt ds k6teles kijavitani minden, a IJ6tesitm6ny elhelyez6s6ben, m6reteiben, vagy
nyomvonal£ban l6v6 hib£t.

Biztonsiri ehifrisok
31. Vallalkoz6 k6teles:

-

betartani minden alkalmazand6 biztons£gi el6ir£st;
gondoskodni minden helyszinen tart6zkod6 szem6ly biztons£g£r6l;
legnagyobb gondossisgal elj£mi az6rt, hogy a helyszint 6s a L6tesitm6nyt tiszt£n tartsa a

sztiks6gtelen ahadilyokt6l, amelyek vesz6lyt j elenthetnek ezekee a szem6lyekre;
gondoskodni a L6tesitm6ny elkerit6s6r6l, vhigit£sdr61, 6rzds6r61 6s v6delm6r6l, mely a
befejez6sig ds £tv6telig tart;
I
biztositani midden ideiglenes L6tesitm6nyt @ele6rtve az titvonalakat, jdrd£kat, biztons4al

berendez6seket) 6s kerit6seket, amelyekre sztiks6g lehet a L6tesitm6ny kivitelezdse miatt, a
szomsz6dos teriiletek tulajdonosi, lakoss4gi ds k6z6ss6gi haszn£lat£nak ds v6delm6nek
szempontj£b6l.

El6re nem l£that6 fizikai k6rtilm6nvek
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32. Fizikai k6rtilm6nyeken olyan term6szeti k6riilm6nyeket, mesters6ges 6s m£s ahad£lyokat 6s
szennyez6 anyagokat kell 6rteni, amelyekkel a V£llalkoz6 a L6tesitm6nyek kivitelez6sekor a
helyszinen tal£]kozi]s bele6rtve a talajfelszin alatti 6s viztani, ide nem 6rtve az 6ghajlati viszonyokat,
mely ut6bbi a vis-majorra vonatkoz6 el6ir£sok alapj£n keriil megit6lesre.

33. Ha a V£]1alkoz6 kedvez6tlen fizikai viszonyokat tal£l, amelyeket el6re nem l£that6nak it6l,
akkor err61 a t6nyr6l a lehet6 legr6videbb id6n belul 6rtesitenie kell a Mdszaki ellen6ft 6s a
Megrendel6t. Az 6rtesitdsben le kell imi a fizikai viszonyohat, 6s azokat az indokokat, amelyek
alapj£n az el6re nem l£that6nak min6stil, vahamint V£llalkoz6nak ebb61 ered6en esetlegesen
fe]meriil6 k6lts6g, illetve hat£rid6 hosszabbit£si ig6ny6t is.
34. A Mfiszaki ellen6r k6teles a V£11alkoz6 6rtesit6s6t euen6rizni 6s annak elfogad£s£ra vagy
elutasit£s£ra a Megrendel6nek javaslatot tenni.

35. A V£llalkoz6 6ftesit6s6nek elbir£l£s£ig is k6teles a L6tesitm6ny kivitelez6s6t, fizikai
viszonyoknak megfelel6 dsszeri 6s helyes int6zked6sekkel a Mfiszaki ellen6r utasit£sait k6vetve
folytatni.
Uthaszn£lati ioQr 6s szolQr£ltat£SOk

36. V£llalkoz6 visel midden olyan kul6nleges 6s/vagy ideislenes tithaszn£lati jog) k6zteriilet
foglal£s k6lts6g6t 6s dij£t, amelyre V£llalkoz6nak sziiks6ge lehet, a telepul6s k6zigazgatasi teriilet6n
kiviili helyszin, illetve mag£nteriilet megk6zelit6se kiv6tel6ve1. V£llalkoz6 k6teles a megk6zelit6
utaky sztiks6ges k6zteriiletek megfelel6s6g6r61 6s haszn£lhat6sis£r6l meggy6z6dni 6s azohat
rong£l6d£st6l meg6vni. Az rithaszn£latra vonatkoz6 el6ir£sok megszeg6s6vel okozott k£r6r++
kizdr6lag V£llalkoz6 felel6s, ds k6teles az el6ir£sok megszeg6se est6n a beruh£z£shoz ig6nybe vett
utak helyreal]it£s£ra. A behaj tasi enged6ly(ek) ig6nylese V£llalkoz6 feladata 6s k61ts6ge.
Amk sz£hit£sa

37. Az £nlk sz£hit£s£t V£llalkoz6 a Megrendel6i k6vetelm6nyekben meghat£rozott m6don ds
id6ben a lakossis 6s az int6zm6ny ny\]galma zavartalans£g£nak biztosit£sa meuett k6teles v6gezni.
V£llalkoz6 felel6s minden £ru ds m£s dolog csomagol£s£6rt, berakod£s£6rt, sz£hitas£6rt,
kirakod£s£6rt, t£rol£s£6ft 6s meg6v£s£6rt, amely a L6tesitm6nyhez sziiks6ges. V£llalkoz6 felel6s
minden olyan k£r6rt, amely a jelen pontban meghatdrozott k6telezetts6geinek megszeg6s6b6l vagy
nem szerz6d6sszerd teljesit6s6b6l sz£-azik A behajt£si enged6ly(ek) ig6nyl6se V£llalkoz6 feladata
6s k6lts6ge.

V£ualkoz6 eszk6zei

38. V£llalkoz6 felel6s minden eszk6z66rt. V£llalkoz6 k6teles minden olyan enged6lyt beszerezni,
mely az eszk6z haszn£lat£hoz sziiks6ges.

K6mvez e tvedelem
39. V£llalkoz6nak minden t6le telhet6t meg keu tennie az6rt, hogy a k6myezetet mind a
munkateriileten, mind azon kfviil megv6dje, 6s hogy cs6kkentse a tev6kenys6ge altal okozott
szennyez6dds, zaj ds egyebek miatt keletkezett hilt.
V£llalkoz6 k6teles a k6myezetv6delmi jogszabalyokban el6irtak betart£s£ra, kul6n6s tekintettel
munhav6gz6sdre vonatkoz6 hat£r6rt6kek (zaj, pot) szem el6tt tart£s£ra.

K6zrizemi diiak
40. Az ideialenes enerala 6s/vagy vizell£tis biztosit£sa a V£1lalkoz6 feladata 6s k6lts6ge.

41. V£llalkoz6 k6teles a kivitelez6s sorin felmeriil6 k6ziizemi drjak fol. villamos energia 6s
vizszolg£ltat£sb6l ered6 dijak) megfizet6s6re, 6s azok szabflyszerd v6telez6s6re.

Ir£sos ielent6s

42. Z6r6 dokument£ci6 quunkakezd6 jelent6s): V£llalkoz6 a Szerz6d6s hat£lybalep6s6t k6vet6 5.
nap k6teles a munka megkezd6s6re vonatkoz6an munkakezd6 jelent6st (z6r6 dokument£ci6t)
k6sziteni, melyet k6teles ezen id6pontig j6v£hagy£sra a Mfiszaki ellen6mek, il]etve a
Megrende16nek £tadni.

MeQVal6sul£si dokumentumok

43.

A tervdokument£ci6t V£llalkoz6nak a helyszinen ken tartania, 6s abb61 5 p6ld£nyt el ken

juttatni a Mfiszaki ellen6r sz£m£ra az £tv6telt megel6z6 pr6b£k megkezd6se el6tt.

Ezen felul V£llalkoz6nak £tad£si dokumentaci6t 6s megval6sul£si tervet, vahamint haszn£latba
v6teh enged6ly benylijt£s£hoz sztiks6ges mfiszaki dokument£ci6t kell elk6szitenie a Megrende16
altal meghat£rozott form£tumban 6s p6ld£nysz£mban (8 papiralapd p6ldiny + 1 p61d£ny digit£lis

CD alapti vagy DVD adathordoz6n elhelyezett, pdf. 6s szeckeszthet6 dwg form£tumban
form£tumban); bemutatva az 6sszes kivitelezett L6tesitm6nyt, 6s £t kell adnia azokat a Mdszakki
euen6mek £tn6z6s c6lj£b6l. B£rmilyen £tad£s-£tv6teh igazol£s kiad£sa el6tt a V£llalkoz6 k6teles

eljuttatni a Mfiszaki euen6-ek az ahhoz kapcsol6d6 megval6sul£si tervek jelen pontban
meghat£rozott sz£md 6s tipusri p6ld£nyait, melynek hi£ny£ban a L6tesitm6nyt hem lehet az £tv6tel
szempontj£b6l befej ezettnek tekinteni.
Megrendel6 a jelen pontban irt v£llalkoz6i k6telezetts6g teljesit6s6hez a terveket dwg. form£tumban
£tadja.

VI.

A MUNKATERULET Es MUNKABIZTONSAG
1. A Megrendel6 k6teles a II. pontban meghatarozott munkatev6kenys6ghez sztiks6ges
munkateruletet a V£llalkoz6 rendelkez6s6re bocs£tani.
2. A V£llalkoz6 az adott munkateriileten a vonatkoz6 eg6szs6g-, munka-, baleset-, tfiz- 6s
vagyonv6delmi- el6ir£sok szigor\i betart£s£ra. Ennek megszeg6s6b6l ered6 k£rok6rt a V£llalkoz6
teljes felel6ss6ggel tartozik - v6tkess6gi alapon -, amelynek beantakor az semmilyen m6don 6s
m6rt6kben a Megrendel6re £t nem h£rithat6.
3. A Vanalkoz6 k6teles a kivitelez6s teljes id6tartam£ra al£ir£si 6s int6zked6si jogosults£ggal
rendelkez6 felel6s mfiszaki vezet6t, vagy felel6s vezet6t biztositani, iuetve annak t£voll6te idej6re
helyettest kinevezni, aki hasonl6k6ppen i ogosult al£ini, int6zkedni.

4. A V£llalkoz6 az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munk£t, ha ott a biztons£gos
6s az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 munkav6gz6s felt6telei minden tekintetben - szem6lyi, tirgyi,
k6myezeti t6nyez6k - biztositva vannak.
5. A V£llalkoz6nak - mint 6n£116 munk£1tat6nak - a munkaterdlet £tv6tel6t k6vet6en k6teless6ge
a kivitelez6st a teljesit6s idej6n hat£lyos munkav6delmi szab£lyok betart£s£val v6gezni, illet6leg
v6geztetni.

6. Amennyiben a Megrendel6 felel6s vezet6je, vagy a munkabiztons£gi szakernbere
munkabiztons£al, k6zvetlen baleseti vesz6lyhelyzetet, sdlyos diz-, vagy k6myezetv6de]mi
mulaszt£sokat, hi£nyoss£gokat, szab£lytalans£gokat 6szlel a V£uakoz6 tev6kenys6g6vel
kapcsolatban, a k6vetkez6 pontokat 6rv€nyesitheti:
- A V£llalkoz6 tov£bbi tev6kenys6geit azonnah hat£uyal megtiltia, a vesz6lyek elh£rit£s£ra
ir£nyul6 tev6kenys6gek kiv6tel6vel.
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A V£llalkoz6 a vesz6lyek elh£rit£s£ra tett int6zked6seit k6teles a Megrendel6 k6pvisel6j6vel

-

egyeztetni, k6sedelmes, szakszerdtlen int6zked6s eset6n a Megrendel6 jogosult a
vesz6lyhelyzetet, a szab£lytalans£got a V£ualkoz6 k6lts6g6re megsziintetni, valamint
Az euen6rz6s k6lts6g6t V£llalkoz6ra terhehi 6s
Feltilvizsg£lni a tov£bbi egyiittmfik6d6s lehet6s6g6t.

7. A V£ualkoz6 munkav£llal6i munkav6delmi-, 6s ffizv6delmi oktat£sair6l k6sztilt i egyz6k6nyv egy
m£solati p61d£ny£t a Megrendel6 k6r6s6re £tadja. A munkavillal6k szakmai, iuetve orvosi
alkalmass£g£ra vonatkoz6 dokument£ci6k m£solatait a helyszinen tartja, 6s a Megrendel6 k6r6s6re
bemutatja.
8. A munkateriileten ellen6rz6st v6gz6 hat6s£gok vizsg£1atain£l a vizsg£lat sor£n meghat£rozott
k6telezetts6geit azonnali hat£uyal k6teles v6grehajtani. A fentiek be nem tart£s£val okozott k£rok
miatt Megrendel6 j ogosult V£llalkoz6 fel6 k£rig6ny6t 6rv6nyesiteni.

9. Megrendel6 k6r6s6re a V£llalkoz6 munkabiztons£gi, diz- 6s k6myezetv6delmi adataira
vonatkoz6an az adatszolg£ltat£st 24 6r£n belul k6teles megadni. K6sedelmes, t6ves v£llalkoz6i
adatszolg£ltat£sb6l ered6 k£rok miatti hirig6ny6t Megrendel6 a V£llalkoz6 fel6 6rv6nyesiti.

10. V£llalkoz6 a munkateriileten folytatott b£rminemti tev6kenys6ge sor£n a dizv€delmi
el6ir£sokban meghat£rozottakat marad6ktalanul k6teles betartani. A Megrendel6nek az ebb6l
ered6 k£r£t k6teles megt6riteni.

ll. Vanalkoz6 a v6gzett tev6kenys6g6t6l, a munkahely jeuemz6it6l, a munkaeszk6z6kt6l, az
anyagok flzihai 6s k6miai tulajdons£gait6l fugg6en, az £ltala £tvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhet6 thzek lehizd6s6re alkalmas eszk6z6kkel k6teles eu£tni. Megrendel6 ez ir£nyli
6szrev6tel6t halad6ktalanul telj esiti.
12. V£llalkoz6 az £ltala £tvett munkateriileten k6teles rendet 6s tisztas£got tartari, 6s a
tev6kenys6g6b6l sz£rmaz6 hullad6kokat gyfijteni, kezelni, elsz£hitani, a Megrendel6 ez ir£nyli
utasit£sait marad6ktalanul v6grehajtani. Amennyiben ezeknek a k6telezetts6geinek a Megrendel6
felhiv£sa ellen6re 24 6r£n behil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a V£ualkoz6 k6lts6g6re
azokat elv6geztetni.

13. V£ualkoz6 a dolgoz6ival bek6vetkezett munkabalesetet 6s a V£llalkoz6 dolgoz6i £ltal okozott
thzesetet, k6rnyezetszennyez6st a Megrendel6nek is tartozik bejelenteni, 6s a Megrendel6t a
V£1lalkoz6 a kivizsg£l£sba k6teles bevonni. A munkabaleseti jegyz6k6nyvben a V£llalkoz6
meg£llapit£sokat tehet, melyet Megrendel6vel k6z6lni kell. A munkabaleseti, k£reseti kivizsg£l£si
jegyz6k6nyvet az fllet6kesekhez t6rt6n6 tovfobit£s el6tt V£llalkoz6 k6teles a Megrendel6nek
6szrev6telez6sre megkuldeni. A V£llalkoz6 k6teles a Megrendel6 £ltal v6lem6nyezett, v6gleges
munkabaleseti, k£reseti kivizsg£l£si jegyz6k6nyv eredeti egy p6ld£ny£t a munkabalesetet, k£resetet
k6vet6 h6nap 8. napj£ig Megrendel6 r6sz6re meghiildeni.,?...

14. A V£llalkoz6 tudom£sul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bek6vetkezett
munkabalesettel, k£resettel kapcsolatban semminemfi kivizsg£l£si, k£rt6rit6si, anyagi felel6ss6g
£th£rit£si k6vetel6seket nem t£maszthat.
V£1lalkoz6 k6teles ffizv6delmi r6szt is tartalmaz6 technol6giai, mfiveleti, karbantart£si utasit£st
k6sziteni 6s azt a munkakezd6s el6tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezet6j6nek.

15. Az egy6ni v6d6felszere16sekr6l V£ualkoz6 gondoskodik a munkavanal6i r6sz6re. Amennyiben
a V£llalkoz6 a sziiks6ges egy6ni v6d6eszk6z6ket hem biztositja, azt a Megrendel6 a VIualkoz6
terh6re (azonnali lesz£ml£z£s mellett) biztosithatja. Egy6ni v6d6eszk6z6k hi£ny£ban semmilyen
munkav6gz6s nem £olytathat6.

16. V£llalkoz6 k6teles munkav£llal6it munka-, tfiz-, k6myezetv6delmi oktat£sban r6szesiteni,
melyet hiil6n jegyz6k6nyvben dokumentalni kell. A dokument£ci6t a kivitelez6si helyszin felel6s
6pit6svezet6j6nek hiil6n felsz6Ht£s n6lkul m£solatban £t kell adni.
17. V£halkoz6 k6teles az £ltala felhaszn£lt anyagok magyar nyelvfi biztons4gi adatlapjait a
felhaszn£l£s el6tt a Megrendel6 k6r6s6re Megrendel6 felel6s vezet6j6nek bemutatni, annak m£solati

p6ldinyat atadni.

VII.

MUszARI ELLEN6R
Mfiszaki ellen6r feladata ds hat£sk6re
1.

A mfiszaki ellen6ri feladatok el1£t£s£ra Mfiszaki ellen6rt a Megrendel6 ktil6n eljdr£s keret6ben

birza meg.
2.

Mdszaki euen6mek nincs hat£sk6re a Szerz6d6s megvaltoztatis£ra.

3. A Mfiszaki ellen6r gyakorolhatja a Szerz6d6sben meghat£rozott hatask6r6t azzal, hogy
amennyiben a Mfiszaki enen6r k6teles a Megrendel6 j6v£hagy£s£t k6mi egy bizonyos hatask6r

gyakorl£sa e16tt, ligy arr6l a Megrendel6 a Mdszaki ellen6r megkeres6s6t k6vet6 3 munkanapon
balul k6teles nyilatkozni, melynek eredm6nytelen eltelte eset6n a hatask6r megad£s£t
megtagadottnak kell tekinteni.
4. Mfiszaki ellen6r k6telezetts6geit m£sra hem ruh£zhatja £t, k6teles a hivitelez6s sor£n
szem6lyesen k6zremfik6dni. Indokolt esetben a Mfiszaki ellen6r saj£t k6lts6g6n feladatainck
teljesit6se 6rdek6ben m£s, szak6rtelemmel rendelkez6 szem6lyt, szervezetet is bevonhat, azonban

joghat£lyos nyilatkozat megt6tel6re jelen Szerz6d6s vonatkoz£s£ban kizir6lag a Mfiszaki ellen6r
jogosult.
Mfiszaki euen6r utasifasa

5. A Mfiszaki euen6r a L6tesitm6ny kivitelez6s6hez 6s a hib£k kijavit£s£hoz sztiks?ges m6rt6kben
a Szerz6d6ssel 6sszeegyeztethet6 m6don jogosult irisban, a Megrende16 egyidejfi 6ftesit6se mellett
a V£llalkoz6nak utasit£st adni, azonban az utasit£s nem eredm6nyezheti a Szerz6d6s megvaltoz£s£t.

6. Amennyiben a VI11alkoz6 a Mfiszaki euen6r £]1£sfoglal£s£t k6ri, k6teles azt 3 munkanapon
belul r6szletesen megadni Amennyiben a v£laszadisi hat£rid6 nem kertil betart£sra, a megadott
hat£rid6t meghalad6 napok sz£mival a kivitelez6s id6szaka k6tb6rfizet6s n6lktil meghosszabbodik
Mfiszaki euen6r levalt£sa

7. Amennyiben a Mfiszaki ellen6r szem6ly6ben a jogviszony fenn£ll£sa alatt valtoz£s k6vetkezik
be, ligy err6l Megrendel6 k6teles a V£lla]koz6t halad6ktalanul, a valtoz£s bek6vetkezt6t6l sz£ritott
legk6s6bb 5 munkanapon belul 6ftesiteni. Az 6ftesit6s elmulaszt£s£b6l ered6 k£r6rt Megrendel6
felel6s.

VIII.

BERENDEZEsEK, ANYAGOK Es RIVITELEZEs
FGvitelez6s m6di a
's

V£ualkoz6nak a kivitelez6st a Szerz6d6sben meghat£rozott m6don, megfelel6 szakszerds6ggel

: gondoss£ggal, a szalrv£ualat felel6ss6g6vel 6s gyakorlatival
berendez6sekkel 6s vesz6lytelen anyagokkal kell elv6geznie.

megfelel6en

felszerelt

NIt£k
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2. V£ualkoz6 k6teles saj£t k6lts6g6n benylijtani felulvizsg£lat c6lj£b6l a gy£rt6k szabv£nyos
anyagmint£it 6s vonatkoz6 inform£ci6it - a Megrendel6 £ltal t6rit6smentesen biztositott anyagokat
nem bele6rtve - valamint a Mfiszaki ellen6r £ltal v£ltoztat£sk6nt elrendelt tov£bbi mint£kat. Minden
mint£t meg kell jel6lni annak eredet6t 6s a L6tesitm6nyben val6 haszn£lat£t iuet6en.

Ellen6rz6s

3. V£llakoz6 k6teles biztositani, hogy a Megrende16 szem6lyzete minden indokolt id6ben
korl£toz£s n6lkiil hozz£ferhessen a helyszin 6sszes r6sz6hez 6s a kivitelez6s id6tartama alatt
V£llalkoz6 tev6kenys6g6t, bele6rtve a gy£1-t£Si 6s besz£hit£si folyamatokat is, ellen6rizhesse, a
V£1lalkoz6 munkav6gz6s6nek sztiks6gtelen zavar£sa n6lktil.

Elutasit£s

4. Ha a megvizsg£l£s, eHen6rz6s, m6r6s eredm6nyek6nt b£rmely anyagot vagy a kivitelez6st
hi£nyosnak, vagy a szerz6d6ssel 6ssze nem egyeztethet6nek tal£1tak, akkor a M6szaki ellen6r
elutasithatja azokat, a V£llalkoz6t megfelel6 indokol£ssal 6rtesitve. V£ualkoz6 ezut£n
halad6ktalanul k6teles kijavitani a hi£nyoss£got 6s biztositani, hogy az elutasitott t6tel eleget tegyen
a Szerz6d6snek 6s k6teles teljesiteni az dj ellen6rz6sekre, pr6b£kra vonatkoz6 Mfiszaki ellen6ri
utasit£st, melynek k6lts6gei V£uakoz6t terhelik.

IX.

A TELJESfTEs HELYE, TELJESfTEsI IIATARID6
1. A szerz6d6s hat£lvba l6Ddse: A szerz6d6s mindk6t fel altali al£ir£s£t k6vet6en, a T£mogatasi
szerz6d6s al£ir£s£nak 'napj£n l6p hafalyba. Amennyiben a T£mogafasi szerz6d6s al£ir£s£ra jelen
szerz6d6s mindk6t fel altali al£ir£sa el6tt keriil sot, ligy a szerz6d6s a felek altali al£iris£nak IlaPj£n
lap hatalyba.

A teljesit6s helye: 7200 Domb6vir K6chde u. 3941. 2890 Hrsz
A munkav6QrZ6s meckezd6se: A V£llalkoz6 a munkav6gz6st a szerz6d6s hat£lybal6p6s6t k6vet6

napt6l kezd6d6en jogosult megkezdeni.
Tell esit6si hatind6
2. A teljes k6rd kiviteli munka befejez6s6nek k6tb6rterhes id6tartama 4 h6nap a szerz6d6s hat£lyba
l6p6s6nek napj£t k6vet6 napt6l kezd6d6en.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdds6ben foglalt rendelkez6sekre, a V£llalkoz6 hat£rid6ben
teljesit, ha az £tad£s £tv6tel az el6irt v6gteljesit6si hat£rid6n belul megkezd6dik.
V£llalkoz6 el6teljesit6sre j ogosult.
3. V£llalkoz6 k6telezetts?get v£llal aria, hogy a szerz6d6s II. pontj£ban meghat£rozott 6pit6si
munk£kat - a L6tesitm6ny befejezds6t, 6s minden olyan munka befejezds6t -, amely sztiks6ges
ahhoz, hogy a L6tesitm6ny szerz6d6sszerfien haszn£lhat6 legyen, valamint a Szerz6d6sben
megllat£rOZOtt egy6b k6telezetts6geit elv6gzi. V£llalkoz6 el6teljesit6sre jogosult. A V£halkoz6
tudom£sul veszi, hogy a teljesit6si hat£rid6 betartis£hoz a Megrendel6nek kiemelt 6rdeke ffiz6dik

X.

A LETESiTMENY ATADAs-ATVETEL
L6tesitm6nv £tv6tele
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1. A L6tesitm6nyt a Megrendel6nek £t ken vennie akkor, amikor az a szerz6d6sben leirtaknak
megfelel6en elk6szrilt.
V£ualkoz6 a Mfiszaki euen6rt 6s a Megrendel6t az £tad£s-£tv6teli elj£r£s megindifas£t mege16z6 1 5
nappal k6teles ir£sban 6rtesiteni arr6l, hogy a L6tesitm6nyt be£ejezi, k6szen £u az £tad£sra, azt
k6szre jelenti.

Az £tad£s-£tv6teli elj£r£st a V£llalkoz6nak a Megrendel6vel 6s a Mfiszaki ellen6rrel egyeztetett
id6pontra keu kittiznie. A jogszab£lyban megjel6lt szervek meghiv£sa a mfiszaki £tad£s-£tv6teli
elj£r£s id6tartama alatt a Mtiszaki euen6r feladata.

A mfiszaki £tad£s-£tv6teli elj£r£s csak akkor kezdhet6 meg' ha a V£llakoz6 a k6veckez6
okm£nyokat a Megrendel6 r6sz6re £tadta:
- pontos kivitelez6st dikr6z6 megval6su1£si tervdokument£ci6 - a Megrendel6 £ltal

meghat£rozott form£tumban 6s p6ld£nysz£mban, (5 nyorntatott 6s 1 szerkeszthet6 p6ld£nyban)
- tervekkel, feladat leir£ssal az eredeti tervekhez k6pest t6rt6nt v£ltoz£sokkal egy6rtelmfien

felthntetve,
- z£r6 dokument£ci6, melynek tartalm£t a Megrendel6i k6vetelm6nyek r6szletesen szab£lyozza
- a be6pit6sre keriilt anyagok min6s6gtandsit6 oki1:atai,
- helyszini m6r6s, vizsg£lati j egyz6k6nyvek,
- felel6s mtiszaki vezet6, Tervez6 nyilatkozata,
- minden egy6b okirat, amely a haszn£lathoz 6s a haszn£latba v6teh enged6lyhez sztiks6ges
2. Mfiszaki euen6r a V£1lalkoz6nak a mfiszaki £tad£s-£tv6teli elj£ras - mely Megrendel6 ilyen
riny\i t£j6koztat£sa eset6n egyben a hasznalatbav6teh elj£r£snak is min6stil - eredm6nyes lez£r£s£ra
vonatkoz6 jegyz6k6nyvet - felthntetve azon a teljesit6s id6pontj£t - akkor adja ki, amikor a
L6tesitm6ny a Szerz6d6snek megfdel6en, az esetleges kisebb, a L6tesitm6ny haszn£lat£nak c6lj£t 6s
biztons£g£t nem befoly£sol6, hi£nyz6 munk£t 6s hib£t kiv6ve elk6sziilt. Ennek hi£ny£ban az £tad£s£tv6teh jegyz6k6nyv kiad£s£t indokol£ssal ehitva visszautas1,tja 6s megjel6li azokat a munk£kat,
amelyet a V£llalkoz6nak el kell v6geznie a jegyz6k6nyv kiad£s£hoz. A V£llalkoz6 a visszautasit£sban
megjel6lt munk£kat k6teles elv6gezni, miel6tt djabb 6rtesit6st keldene az £tadis-£tv6telre
vo natkoz dan.

Megrendel6 az £tad£s-£tv6telt megtagrdhatja, ha a vizsg£lat sor£n felt£rt hib£k, hi£nyoss£gok
kijavit£s£hoz szdks6ges munk£latok akad£lyozz£k a rendeltet6sszerd haszn£latot. Ez esetben
Megrendel6 V£llalkoz6val egyeztetett id6pontra k6teles dj £tad£s-£tv6teh id6pontot megjel6lni.
A V£ualkoz6 a mfiszaki £tad£s-£tv6teli elj£r£s sikeres lez£r£s£t k6vet6en jogosult Megrendel6t6l
telj esit6si igazo1£s ki£llitis£t k6mi.
V£llalkoz6 a mfiszaki £tad£s-£tv6teli elj£r£s folyamat£t 6s tervezett id6rendj6t a mfiszaki
titemterv6ben megtervezte a k6szre-i elent6st6l kezd6d6en.

A Felek k6telesek a tervezett befejez6s id6pontj£ban a munk£kat megvizsg£lni, 6s jegyz6k6nyvben
valamennri hib£t fdtiintetni. A V£llalkoz6 k6teles valamennyi, a i egyz6k6nyvben feltiintetett hib£t
a jegyz6k6nyvben meghat£rozott id6n behil kijavitani. Ha a hiba kijavit£sival kapcsolatos munk£k
a v6ghat£rid6 hosszabbod£s£hoz vezetn6nek, dgy a V£llakoz6 k6teles a Megrendel6nek a
k6sedelemre vonatkoz6 k6tb6rt megfizetni. Teljesit6si igazol£s hillit£s£ra csak a hib£k
marad6ktalan megsztintet6se eset6n kerulhet sot.

3. Az £tad£s-£tv6tel napj£ig a Vanakoz6 k6teles a Megrendel6nek t6teles min6s6gtandsitv£nyt
£tadni minden felhaszn£lt anyagr6l. Amennyiben a min6s6gtandsitw£ny nem megfelel6, a mfiszaki
£tad£st meghidsultnak kell tekinteni.
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4. A Szerz6d6 Felek az £tad£s-£tv6teir6l k6telesek teljesit6si jegyz6k6nyvet felvenni, amely
megfelel6 m6don igazolja V£ualkoz6 szerz6d6sszerti teljesit6s6t. A teljesit6si jegyz6k6nyvnek a
k6vetkez6ket kell tartalmaznia:
(a) az £tad£s hely6t, id6pontj£t, a jelen l6v6 szem6lyek nev6t 6s fdadat£t Qeoszt£s£t),
® az £tadott L6tesitm6nyek r6szletes megnevez6s6t, az £tvett munka mennyis6g6t;
(c) a teljesit6s min6sit6s6t (elfogad£s vagy hibajavitisra visszaad£s).

5. A Mfiszaki ellen6r 6s a Megrendel6 £ltal kidiz6tt id6pontra V£llalkoz6 k6teles saj£t k6lts6g6re
6s terh6re a hib£k, hi£nyoss£gok kijavitis£r6l, iuet6leg megsztintet6s6r6l gondoskodni.
V£uakoz6nak k6sedelem n6lkul 6rtesitenie keu Megrendel6t, ha a hib£k, hi£nyoss£gok a kiffiz6tt
hat£rid6 letelte el6tt kijavit£sra, iuet6leg megsztintet6sre keriiltek.

Amennyiben V£llalkoz6 a hib£k, hi£nyoss£gok kijavit£s£t, illet6leg megszdntet6s6t a kiffiz6tt
hat£rid6re sem v6gzi el, rigy Megrendel6 jogosult azokat a V£llalkoz6 k6lts6g6re kiil6n ir£sbeli
felsz6lit£s n6lktili elv6geztetni.

Az £tad£s-£tv6tel akkor tekinthet6 lez£rtnak, ha a Mfiszaki euen6r 6s a Megrendel6 a mfiszaki
£tad£s-£tv6teli jegyz6k6nyvben a szerz6d6s telj esit6s6t fenntart£sok n6lkul elfogadja.
6.

A mfiszaki £tad£s-£tv6teh elj£r£s eredm6nyes lez£r£s£t k6vet6en V£1lalkoz6 k6teles b£rmilyen

megmaradt eszk6z6t, marad6k anyagot, t6-el6ket, hullad6kot 6s ideiglenes l6tesitm6nyt,
felvonul£si 6puleteket a helyszinr6l halad6ktalanul elt£volitani. Amennyiben V£llalkoz6 ezen
k6telezetts6g6t 6sszerd id6ben Megrendel6 felsz6lit£sa ellen€re nem teljesiti, dgy azt Megrendel6
maga jogosult a V£llalkoz6 k6lts6g6n elsz£llitani 6s ezzel kapcsolatban fe]meriilt ig6ny6t a
v6gsz£ml£b6l t6rt6n6 levon£ssal kiel6giteni.
7. Kbt. 135.§ (2) bekezd6sben foglaltak alapj£n a Megrende16, amennyiben V£llalkoz6 ir£sbeli
6rtesit6s6re Q6szre jelent6s) a szerz6d6sben az £tad£s-£tv6teli elj£r£s megkezd6s6re meghat£rozott
hat£rid6t k6vet6 15 napon belul nem kezdi meg az £tad£s-£tv6teli elj£r£st, vagy megkezdi, de aPtk. 6:247.§ (1) bekezd6s6re figyelemmel 25 napon belul nem fejezi be, dgy a V£ualkoz6 k6r6s6re a
telj esit6sigazol£st k6teles kiadni.

8. Az £tad£s-£tv6teh elj£r£st6l sz£mitott egy even belul, valamint a j6t£hasi k6telezetts6g lej£rfat
megel6z6 1 h6nappal a kivitelez6si munk£t a jelen fejezetben foglaltak szerint rijb6l meg ken
vizsg£lni (ut6felulvizsg£lati elj £r£s).
A Megrendel6 k6sziti el6 az ut6feltilvizsg£lati elj£r£st 6s hivja meg arra a V£llalkoz6t 6s a Mfiszaki
ellen6rt.

Az ut6felulvizsg£lati elj£r£s keret6ben meg£l]apitott j 6t£hasi k6telezetts6g al£ es6 hib£kat, hi£nyokat
V£llalkoz6 k6teles a feliilvizsg£lati elj£r£s keret6ben meghat£rozott hat£rid6 keret6ben kijavitani,
melynek elmarad£sa eset6n Megrendel6 jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint elj£mi.

XI.

ELLENERTEK, FIZETEsI FELTETELEK
1. Szerz6d6 Felek meg£uapodnak abban, hogy V£uakoz6t a jelen szerz6d6s II. pontja szerinti
feladatok teljes 6s hib£tlan ehit£s£6rt 79.020.000,- HUF+AFA azaz Hetvenkilencmilli6hdszezer forint + AFA v£]1alkoz6i dij (tov£bbiakban: v£ualkoz6i dij) iueti meg. A V£ualkoz6 a
v£llalkoz6i dijon kiviil a Szerz6d6s teljesifese sor£n a Megrendel6 fete semmilyen m£s jogcimen
nem jogosult k6lts6get elsz£molni.
2. A flZet6si fdt6telekkel kapcsolatban ifanyad6k a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezd6seiben
meghat£rozottak valamint az ad6z£s rendj6r6l sz616 2003. 6vi XCII. t6rv6ny (Art.) 36/A. §-£ban
r6gzitettek, azaz amennviben nyertes aj£nlattev6 nem szerepel a k6ztartoz£smentes ad6z6k
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adatb£zis£ban, abban az esetben a t6nyleges kiflZet6s id6pontj£t6l sz£ritott 30 napn£l nem r6gebbi
nemlegesnek min6stil6 egytittes ad6igazol£st keu benylijtania a sz£mla meu6kletek6nt.
3. Szerz6d6 Felek a szerz6d6sben tartal6kkeretet hem k6t6ttek ki, tartal6kkeret Megrendel6
r6sz6re a szerz6d6s teljesifes6hez nem £u rendelkez6sre, melyet V£l]alkoz6 tudom£sul vesz.

4.

fife

4.1 A Megrendel6 - tekintettel aria, hogy a KEHOP-5.2.ll-16-2016-00041 sz£mri benylijtOtt
famogat£si k6relme kapcs£n a T£mogrt£si Szerz6d6s megk6t6s6re meg nem kerult sot - az el6leg
ig6ny16se kapcs£n a Kbt. 135. § (7) bekezd6s6t tekinti ir£nyad6nak.
4.2. A Megrendel6 jelen k6zbeszerz6sben meghat£rozott feladatok teljes1't6s6hez a Kbt. 135. § (7)
bekezd6se alapj£n a szerz6d6sben foglalt - tartal6kkeret 6s £fa n6lktil sz£ritott - teljes
ellenszolg£hat£s 5o/o-£nak megfelel6 6sszegfi' de legfeljebb 75 ri]]i6 Qetven6tmilli6) forint el6leg
ig6nybe v6tel6nek lehet6s6g6t biztositja.

4.3. Az el6leget a Megrendel6 a 322/2015 Q|. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezd6s6ben
foglaltakka1 6sszhangban, legk6s6bb az 6pit6si munkateriilet £tad£s£t k6vet6 1 5 napon behil k6teles
kifizetni.
4.4. Az el6leg visszafizet6se, annak ig6nyl6se eset6n - a v6gsz£mfab61, az el6leg 100 0/o-£nak

megfelel6 6sszeg levon£sival t6rt6nik.
5. V£llalkoz6 kijelenti, hogy a k6zbeszerz6si elj£r£sban tett 6s a jelen szerz6d6sben megjel6lt
villalkoz6i dij a szerz6d6s t£rgy£t k6pez6 feladat szerz6d6sszerd teljesit6s6hez kapcsol6d6
valamennyi k61ts6g' dij (ide6rtve az esetlegesen a Szerz6d6s teljesit6se sor£n letrehozott, szerz6i jog
hatilya al£ tartoz6 alkot£s tekintet6ben fizetend6 felhaszn£l£si dijat), add, 6s egy6b k6zterhek

jogszab£lyi el6ir£soknak megfelel6 teljesit6s6hez fedezetet ny\ijtanak. Vanalkoz6 k6telezetts6get
v£ual arra, hogy a teljesit6s sor£n a teljesit6sbe bevont alv£ualkoz6k, iuetve azok alv£1lalkoz6it6l is
megk6veteh mindennemfi add 6s k6zteher jogszab£lyi el6ir£soknak megfelel6 telj esit6s6t.

6. A V£llalkoz6 kijelenti, hogy a v£llalkoz6i dij fix dij) mely valamennyi, a szerz6d6s t£rgy£t
k6pez6 kivitelez6si munhahoz szcks6ges munka- 6s anyagk6lts6get tartalmazza. A v£llakoz6i dij
t6telez6s6t 6s mfiszaki tartalm£t a szerz6d6s elv£laszthatatlan mell6klefet k6pez6 k6lts6gvet6s
tartalmazza.
7. Megrendel6 a teljesit6s ehsmer6s6r6l legk6s6bb a teljesit6s vagy az err6l sz616 ir£sbeli 6rtesit6s
k6zhezv6tel6t k6vet6 15. munkanapig k6teles ir£sban nyflatkozni (teljesit6si igazol£s) 6s a
V£ualkoz6 a teljesit6shez kapcsol6d6 sz£ml£qua)t ezt k6vet6en, a v6gsz£ml£t a sikeres mfiszaki
£tad£s-£tv6telet igazol6 jegyz6k6nyv(ek) al£ifas£t k6vet6en i ogosult ben]nijtani.

A sz£m1£k mell6klete minden olyan irat, igazol£s, nyrilatkozat, amely az elszinol£s hiteless6g6t 6s
esed6kess6g6t al£timasztj a.

8. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz6d6s id6tartama alatt V£llalkoz6 1 db v6gsz£mla
benylijt£s£ra jogosult - a Megrendel6 mfiszaki ellen6re £ltal igrzolt - szerz6d6sszerd r6sz vagy
v6gteljesit6st k6vet6en az alabbiak szerint:

v6gszamla
Esed6kess6ge: a mfiszaki k6szults6g 1 00 sz£za16k£t el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n.
Osszege: a v£l]akoz6i dij 6sszege (melyb6l a felvett el6leg elsz£mol£sra keril).

9.

Szerz6d6 Felek a sz£mla benylijt£sival kapcsolatosan az al£bbiakban £llapodnak meg:
A ki£hitott sz£ml£n sztiks6ges szerepeltetni az al£bbiakat:
KEHOP-5.2.1 1-16-2016-00041 sz£mti projekt
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10. Megrendel6 a v£ualkoz6i dijat - a Megrendel6 Mfiszaki ellen6re £ltal igazolt - szerz6d6sszelri
v6gteljesit6st k6vet6en, a Kbt. 135 §. (4) bekezd6s6ben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2)
bekezd6s rendelkez6sei - szerint, a sz£mla k6zhezv6tel6t vagy - ha b£rmely, a Ptk. 6:130.§ (2)

bekezd6s b) pontj£ban szab£lyozott k6rulm6ny fenn£u - az igazolt szerz6d6sszeri teljesit6st k6vet6
30 napon behil, sz£mla ellen6ben, £tutal£ssal, forintban (HUF) flZeti meg.
ll. A szerz6d6s finansziroz£sa a KEHOP-5.2.ll-16-2016-00041 azonosit6 sz£md projekt
keret6ben keret6n behil az Eur6pai Uni6 forr£saib6l t6rt6n6 fmansziroz£sival val6sul meg.

A t£mogat£s intenzit£sa mindk6t projektelemn61 100,0000000/o-os, amely a projekt keret6ben
elsz£molhat6 k6lts6gekre vonatkozik.

12. Amennyiben a teljesit6shez a V£llakoz6 alv£ualkoz6t vesz ig6nybe, abban az esetben - az
el6z6ekt6l elt6r6en - a sz£mla kiegyenlifes6re - az alv£ualkoz6nak k6zvedentil - a Kbt. 135. §. (3)
bekezd6se alapj£n a 322/2015. Q[.30.) Korm£nyrendelet 32/A. §-val 6sszhangban kerul sot.
13. Megrendel6 kijelenti, hogy a sz£ml£k kiflZet6se KEHOP-5.2. 1 1 -1 6 t£mogafasi konstnlkci6ra,
ir£nyad6, 272/2014. QZI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezm6nyezetti ut6fmansziroz£s
szab£lyai alapj£n t6rt6nik.

14. A sz£m1£t mindenkor egy p6ld£nyban, a Megrendel6 nev6re, sz6khely6t 6s ad6sz£m£t
feldintetve ken ki£hitani 6s Megrendel6 sz6khely6re megkuldeni. V£uakoz6 a kibocs£tott
sz£ml£n k6teles feldintetni a Megrendel6 ad6sz£m£t, a szerz6d6s t£rgy£t, a szerz6d6s
finansziroz£si alapj£t k6pez6 p£ly£zati azonosit6ra hivatkoz£st. A sz£mla mel16klete a teljesit6sigrzol£s, illetve a t6teles sz£mlar6szletez6. Ett6l elter6en ki£llitott sz£ml£k eset6ben Megrendel6

jogosult azokat azonosithatatlank6nt visszahildeni. Az ebb6l ered6 fizet6si kesedelem miatt a
V£ualkoz6 k6sedelmi kamatot hem 6rv6nyesithet a Megrendel6vel szemben.
V£llalkoz6i 6s alv£llakoz6i sz£ml£kon szerepeltetni kell a k6vetkez6ket:
a tev6kenys6g leir£s£t, 6s annak TEAOR sz£m£t,
a fizet6si hatirid6t,
banksz£mlasz£mot, bank nev6t,
ad6sz£mot,
a el6legszapla eset6n az ,,el6legsz£mla,, kifejez6st 6s sz£m£t
forditott AFA hat£lya al£ tartoz£s t6ny6t
15. V£llalkoz6 nem flZethet, illetve sz£molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszefugg6sben olyan
k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezd6s k) pontj£nak ka) - kb) pontja szerinti fdt6teleknek
nem megfdel6 t£rsas£g tekintet6ben meriilnek fiel, 6s melyek a V£llalkoz6 ad6k6teles j 6vedelm6nek
cs6kkent6s6re alkalmasak.

16. Megrendel6 flZet6si k6sedelme eset6n V£llalkoz6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult
a Ptk. 6: 1 55.§-£ban meghat£rozott k6sedelmi kamatot k6vetelni.

17. A V£ualkoz6 k6telezi mag£t, hogy amennyiben harmadik fel k6vetel6st t£maszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy k6vetel6se £n fenn a Megrendel6 ir£ny£ban, tovfob£ k6telezi mag£t,
hogy a k6vetel6st nem aj£nlja fel biztosit6kul.

XII.

szERZ6DEsT BIZTOSiT6 MELLEIK6TELEZETTSEGEK
1.

K6tb€r:
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1.1. V£llalkoz6 Ptk. 6:186.§ (1) bekezd6se alapj£n p6nz fizet€s6re k6telezi mag£t arra az esetre, ha

olyan okb6l, ami6rt felel6s megszegi a szerz6d6st. Mentesul a k6tb6r fizet6si k6telezetts6g al6l, ha
szerz6d6sszeg6s6t kimenti.
2.1. K6sedelmi k6tb6r
V£llalkoz6 a Ptk 6:186.§ (1) bekezd6se alapj£n p6nz fizet6s6re k6telezi mag£t alfa aZ eSetre, ha
olyan okb6l, amiert fdel6s, a teljesit6si hat£rid6n tlil k6sedelmesen teljesit.

A Szerz6d6s IX 2. ponj£ban meghat£rozott v6gteljesit6si hat£rid6 V£llalkoz6 hib£j£b6l t6rt6n6
elmulasztisa eset6n a Megrendel6t k6sedelmi k6tb6r illeti meg.
A k6sedelmi k6tb6r a k6sedelembees6s napj£t6l esed6kes.
A k6sedelmes naponk6nt fizetend6 k6sede]-i k6tb6r alapja: a kesedelemme1 6rintett munkar6szre
vonatkoz6 nett6 euenszolg£ltat£s.
A k6sedelmi k6tb6r m6rt6ke: 1,00 0/o/ napt£ri nap.
A kdsedelmi k6tb6r maxim£hs m6ft6ke: a szerz6d6s szerinq AFA n6lkul sz£mitott euenszolg£1tafas

(,,Egy6sszegfi Nett6 Aj£hati Ar,) 15 %-a
A k6sedelmi k6tb6r napi t6tel6nek maxim£lis 6rt6k6t meghalad6 k6sedelem eset6n a nyertes
aj£nlattev6 szerz6d6sszeg6s6b6l ered6 meghinsul£s k6vetkezik be.
A Megrendel6 fenntartja mag£nak a jogot, hogy felr6hat6 k6sedelem eset6n a k6sedelmi k6tb6r
napi t6tel6nek maxim£lis 6rt6k6nek eler6se, tlil16p6se eset6n jogosult a szerz6d6st6l indokol£si
k6telezetts6g n6lkiil irasban el£lljon, iuetve azt felmondja, 6s a munhikat m£s v£halkoz6val
fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi k6tb6rre, amennyiben a k6sedelem
kizdr6lag a V£llalkoz6 hib£j£b6l ered. Abban az esetben, ha a Megrende16 a V£]lalkoz6 altar
6sszerien k6ct, a szelf6d6sszerfi teljesit6shez sztiks6ges inform£ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozz£j£nhist, d6nt6st a Szerz6d6 Felek altal ir£sban r6gzitett hat£rid6n belul nem bocs£tja a
V£llalkoz6 rendelkez6s6re, a v6gteljesit6si hat£rid6 m6dosulhat.
A k6tb6r a kesedelem megszfin6s6vel, a V£]1alkoz6 altal v£llalt p6thatirid6 lej£rt£val, vagy abban
az id6pontban v£hk esed6kess6, amikor e16ri a legmagasabb m6rt6ket.
A k6tb6r 6sszege a v6gsz£m1£b6l keriil levon£sra.

Megrendel6 k6tb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se hem jelenti a Megrendel6 egy6b ig6nyeinek elveszt6s6t.
V£llalkoz6 az altala okozott ds altala elismeft vagy joger6sen megit6lt k£rok6ft v£llal felel6ss6get.
2.2. MeQhidSul£Si k6tb6r:

V£lla]koz6 a Ptk 6:186.§ (1) bekezd6se ahapj£n p6nz fizet6s6re k6telezi mag£t aria az esetre, ha
olyan okb61, ami6ft felel6s az 6pit6si benlh£z£s meghidsul.

Amennyiben a V£llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem a v6ghatirid6h6z k6pest el6ri a megaj£nlott
k6tb6rm6ct6khez tartoz6 kdsedelmes napok sz£m£nak maximum£t 6s a V£halkoz6 a Megrendel6
irr£sbeli felsz6Ht£sa ellen6re k6sedelm6t nem hozza be, Megrendel6 azt sulyos szerz6d6sszeg6snek
min6siti 6s jogosult a V£llalkozdsi szerz6d6st m£sok felhez int6zett nyilatkozattal azonnali hat£llyal
felmondani, mely esetben a V£llalkoz6t meghilisul£si k6tb6r fizet6si k6telezetts6g terheh.
Amennyiben a V£llalkoz6nak felr6hat6 kesedelme eset6n a V£llalkoz6 a Megrendel6 ir£sbeli
felsz6lit£sa euen6re kdsedelm6t hem hozza be, a teljesit6st a V£llalkoz6 hib£j£b6l ered6en
meghitisultnak lehet tekinteni (a teljesit6s k6telezettnek felr6hat6 okb6l val6 lehetetlenn6 v£l£sa) 6s
a Megrendel6 an6]hii1, hogy 6rdek-il£s£t bizonyitania kellene jogosult a szerz6d6st azonnali
hat£llyal idmondani. Meghinsul£si k6tb6r 6rv6nyesitdse eset6n V£llalkoz6t kdsedelmi k6tb6r nem
terheh.
A meghiliSul£Si k6tb6r alapja a szerz6d6s szerinti, altal£nos forgalmi add n6lktil sz£mitott
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ellenszolg£ltatis ("Egy6sszegti Nett6 Aj£nlati Ar,), mely a vetit6si alap a teljesit6s ar£ny£ban
cs6kken.
NIdr€irfr.fro/. (V dllalhogr6 Aj dnlata faperinD
A meghilisul£si k6tb6r vetit6si alapja az ellenszolg£ltat£s szerz6d6sk6t6st k6vet6 - a Kbt. 141. §-

ban r6gzitett m6don t6rt6n6 - m6dosit£sa eset6n sem valtozik.
A Megrendel6 el£ll£si, valamint azonnali hat£lyli felmond£si jog£t kik6ti arra az esetre is,
amennyiben a V£llalkoz6val szemben, neki felr6hat6 olyan k6riilm6ny meriil fel, amely a szerz6d6s
rendeltetdsszeri teljesit6s6t nyilv£nval6an vagy meghirisitja, a V£llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6t
megtagadja, vagy a hib£t hem javitja ki. Ezekben az esetekben a V£]1alkoz6 a fent irt 6sszegfi
meghaisul£si k6tb6r fizetds6re k6teles.

A k6tb6r 6rv6nyesit6se hem z£rja ki a Megrendel6 azon jogosults£g£t, hogy ezt meghalad6
k£rt6rit6si ig6ny6t a Val]alkoz6val szemben 6rv6nyesitse.

2.

J6tands

V£llalkoz6 a Ptk. 6: 1 71. §. - 6:1 73. §-a alapj£n mfiszaki £tad£s-£tv6telt k6vet6 42 h6nap IT/cz,/de/l€ozo,
czJ'C7'#de,¢ JZg#.dy id6tartamra teljes k6rd j6t£l1£si k6telezetts6get v£l]al az altala megval6sitott
L6tesitm6nyekre 6s tartoz6kaira, illet6leg azok tizemk6pess6g6re. A j6till£s ideje alatt az esetleges

garanci£lis meghibdsod£sok javit£sa, elh£rit£sa drjtalan. A j6t£l1£s kezd6 id6pontja mtiszaki £tad£s£tv6teh elj£ras lezdr£s£t k6vet6 nap. A j6t£has nem tejed ki elemi esap£s, rong£l£s vagy m£s
szakszerfetlen mtik6dtet6s, beavatkozds altal okozott k£rok kijavit£s£ra.

A szavatoss£gi ig6nyek 6rv6nyesitds6re 6s a V£llalkoz6 ezzel kapcsolatos k6telezetts6geire Magyar
K6zt£rsasis Polg£ri T6rv6nyk6nyv6ben @tk) rendelkez6sei ir£nyad6k.

3.

Biztositas

A V£llalkoz6 az altala 6s alkalmazottai altal okozott k£r6ct teljes felel6ss6ggel tartozik. A Ptk. 6: 142.

§-ban foglaltakkal 6sszhanstan V£llalkoz6 mentesul a felel6ss6g al6l, ha bizonyitja, hogy a
szerz6d6sszeg6st euen6rz6si k6r6n kiviil es6, a szerz6d6sk6tds id6pontj£ban el6re hem l£that6
k6rii]m6ny okozta, ds nem volt elvdrhat6, hogy a k6riilm6nyt elkertilje, vagy a k£rt elh£ritsa.
V£llalkoz6 a szerz6d6s al£ir£sakor, ezt k6vet6en pedig a szerz6d6s fenn£hisa alatt a Megrende16
felhiv£s£ra - a 322/2015. §. Q{.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapj£n - hahad6ktalanul k6teles a
Megrendel6 fel6 a biztosit£si szerz6d6s vagy k6tv6ny bemutat£sival igazolni, hogy rendelkezik
legrl£bb a szerz6d6s t£rgya szerinti tev6kenys?ere kiterjed6, min. 80.000.000,- HUE/6v, azaz
nyolcvanriJJi6 forint/6v 6s k£resem6nyenkent min. 40.000.000,- HUF, azaz negyvenri]]i6 forint
6sszegre sz616 6pit6si 6pitds-szerelesi munhira vonatkoz6 - az alv£llalkoz6i keresztfele16ss6gre is
kiterj ed6 6pit6si szerel6si biztosit£ssal.
A biztosit£si szerz6d6s vagy k6tv6ny bemutat£s a szerz6d6sk6fes felt6tele. A fdel6ss6gbiztosit£st a
V£llalkoz6 a szerz6d6s megszfin6s6is k6teles fenntartani, ennek elmulaszt£sa a szerz6d6snek a
Megrendel6 altali azonnali megsztintet6s6t vonhatja maga ut£n.

V£1lalkoz6nak a teljesit6ssel 6sszefiigg6sben felr6hat6an a Megrendel6nek okozott esetleges k£rt
meg kell t6ritenie ds lehet6s6g szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak v£llalkoz6it 6s
alka]mazottait minden petrel, ig6nnyel, vesztes6ggel ds k£rral szemben, amely a V£llalkoz6
tev6kenys?g6b6l vagy mulasztas£b6l ered jelen szerz6d6s teljesit6se sor£n. Ha a t£mogafast iuet6en,
a V£llalkoz6nak felr6hat6 b£rmilyen okb6l a Megrendel6nek b£rmilyen visszafizet6si, vagy
k£rt6rit6si k6telezetts6ge keletkezilq akkor a Vallalkoz6 k£rt6rit6si felel6ss6ge a visszafizetett
t£mogat£sokra 6s a Megrendel6t terhel6 k£rt6rit6si k6telezetts6gek telj esit6s6re is kitejed.
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XIII.

szERZ6DEs M6DOSfTAsA, MEGSZtJNEsE, FELFtJGGESZTEsE Es

JOGK6vETKEZMErunI
Szerz6d6s m6dosit£sa
1. Jelen szerz6d6s a Kbt. 141. §- ban £oglalt rendelkez6sek alapj£n a felek k6z6s megegyez6s6vel,
vagy az erre jogosult fel £ltali egyoldahi szerz6d6sm6dosit£ssal ir£sban m6dosithat6.
Szerz6d6 Felek meg£1lapodnak abban, hogy p6tmunka felmeriil6se eset6n a Kbt. 141. § vagy a Kbt.
98 § (3) bekezd6s alapj£n j£mak el.

2. P6tmunka. t6bbletmunka: Szerz6d6 Felek a p6tmunka, t6bbletmunka fogalm£t az al£bbiak
szerint hatirozz£k meg:
A Polg£ri T6rv6nyk6nyvr6l sz616 201 3. 6vi V. t6rv6ny 6:244. § rendelkez6se alapj£n:

(1) A v£llalkoz6 k6teles elv6gezni a v£llalkoz£si szerz6d6s tartalm£t k6pez6, de a v£llalkoz6i dij
meghatiroz£s£n£l figyelembe nem vett munhit 6s az olyan munk£t is, amely n6lkiil a mfi
rendeltet6sszerfi haszn£latra alkalmas megval6sit£sa nem t6rt6nhet meg (t6bbletmunka).

(2) A v£llalkoz6 k6teles elv6gezni az ut6lag megrendelt, kul6n6sen tervm6dosit£s miatt sztiks6gess6
v416 munk£t is, ha annak elv6gz6se nem teszi feladatat arfnytalanul terhesebb6 ®6tmunka).
6:245. § A vanalkoz6i dij

(1) Ha a felek £tal£nydijban £11apodtak meg> a v£llalkoz6 az £tal£nydijon felul a p6tmunka
ellen6rt6k6t ig6nyelheti, a t6bbletmunha ellen6ft6k6nek megt6rit6s6re nem jogosult. A megrendel6
k6teles azonban megt6riteni a v£llalkoz6nak a t6bbletmunk£val kapcsolatban felmertilt olyan
k6lts6g6t, amely a szerz6d6s megk6t6s6nek id6pontj£ban nem volt el6rel£that6.
V£llalkoz6 tovfrob£ kijelenti, hogy:
- megismerte a k6zbeszerz€si dokumentum r6szek6nt rendekez6s6re bocs£tott mfiszaki

(feladat) leir£s 6s k6lts6gvet6s tartalm£t, 6s az abban foglalt munk£latok teljes k6rd
megval6sit£s£ra vonatkoz6an tette meg aj£nlat£t;
a t6bbletmunka kock£zatat mag£ra v£llalja;
a rendelkez6s6re bocs£tott mtiszaki (feladat) leir£s alapj£n az 6pit6si beruh£z£st
szerz6d6sszerfien, teljes k6rfeen, mfiszaki 6s min6s6gi szempontb6l is kifog£stalan
£uapotban, a vonatkoz6 jogszab£lyoknak, mfiszaki szab£lyoknak megfelel6en k6sziti el;
a k6zbeszerz6si dokumentumot £ttanulm£nyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
aj£nlati £r£t a fentiek tudat£ban alakitotta ki, teljes k6rden 6s hi£nytalanul v£1lalkozik a
szerz6d6s t£rgy£nak a megval6sit£s£ra;
a szerz6d6s teljesit6se sorin felmeriil6 t6bbletmunk£kat kul6n t6rit6s n6lkul elv6gzi, annak
euen6rt6k6t nem 6rv6nyesiti, mivel a vanalkoz6i dij £tal£ny£ron keriilt meghat£roz£sra.
T6bbletmunka k6lts6g6nek viseldse: a szerz6d6s I.5.5. pontj£ban foglaltakra figyelemmel a
t6bbletmunka ellen6rt6kere a Vdllalkoz6 nem tarthat ig6nyt, annak k6lt6s6g6t a V£llalkoz6 k6teles
szerz6d6sszerd teljesitds, az eredm6nyk6telem teljesitdse k6r6ben viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen k6vetel6st nem t£maszthat.

P6tmunha k6lts6g6nek viseldse: Szerz6d6 Felek meg£]1apodnak abban, hogy p6tmunka felmerdl6se
eset6n, annak kivizsgal£s£t6l mfiszaki 6s jogi 6rt6kel6s6t6l fugg6en a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98. §
(3) bekezd6s alapj£n j£mak el.

Mfiszaki ellen6r feladata: V£llalkoz6 k6teles a p6tmunka, t6bbletmunka falmerii16s6t k6vet6en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 5 munkanapon belul a Mfiszaki ellen6r fel6 j6v£hagyds c6lj£b6l
benylijtani az arra vonatkoz6 mfiszaki (feladat) leir£st tartalmaz6 V£llalkoz6i javaslatat, melyet a
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Mfiszaki ellen6r k6teles 3 munkanapon behil v6lem6nyezrli, 6s annak k6r6ben megvizsg£lni, hoev:
- a t6nylegesen felmerult k6lts6gek megfelel6en al£t£masztottak;
a t6nylegesen felmeriilt munkat6telek, k61ts6gek k6zvetlenul kapcso16dnak a t£mogatott
-

projekthez, n6lhil6zhetetlenek az 6pit6si beruh£z£s szerz6d6sszeri teljesit6s6hez;
a meg£llapitott k6lts6gek a szerz6d6sben el6re meghat£rozott m6dszer(ek) szerint

keriiltek meg£llapit£ sra ;
a beny`ijtott k6lts6gvet6s, illetve a szerz6d6s megfelel6en r6szletezett ahhoz, hogy a

i ogszab£lyok megtart£sa euen6rizhet6 legyen;
az elsz£molhat6s£g id6szak£ban a t£mogat£si szerz6d6s szerint a projekt megval6sit£s£ig
merultek fd az djabb k6lts6gek;
az tijonnan felmeriilt munkat6tel a v£ualkoz£si szerz6d6s alapj£n hem tartozik a v£llakoz6
kock£zati k6r6be;
a k6lts6gek felmerul6se a Szerz6d6 Feleknek el6re nem l£that6 volt.
A Mfiszaki eflen6r a vizsg£1at£t k6vet6en k6teles v61em6ny6t ir£sban a V£lla]koz6val 6s
Megrendel6vel k6z6lni. A Mfiszaki ellen6r altali j6vahagy£s nem min6sul a munka
megrendel6s6nek, arra kizdr6lag a Megrendel6 kul6n ir£sos nyilatkozattal j ogosult.

P6tmunka meg£llapitott k6lts6geinek elsz£molasi szabalyai: a megval6sul£s sor£n felmeriilt
p6tmunk£ra az egy6sszegfi nett6 aj£nlati dr alapj£t k6pez6 k6lts6gvet6s vonatkoz6 t6telei, az abban
nem szerepl6 t6telek eset6n pedig a TERC vonatkoz6 t6telei az ir£nyad6ak.
A szerz6d6s meeszfin6se
1.

A szerz6d6s a teljesit6s v?gezt6vel megszfinik.

2. Szerz6d6 Felek a hat£rozott id6tartamti jogviszonylkea figyelemmel a szerz6d6s rendes
felmond£ssal t6rt6n6 megsztintet6s6t kiz£rj £k.
3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st k6vet el, a szerz6d6sszeg6s folyt£n k£rt
szenvedett fel k£rt6ritdsre 6s/vagy k6tb6ffe 6s /vagy el£]1£sra 6s / vagy azonnali hat£ly\i felmond£sra
jogosult.

4. A Megrendel6 a V£l]alkoz6hoz int6zett ir£sbeh nyilatkozattal, k£rt6rit6si k6telezetts6g n6lktil
azonnali hafallyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

-

K6zbeszerzdsi D6nt6bizottsie a Kbt. 165. § szerinti hat£rozat£ban meg£llapitotta a
k6zbeszerz6si elj£r£sfa vonatkoz6 szabalyok megs6tt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6rt6s befoly£solta
a k6zbeszerz6si eljdr£st lezdr6 d6nt6st

-

V£llalkoz6 a szerz6d6sben meghat£rozott valamely k6telezetts6g6nek a Megrendel6 ir£sbeli
felsz6litasa ellen6re, a felsz6litasban meghat£rozott, lega]£bb 15 napos hat£rid6n belul neki
felr6hat6an nem tesz eleget.

-

a V£llalkoz6 alapos ok n6lkul megtagadja a Megrendel6 altal adott utasft£sok v6grehajt£s£t,

-

a V£]1alkoz6 a szerz6d6s XII. 3. pontj£ban meghat£rozott biztositisi szerz6d6se a jelen

szerz6dds id6tartama alatt megszfinik 6s helyette a V£llalkoz6 dj biztositisi szerz6ddst a
megszfintdst k6vet6 8 munkanapon belul nem k6t;
a V£ualkoz6 a Kbt. 138. § (2) - (4) bekezd6s6ben foglaltakat megs6fti.

V£uakoz6 30 napot meghalad6 kesedelme eset6n Megrendel6 jogosult jelen szerz6d6st6l
egyoldahian el£llni.
Ha a V£llalkoz6 fizet6kepess6g6ben, p6nzdgyi helyzet6ben olyan l6nyeges v£ltoz£s k6vetkezik
be, amely a szerz6d6s teljesit6s6t vesz6lyezteti, a Megrendel6 jogosult a szerz6d6st6l el£llni. A
Szerz6d6 Felek ilyen l6nyeges fizet6k6pess6gben bekevetkez6 valtoz£snak tekintik hiil6n6sen,
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ha a V£llalkoz6val szemben a szerz6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt joger6re emelkedett
fizet6si meghagy£s dtj£n k6vetel6s 6rv6nyesit6se van folyamatban, iuetve felsz£mol£si-, vagy
v6grehajt£si eljdr£st elrendel6 joger6s hat£rozat hat£1ya alatt all. Amennyiben V£llalkoz6
fizet6k6pess6g6ben l6nyeges valtoz£s k6vetkezik be, k6teles a Megrendel6t a k6rdlm6ny
bek6vetkez6s6t6l sz£ritott 8 napon belul ir£sban 6rtesiteni. A Megrendel6 jogosult a
szerz6d6st6l tov£bb£ el£llni kul6n6sen, ha a Vallalkoz6 szerz6d6ses k6telezetts6g6nek nem
tesz eleget, valanint
-

a V£llalkoz6 megs6rti a titoktart£si k6telezetts6get.

5. A Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szerz6d6st fe]mondani - ha sztiks6ges olyan
hat£rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata el1£t£sdr6l gondoskodni

tudjon-ha
a)

b)

a V£llalkoz6 c6g6ben k6zvetetten vagy k6zvetlenul 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel hem rendelkez6 gazdas£gi tirsasis
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezd6s k) pontj£nak, ka) - kb) alpontj£ban meghat£rozott
felt6telekn ek.
a V£]1alkoz6 k6zvetetten vagy k6zvetlenul 250/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan joal szemdy vagy jogi szem6lyis6ggel hem rendelkez6 gazdas4gi t£rsas£gban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezd6s k) pontj£nak, ha) - kb) alpontj£ban meghat£rozott
felt6 teleknek.

Ezen felmond£s eset6n a V£llalkoz6 a szerz6d6s megszfin6se el6tt mar teljesitett szolg£ltat£s
szerz6d6sszerfe p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.
6. A felmond£s id6pontj£ban, a teljesit6s ellen6rt6k6nek a megfizet6s6vel a V£llalkoz6 altal a
Szerz6d6snek megfelel6en mar elk6szitett 6s be6pitett L6tesitm6ny r6szeknek 6s az ezen id6pontig
elk6szitett, benyijtott 6s a Mtiszaki ellen6r altar j6v£hagyott V£llalkoz6 Dokumentumainak a
tulajdonjoga £tszall a Megrende16re.

7. A V£llalkoz6 a Megrendel6 sulyos szerz6ddsszeg6 magatartisa eset6n jogosult azonnali
hat£llyal ir£sban felmondani a szerz6ddst. Ebben az esetben a V£halkoz6 jogosult a Megrendel6vel
szemben 6rv6nyesiteni a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyeit is. S\ilyos szerz6d6sszeg6snek
tekintend6 hii16n6sen, ha:
- Megrendel6 altal himtott igazolas 6rtelm6ben esed6kes b£rmely 6sszeget a v£llalkozdsi

szerz6d6sben meghat£rozott hat£rid6ig nem fizeti meg) felt6ve, hogy a V£llalkoz6 £ltal ffiz6tt
legal£bb 30 napos p6thatind6 is eredm6nytelenul eltelt, valamint
- a Megrendel6 fizet6sk6ptelenn6 v£lik.
8. Egyoldahi felmond£s eset6n a fdmond£si id6 kezd6 napja a felmond6 fel t61:tiVeV6nyes 6ftesit6
leve16nek a m£sik fel altali k6zhezv6tele. A Posta altali m£sodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet
eset6n a level k6zbesitettnek tekinthet6.
FelfuQee S Z tis

9. Mfiszaki euen6r a Megrendel6 j6v£hagy£sival utasithatja a V£llalkoz6t a L6tesitm6ny
munk£latainak teljes vagy r6szleges fdfuggeszt6s6re. A felfyggeszt6s ideje alatt V£llalkoz6 k6teles
megv6deni, t£rolni 6s biztositani az 6rintett r6szt vagy L6tesitm6nyt az elhaszn£l6d£st6l,
vesztes6gekt6l vagy k£rokt6l. Ha a felfiiggeszt6s nem a V£llalkoz6nak felr6hat6 okra vezethet6
vissza, \igy Szerz6d6 Felek k6telesek a Mdszaki euen6rrel egyeztetetten a felfyggeszt6s altal okozott
k6lts6gek, valamint hat£rid6 hosszabbifas tirgy£ban egyeztet6st folytatni. A kivitelez6si hat£rid6 a
felfiiggeszt6s id6tartamival meghosszabbodik A felfuggeszt6s id6tartama a 30 napot nem

huldhatj a meg.

XIV.

VIS rmOR
1.
Eg]rik fel sem k6vet el szerz6d6sszeg6st, ha k6telezetts6gei teljesit6s6t ,,vis maior,, akad£lyozza
meg, amely a Szerz6d6s a1£ir£s£nak id6pontja ut£n k6vetkezett be.

2.

A ,,Vis Maior,, olyan kiv6teles esem6nyt vagy k6riiha6nyt jelent:
a) amelynek el6£ll£sa a Szerz6d6 Felek akarat£t6l fiiggetlen,
b) amely bek6vetkez6s6nek elh£rit£s£ra az adott fel a szerz6d6s megk6t6s6t megel6z6en
alapvet6en nem k6sztilhetett fel
c) amelyet, miut£n bek6vetkezett az adott ffl alapvet6en nem keriilhetett el vagy nem volt
k6pes euen6rz6se a1£ vonni 6s
d) amelynek bek6vetkez6se alapvet6en nem a m£sik felnek tulajdohithat6.

3. Amennyiben az a)-d) felt6telek teljesdlnek a vis major mag£ba foglalhatja az al£bb felsorolt
kiv6teles esem6nyeket vagy k6riilm6nyeket, de nem csup£n ezekre korl£toz6dik: elemi csap£sok,
sztr£jkok vagy egy6b munkahelyi zavarg£sok, hadtizenettel inditott vagy an6lkuli h£bonik,
blok£dok, zendiil6s, l£zad£s, j£rv£nyok, foldcsuszaml£sok, foldreng6sek, viharok, vihamcsap£sok,
£rad£sok, zavarg£sok, robbant£sok, valamint egy6b hason16, el6re nem l£that6 esem6nyek, amelyek
mindk6t fel 6rdekk6r6n kiviil merulnek id 6s amelyeket a Szerz6d6 Felek kell6 gondoss£ggal sem
tudnak kikiisz6b61ni.

4. Ha az egyik fel ,,vis maior'' miatt akad£lyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
6rdek6ben, hogy az akadilyoztat£s hat£sait elh£ritva minim£lis k6sedelemmel teljesiteni tudja
szerz6d6ses k6telezetts6geit.

5. Ha valamelyik fel rigy v6li, hogy olyan ,,vis maior'' k6riilm6nyek fordultak el6, amelyek
kihathatnak k6telezetts6gei teljesit6s6re, azonnal 6rtesitenie kell a m£sik felet, megadva a
k6riilm6nyek jeueg6t, feltehet6 id6tartam£t 6s val6szind hat£s£t. Ha a Megbiz6 ir£sban m£sk6pp
nem rendelkezett, a Megbirottnak folytatnia keu a Szerz6d6s szerinti k6telezetts6geinek a
telj esit6s6t, amennyire az a gyakorlatban 6sszerfien megval6sithat6.

6.

Ha a ,,vis maior'' k6riilm6nyek 90 napon £t megszakitatlanul fenn£llnak, b£l-elyik felnek

jog£ban £u a Szerz6d6st 30 napos felmond£si id6vel megsztintetni.

XV.

EGYt]TTMtJK6DEs
1. A szerz6d6st 6rint6 k6rd6sek, a munkav6gz6s 6sszehangol£sa, a kivitelez6s sor£n sztiks6gess6
v£l6 int6zked6sek megt6tele tekintet6ben
2.

V£ualkoz6 r6sz6r6l kijel6lt kapcsolattart6 szem6ly:
n6v: Brucker Andr£s
telefon: 06203739347

e-mail: info@solar-pecs.hu

Megrendel6 r6sz6r6l kijel6lt kapcsolattart6 szem6ly
n6v: B6r-Nagy Adam
telefon: +36 30 650 6057
fax: +36 74 564 014

e-mafl: bor.nagy@szlkorhaz.hu

Mtiszaki ellen6r Iroda k6pviselet6re jogosult szem6ly:
n6v: Beke B6la
telefon: +36 30 631 7440
fax: + 36 72252 072
e-mail: beke.bela@techniq.hu

3. Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazz£k az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a Benin£z£s megval6sit£sival kapcsolatos d6nt6sekn6l, a teljesit6si
jegyz6k6nyvek al£ir£s£n£l a Szerz6d6 Feleket teljes jogk6rrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k
jogosultak, iuetve k6telesek megtenni mindazon mfiszaki int6zked6seket, nyflatkozatot, amely a
szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6gess6 v£lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben
foglaltakkal nem enent6tes. Szerz6d6 Felek k6pvisel6inek a jelen szerz6d6sben biztositott

jogk6r6nek kor1£toz£sa a m£sik feuel szemben csak ir£sbeli k6zl6st6l kezdve hat£lyos. A k6pvisel6k
szem6ly6ben t6rt6n6 v£ltoz£st a Szerz6d6 Felek egym£ssal azonnal, ir£sban kezlik.

4. Szerz6d6 Felek k6telesek egym£s k6z6tti valamennvi k6zl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s d6nt6st
ir£sban r6gziteni 6s egym£shoz halad6ktalanul eljuttatni. A postal dton eljuttatott nyflatkozatok
k6zbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,,nem kereste,,, ,,£tv6telt megtagadta,,, ,,cimzett
ismeretlen,, vagy hasonl6 tarta]mri postal jelz6ssel 6rkeznek vissza a nyilatkozattev6h6z.

RT.
vITARENDEZEs
1. Megrendel6nek 6s V£llalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdek6ben, hogy k6zvetlen
t£rgyal£sokon, b6k6s dton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vit£t, amely k6z6tthk a
szerz6d6ssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 6s a V£llalkoz6 6sszerd hat£rid6n behil nem
tudj£k megoldani a szerz6d6ssel 6sszefugg6sben keletkezett jogvit£jukat, annak eld6nt6se
6rdek6ben - per6rt6kt6l fugg6en - al£vetik magukat a P6cs V£rosi J£r£sbir6s£g' iuetve P6csi
T6rv6nysz6k kiz£r6lagos iuet6kess6g6nek.

XVII.

BIZALMAS INFORMAcldK
1.
Szerz6d6 Felek meg£llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hat£ly£nak tartama alatt 6s azt
k6vet6en bizalmasan, dzleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s teljesit6se kapcs£n tudom£sukra jutott
inform£ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik felnek semmilyen form£ban nem adj£k
tov£bb. A fenti inform£ci6k, t6nyek, valamint adatok - a m£sik fel £ltal el6zetesen adott kifejezett
ir£sbeli hozz£j£r\hisa n6mil - kiz£r6lag a szerz6d6s teljesit6s6re haszn£lhat6k fel.
2. Mindk6t fel t£j6koztatja 6rintett munkav£llal6it a jelen szerz6d6sben foglalt k6telezetts6geir61
6s felel6ss6get v£llalnak saj£t munkav£llal6ik tekintet6ben a fenti k6telezetts6gek teljesit6s66rt.

3. Szerz6d6 Felek tudom£ssal bimak arr6l, hogy a Kbt. 44. §-£nak (2) bekezd6se szerint nem
kohitozhat6, illetve nem ulthat6 meg iizleti titokra hivatkoz£ssal olyan inform£ci6 nyflv£noss£gra
hozatala, amely a k6z6rdekfi adatok nyilv£noss£g£ra 6s a k6z6rdekb61 nyilv£nos adatra vonatkoz6
kul6n t6rv6nyben meghat£rozott adatszolg£ltat£si 6s t£j 6koztat£si k6telezetts6g al£ esik.

AVIII.

I\nrI IAT KOZAT O K
1.

Mindk6t fel kijelenti, hogy:
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- keu6 felhatalmaz£ssal (meghatalmaz£ssal) 6s jogk6rrel rendekezik a jelen szerz6d6s
a1£ir£s£ra 6s teljesit6s6re;

- a jelen szerz6d6s al£ir£s£t az erre kijel6lt vezet6, illet6leg a c6g igazgat6s£ga vagy vezet6
testulete, iuetve a Megrendel6 k6pvise16testulete szab£lyszerfien enged6lyezte 6s az megfelel
az eire vonatkoz6 jogszab£lyi rendelkez6seknek;
- a jelen szerz6d6st a fel nev6ben al£ir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 jogszab£lyok £ltal
megkiv£nt regisztr£lt al£ir£si joggal rendelkezik, igy r6sz6r6l a szerz6d6s al£ir£sa 6s
teljesit6se nem eredm6nyezi m£s, olyan szerz6d6s, vagy egy6b jognyilatkozat megszeg6s6t,
melyben fek6nt szerepel;
- nincs olyan fugg6ben lev6 k6telezetts6ge, vagy 6rdekk6r6ben l6v6 m£s k6rdlm6ny' amely

kedvez6tlenul hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re, vagy saj£t
teljesit6si k6szs6g6re, iuetve k6pess6g6re.

XIX.

EGYEB RENDELKEZEsEK
1.
Megrende16 v£llakoz£si szerz6d6s(ek) teljesit6se sor£n keletkez6, szerz6i jog v6de]me al£ es6
alkot£sokon teriileti korl£toz£s n6lhih, kiz£r6lagos 6s harmadik szem6ly sz£m£ra £tadhat6
felhaszn£l6i jogot szerez, valamint jogot szerez az alkot£sok £tdolgoz£s£ra is. Ha a projekt b£rmely
okb6l nem, vagy csak r6szben val6sul meg) akkor a szerz6i jogi v6delem al£ es6 alkot£s
felhaszn£l£s£nak jog£t Aj£nlatk6r6 £truh£zza a T£mogat6ra, vagy az £ltala megjel6lt szem6lyre.

A Szerz6d6sben foglalt jogok 6s k6telezetts6gek harmadik szem6ly r6sz6re t6rt6n6 £tmh£z£sa
kiz£r6lag a T£mogat6 el6zetes ir£sbeh beleegyez6s6vel gyakorothat6.
2. Megrendel6 a 322/2015. G{. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezd6s alapj£n biztositja, hogy
V£ualkoz6 jogdij flZet6se n6lrful legyen jogosult az elj£r£s sor£n rendelkez6s6re bocs£tott tervek
£ltala elv6gzend6 tervez6si feladathoz szdks6ges tov£bbtervez6s6re, £tdolgoz£s£ra.

3. Szerz6d6 felek kijelentik, jelen szerz6d6st sz£llit6i fmansziroz£s keret6ben k6tik meg) azonban
amennyiben a T£mogat£si Szerz6d6s ut6finansziroz£st ir e16, tigy a Kbt. 141. § (4) bekezd6s a)
pontja alapj£n a fmansziroz£si 6s fizet6si felt6telekre az ut6finansziroz£sra vonatkoz6 el6ir£sok
v£lnak iranyad6v£.

4.

A jelen szerz6d6sben nem szab£lyozott k6rd6sekben kul6n6sen a Polg£ri T6rv6nyk6nyvr6l

sz616 2013. 6vi V. t6rv6ny' a k6zbeszerz6sekr6l sz616 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny a szerz6i jogr6l
sz616 1999. 6vi LX}|7I. t6rv6ny) az 6pit6si beruh£z£sok, valamint az 6pit6si beruh£z£sokhoz
kapcsol6d6 tervez6i 6s m6m6ki szolg£ltat£sok k6zbeszerz6s6nek r6szletes szab£lyaif6l sz616
322/201 5. QZ.30.) Ko-. rendelet, az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz616 1 9 1 /2009 (IX. 1 5.)

Korm. rendelet, az egy6b kapcsol6d6 jogszab£lyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a
k6zbeszerz6si elj£r£sban k6szitett k6zbeszerz6si dok-entumok el6ir£sait ken akalmazni.
5. Szerz6d6 Felek magukra n6zve k6telez6nek fogadj£k el, hogy a Kbt. 6s az £llamh£ztart£sr61
sz616 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny szerinti illet6kes euen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat£sk6riiknek
megfelel6en a k6zbeszerz6si elj£r£sokat 6s az azok alapj£n megk6t6tt szerz6d6sek teljesit6s6t
rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sztikre a jogszab£ly szerinti inform£ci6 megad£sa tizleti
titokra val6 hivatkoz£ssal nem tagadhat6 meg.

6. Mind a Szerz6d6s id6tartama alatt, mind pedig a nyilv£,ntart£sok meg6rz6si id6tartama
lej£rat£ig a V£llalkoz6nak lehet6v6 kell tenni a Megrendel6, az Auami Sz£mvev6sz6k 6s iuet6kes
szervezetei, a Korm£ny £hal kijel6lt bels6 ellen6rz6si szerv, a Korm£nyzati Ellen6rz6si Hivatal, a
201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny szerinti fejezetek euen6rz6si szervezetei, a Kincst£r, valamint a Kbt. 6s
az £1lamh£ztart£sr6l sz616 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny szerinti b£rmely egy6b iuet6kes ellen6rz6
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szervezet t6rv6nyes vagy meghatalmazott k6pvisel6inek a Szolg£ltat£sokhoz kapcsol6d6
nyflv£ntart£sok, sz£m1£k, a Szolg£ltat£sok megval6sit£s£t igazol6 okm£nyok, bizonylatok
helyszinen t6rt6n6 ellen6rz6s6t vagy k6ny-izsg£lafat, azokr6l m£solatok k6szit6s6t vagy
rendelkez6sre bocs£t£s£t.
7. Jelen szerz6d6s elv£laszthatatlan r6sz6t k6pezik az al£bbi meu6kletek:
1. sz£md meu6klet:
K6zbeszerz6si Dokumentum 6s meu6kletei, flletve azok esetleges
m6 do sit£ sai,
2. sz£md mell6klet:
A k6zbeszerz6si elj£r£s sor£n nylijtott kieg6szit6 t£j6koztat£s
3. sz£mri meu6klet:
V£llalkoz6 aj£nlata (6s ahhoz kapcsol6d6 hi£n]p6tl£s, felvil£gosit£s 6s

indoklis) ,
T6teles k6lts6gvet6s(ek) 6s fo6sszesit6
h4fiszaki dokument£ci6

4. sz£md mel16klet:
5. sz£md mell6klet:
6. sz£md meu6klet:
7. sz£mti mell6klet:

Tervdokunent£ci6 ,
Felel6ss6gbiztosit£si k6tv6ny

A Szerz6d6 Felek r6gziti]s hogy a fent emlitett dokumentumok fizikaflag hem keriilnek csatol£sra
a szerz6d6s t6rzssz6veg6hez, de a Szerz6d6 Felek sz£m£ra ismert azok tartalma. Ezen iratokat rigy
ken tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elv£laszthatatlan r6sz6t k6pezik, azzal egytitt
6rtelmez ends ek.
Jelen meg£]1apod£st Szerz6d6 Felek k6pvisel6i elolvas£s 6s £ttanul-£nyoz£s ut£n j6v£hagy6lag,
mint aharatukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti p6ld£nyban irt£k ala, melyb61 4 p6ld£ny
Megrendel6t, 3 p6ld£ny V£ualkoz6t illeti.

Domb6var 2017. £prilis 20.
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