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Epit6si (vrillalkoz6si) szerz6d6s

Amely l6trejdtt egyr6szrol Mritrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3200 Gydngycis, 7151 . hrsz ;

ad6sz6ma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszli PhD. .f6igazgat6' mint
megrende16- a tovrlbbiakban: Megrendel6 -,

miisr6szrol Dryvit Profi Kft. (szdkhelye:4030 Debrecen, Karab6ly u. 3. cdgiegyzdksziima: Cg'

09-09-025799; ad6sziima: 24880521-2-09) ktpviseletdben Bana Ldszl6 iig/vezet6, mint
vrillalkoz6- a toviibbiakban Vdllalkoztj, Megrendel6 ds a V6llalkoz6 egyiittesen a

tovribbiakban: Fele/t -

kdzdtt alulirott helyen ds napon az alAbbi f'elt6telekkel:

1. A Szerz6d6s tfrgya

I . I . A Vrillalkoz6 iiltal kdzbeszerzdsi elj6riisban benyujtott ajrinlat ismeretdben a Megrendeki

megrendeli, a V6llalkoz6 a felhiv6sban ds dokumentiici6ban, valamint az alinlal{ban

foglaltak alapj 6n elvrillalja a jelen Szerz<idds szerint a ,,M6gy- diagnosztikai kiizpont

kialakitisa- 2017" t6rgyi 6pitdsi szerel6si munkiiinak elv6gzds6t'

1.2. A telj esitds helye: 3200 Gyongycis, 7151 Hrsz.; Miitrai Gy6gyintdzet m6trahrizai telephely

fodpiilet fszt. keleti sz6mY.

1.3. A Felek meg6llapod6sa szerint a Vrillalkoz6 kdteles a Szerz6dds drtelmdben a t6rgyi

munkiit szeiz<idEsszertien, teljes k6riien, miiszakilag 6s minosdgileg kifogiistalan

kivitelben, a vonatkoz6 magyar eloirrisoknak, miiszaki szabviinyoknak megfeleloen.

hat6ridtjben a szakvrillalat gondossrigrlval elv6gezni, az ehhez szi.iks6ges valamennyi

egydb szerz<iddses kdtelezetis6gdt szerz<iddssze.ien teljesiteni. A V6llalkoz6 kife^jezeu

k-6ielezettsdget viillal arra, hogy a vonatkoz6 jogszab6lyokban, elti(riisokban foglalt

j 6trill6si/garanciiilis/szavatossSgi k6telezettsdgeinek marad6ktalanul eleget tesz.

1.4. Felek rcigzitik. hogy a teljesit6s tartalmrit az dpit6si jogszabrilyok, a vonatkoz6_ magyar

szabv6nfok 6s a felhaszn6l6sra kertilo egyes termdkekre vonatkoz6 alkalmassiigi

engeddlyek, tanf sitvrinyok hatirozzhk meg.

I .5. Felek kijelentik, hogy a v6llalkoz6 a helyi kdrtilmdnyek - ide nem drtve a szerzoddskdtds

idopontja szerinti iiilapot tt1kr6ben elire nem liithat6, szerz6ddskdtdst kdvet6en felmeriilt

k6rtilmanyeket - ismeret6nek hi6ny6ra. illetve a tervek nem megfelel<i ismeret6re

visszavezethet<i okok miatt a kdscibbiek sonin tdbbletktiveteldssel nem ldphet fel,

k6sedelm6t ezzel nem indokolhatja.

2. Villalkoz6 kiitelezetts6gei

2.1. V6llalkoz6 feladata a jelen szerz<idds 1- 2. sz. melldklete 6s a miiszaki tervek szerinti

feladatok megval6sitisa a jelen szerz<iddsben ds mell6kleteiben meghatarozott

mennyis6gben 6s tartalommal.

2.2. Y iilalkoz6 a munkiiik megval6sitilsa soriin elegendo sziimf ds megfelelo szakkdpesitdsri.

tapasztalt vezet<iket 6s ir6nyit6kat, tov6bbri szakkdpzett, betanitott 6s segdd munkaerot

biztosit'amelyaV6llalkoz6Szerz6ddsszerintikdtelezettsdgeinekmegfelel66sidoben
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2.4.

z.J.

2.6.

2.7.

titrtdn6 teljesitdse drdekdben sziiksdges.

Vri{lalkoz6 az ajAl,J.ali,ll,ar, foglaltak szerint 6s a Kbt-nek megfelel6en vehet igdnybe
alv6llalkoz6kat. Alvillalkoz6 igdnybev6tele eset6n az alvdllalkoz6i szerz6d6seknek meg
kell felelnii.ik jelen Szerz6dds kikdt6seinek.

V6llalkoz6 kdteles a munkav6gz6sre vonatkoz6 szerz6d6s szerinti kdtelezettsdgeit
alv6lfalkoz6i fel6 drvdnyesiteni az alvillalkoziival kdtdtt szerz<iddseiben, valamint azok
betartls6t, betartatesrit a helyszini munkav6gz6s soriiLn ellen6rizni ds drv6nyre juttatni.

A Vrillalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alvillalkoz6drt rigy felel, mintha a munkiit maga
vdgezte volna; alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele esetdn pedig felel6s minden olyan
k6rdrt is, amely andlktil nem kdvetkezett volna be. V6llalkoz6 k6teles a munk6t irgy
megszervezni, hogy a munkatertileten dolgoz6 alvdllalkoz6k egymis munk6j6t ne
zava4i*., illetve a hatririd6re val6 teljesitdst ne veszdlyeztess6k, azonban a munkavddelmi
szabdlyokat maraddktalanul betartsri(. Az alvillalkoz6kkizfu6lag a Vrillalkoz6val 6llnak
jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el utasitAsokat, illewe kizrir6lag vele szemben
6rvdnyesithetik k6vetel6seiket.

A vdllalkoz6nak korlitlan lehet6sdget kell biztositania arra, hogy az illet6kes hat6srigok
ellen6rzdseket 6s vizsgiilatokat vlgezzenek a kivitelezdssel dsszefiigg6sben kiadott
joger6s enged6lyekkel kapcsolatban. Ezen feliil v6llalkoz6 biztositani kdteles a
hat6s6gok rlszdre a rdszvdtelt azokon a vizsgdlatokon ds ellen6rzdseken, amelyek a
Vrillalkoz6 feladatkdrdbe tartoznak.

Megrendel6 ds minden illtala meghatalmazott szemdly szamfua minden dsszerii
id<ipontban hozzafdrhet|vl, kell tenni az lpiftsi helyszint 6s az dsszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termdkeket 6s berendezdseket k6szitik, gy6rtjek vagy el6kdszitik a
teljesitdshez. Vdllalkoz6 kdteles minden segitsdget biztositani etrhez alvriilalkoz6in6l ds a
besz6llit6in6l is.

2.8. A Vrillalkoz6 kdteles,,az 6pit6ipari kivitelezdsi tevdkenysdgr6l sz(tl(t l9l/2009.(IX. 15.)
Korm6nyrendelet (a tovribbiakban: ,,Kormrinyrendelet') el6ir6sai szerinti 6pitdsi napl6i
vezetni.

2.9. Y |llalkozo kdteles a munkateriiletet tiszta 6s biztonsiigos 6llapotban tartani, a keletkezett
dpitdsi ds egydb hulladdk - engeddllyel rendelkez6 kezel6h6z t6rr6n6 - elszrillit6srir6t a
munka vdgzdse sordn rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezeft dpit6si-
bontrisi hulladdk mennyisdgdt 6,s tajtaj t folyamatosan vezetni M dpitdsi napi6ban.
Vrillalkoz6 kdteles az elbontott anyagokat drvdnyes telepengeddllyel 6s k;rnyezetvddelmi
hat6s6gi engeddllyel rendelkez6 hulladdkkezel<i telepre elvallitani. A Vrillalkoz6nak az
dpitdsi 6s bont6si hulladdk kezel6s6vel kapcsolatban egyebekben az dpitesi 6s bontisi
hulladdk kezel6s6nek r6szleres szabrilyair6l sz6l6 4 s/2004. (vr.26.) BM:KvvM egytittes
rendelet el6inisai szerint kell elj6mia.

2.10. V6llafkoz6 kdteles folyamatosan ellen6rizni, hogy rendelkezdsre iillnak-e az 6pit6iparr
kivitelez6si tev6kenysig vdgz',sdhez sziiksdges hat6s6gi enged6lyek. V6llalkoz6 koteles
gondoskodni az 6pit6s alatt mrir megl6v6, illetve el6keriil6 termds;eti, kultur6lis 6rriksdgi,
dpitdszeti 6rtdkek meg6rz6sdr6l.
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2.1 I . Vrillalkoz6 az dpitdsi murkrik befejeztdvel kdteles az dpitdsi teri.iletr6l tdrtdn6 levonulest
vdgrehajtani: a kivitelez6s helyszin6r<il a sajat kdltsdgdn eltfvolitani minden hullad6kot,
a sajiit vagy az alviillalkoz6i tulajdon6t kdpezci eszkdzciket, szersz6mokat, gdpeket ds

anyagokat.

2.l2.Yiilalkozo kciteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkoz6 ttizrenddszeti,
munkavddelmi. kdrnyezetv6delmi (igy kiildn6sen a zaj-, rezgfs-, ldgszennyez6ddsekre
vonatkoz6), balesefvddelmi, trizvddelmi ds egy6b ekiirrisok betartrisrir6l. Ezen
intdzkeddsek be nem tartiisiib6l szirmazo minden felel6ssds a Vrillalkoz6t terheli.

2.13. Vrillalkoz6 a munkateriilet 6tad6set6l sikeres mtiszaki iitadiis-6tvdtel lezhrdsirlc a
kivitelezdsi teriileten a lelel6s 6rzdsrtil 6s a vagyonvddelemrol kdteles gondoskodni.

2.14. Y 6llalkoz6 ktiteles meg6vni a munkateriileten a mdr kidpftett ft- ds krjzmiih6l ozatot. A
Vrillalkoz6 vagy alviillalkoz6i illal esetlegesen a munkateriileten okozott krirokat a
Vrillalkoz6 kdteles sajet kriltsdgdn a miiszaki iitadiis-ritvdtelig (annak lezrir6sriig)
kijavitani.

2.15. Vrillalkoz6 kdteles a szemdlyek biztonsiigrit vagy a vagyoni drtdkeket veszdlyeztet6 kiir
lehet6s6g6nek felmertildse eset6n haladdktalanul kiirelh6ritrisi int6zkeddseket tenni 6s
azokr6l a Megrendekit azonnal drtesiteni.

2.16. Valamennyi sziiksdges alapanyag, eszkriz biztositiisa a Vrillalkoz6 kcitelezettsdge es
feladata.

2.17. A bedpitett anyagok min<is6gdt igazol6 dokumentumokat a Y 6llalkoz6 a kivitelezdsi
tevdkenysdg sor6,n a Megrendel6 kdpviselojdnek kdteles bemutatni ds az iitadris 6tvdteli
eljiiriis soriin hi6nytalanul |tadni. Ez ut6bbi az iitadiis-ritvdteli eliiir6s sikeres lezfurisdnak
feltdtele.

2. 18. A Villalko26 kdteles a Megrendel6 kdrds6re minden olyan dokumentumot elcikdsziteni es
a Megrendel<inek atadni, amelyek a t6rgyi projekt elszdmoliisiihoz sziiksdgesek mind a
projekt zrir6s6ig, mind a monitoring id6szakiiban. A projekt sikeres zrir6siit k6vet6en
Vrillalkoz6 kdteles a monitoring idoszak vdgdig rendelkez6sre rillni. A jelen pontban
meghatiirozott feladatok elvdgzdsdrt, illetve rendelkezdsre 6lLisdrt a Viillalkoz6 a jelen
szerz<jd6s 7 .1. pontjiiban meghatiirozort Villlalkoziisi dijon feliil tovribbi
ellenszolgiiltatrisra nem tarthat igdnyt.

2.19. A Vrillalkoz6 kdteles a kivitelezds ideiglenes helyigdnydt ds hatdsteriiletdt minimaliz6lni.

2.20. Y iilalkoz6 a bontdsi munkiik sor6n kibontott Megrendeki Altal hasznosithat6 anyagkdnt
meghat6rozott anyagokat (berendez6si 6s felszerel6si tiirgyak, alkatrdszek, fa- ds
fdmanyagok, stb.) kdteles a kivitelezdssel drintett munkateriileten elkiildnitve kezelni 6s
azokat Megrendel<i 16szdre jegyz<ikdnyvileg ritadni.

2.21. Y iilalkoz6 k<jteles a Miiszaki ellen6rt ds Megrendel<it haladdktalanul d(esiteni,
amennyiben akadiilyoztatva van a jelen szerzoddsben foglalt b6rmely k6telezettsdgdnek
teljesitdsdben.
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3.1.

).2.

3. Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

Megrendelo az dpitdsi tev6kenys6g megkezddsdt sziiks6g esetdn bejelenti az illetdkes

hat6srig feld.

A Megrendel<i miiszaki ellen6rzdst biztosit megbizott miiszaki ellen6re 6ltal a kivitelez6si

munkiik lolyamatos ellenorzdse cdljrib6l, aki ellencirizni k6teles, hogy a munkavdgz6s a

tervdokument6ci6 ds a szerzodds szerint tdrtdnik-e. Az ellenorzds tdnydt a mtiszaki

ellenor az dpit6si napl6ban rtigziti.

Megrendelci csak az dwdnyes jogszabiilyoknak, a Magyar Szabvriny ds technol6giai

el6irrisoknak megfelelo I. osztdll'u teljesit6st 6s uj I. oszt6lyr anyagok bedpitdsdt fogadja

el I. oszt6lyri min<isdgben.

Megrendelo 2 pld. tervdokumentrici6t biztosit vrillalk ozo resz're jelen szerzodds

megkcitdsdvel e gyidejtileg.

4. A munka megkezd6se, egyiittmriikiid6s a teljesit6s alatt

Megrendel6 a munkateri.iletet atadris-ritvdtel keretdben adja rit a Vrillalkoz6 r6sz6re. Az

6tad6s-6tvdtel megtdrtdnt6t az dpitdsi napl6ban ktitelesek a F-elek rdgziteni. amelyben

Felek feltiintetik a kibontdsra keriilo hasznosithat6 anyagokat is'

Megrendelonek a bontasi munkak eredmdnyekdnt keletkezo bontott anyag {ttldfti

tutaJdonjoga a bontisi munka elv6gzdse ut6n is megmarad. Megrendel<i jogosult a bontott

anyag16l rendelkezni.

Megrendel6 jogosult a kivitelezdst brirmikor ellenorizni. dszrevdteleit, javaslatait az

6p(f,si napl6ba bejegyezni. A Vrillalkoz6 kdteles a bejegyzdsekre 3 munkanapon beliil a

napl6ban v6laszoinil'6s am"nnyiben azt a Megrendel<i a napl6bejegyzds6ben igdnyli,

abtan a, esetben v6laszait egyidejrileg telefaxon is megkiildeni Megrendelo rdsz6re.

Megrendel6nek joga van az 6pitkezds kivitelezdsdnek ellenorz6se drdekdben - sziikseg

"r"i6n 
_..gb"o6ldrt kitrizni, amelyen a Vrillalkoz6 kciteles rdszt venni. A megbeszdlds

eredm6nyeiicil jegyzok<lnyvet kell felvenni. A jegyz6k<inyvben meghatirozottak

amerrnyiten azok' nem ellent6tesek jelen Szerzodds el6iriisaival 6s a hatdlyos

jogszabiilyokkal - kijtelezoek a Felek sz6mrira'

Az dpitdsi-szerel6si munkrik alatt Megrendel<i ds V6llalkoz6 legfeljebb heti

rendszeress6ggel egyeztet6st (koordin6ci6) Iart' Az egyeztetdsen a Megrendelo

k6pvisel<ije 
"ei u V=attuttor6 kdpviseloje kdteles rdszt venni. A koordinrici6 helye

tvlegr"ndeto szdkhetye. A koordin6ci616l minden alkalommal jegyz<ikdnyv kdsziil.

Az dp(tkezdshez az ideiglenes viz 6s elektromos energia vdtelezdsdt a megldvo h 6l6zatrol'

a Megrendel6 tdritds illendben biztositja, a fogyaszt6s ktiltsdge V6llalkoz6t terheli'

rozteitilet ig€nybe vdtele esetdn annak engeddlyeztetdse, kdlts6ge Vrillalkoz6t terheli'

A munkateiiilet rltadasrit ktivetoen a szemdly-, vagyon-. ds munkabiztonsrigr6l. a

kdmyezetv6delmi szabrilyok betart6siir6l a v6llalkoz6 ktiteles gondoskodni. viillalkoz6

felel a Megrendelo, ill. harmadik szem6lyek vonatkozAs6ban azok vagyontilrgyaiban'

6let6ben, teiti 6psdg6ben ill. egdszsdgdben a neki felr6hat6 m6don keletkezett hi6nyok6rt'

3.3.

3.4.
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4.4.

4.5.
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ill. kiirosod6sokdrt.

5. A teljesit6s megkezd6se 6s a teljesit6si hatdrid6

5.1. A munkateriilet 6tad6s6nak ds a munka megkezd6sdnek hatiirideje: a szerzridds hat6lyba
l6pdsdt k<iveto 8 napon beliil. A Megrendel<i a munkateriiletet etad6s-iitvdtel keretdben
adja 6t a V6llalkozo reszdre. Az iiadis megt6rtdntdt az dpitdsi napl6ban kcitelesek a felek
rdgziteni.

5.2. A teljesit6s hatrirideje: Jelen szerzodds hatrilyba ldpdsdt ktivetci legfeljebb 120 napos
id<itartamon beliil, de legkds6bb 201 7. jrinius I 5. napjaig.

5.3. Hatriridoben teljes(t Vrillalkozo,haaz ittadis-6tv6tel a szerzoddsben el6irt hataridon beliil,
illet<ileg hatiirnapon megkezdriddtt, kiv6ve, ha Megrendelci a szolg6ltatiist nem vette At.

Nem tagadhat6 meg az ritvdtel a szolgdltatiis olyan jelentdktelen hibrii, hirlnyai miatt.
amelyek m6s hibrikkal, hi6nyokkal cisszefiig96sben, illewe a kijavitrisukkal. p6tkisukkal
j6r6 munk6k lolytiin sem akadi yozzitk a rendeltetdsszerii hasznrllatot.

5.4.Vrillalkoz6 a Megrendeki elozetes, irrisbeli hozzrijrirul6s6val el<iteljesit6sre jogosult.

6. A teljesit6s

6.1 .V6llalkoz6 kciteles a kivitelezdst a mriszaki dokumentici6nak megfeleloen elvdgezni.

6.2. A teljes kivitelezdsi munka miiszaki 6tadiis-ritvdtele oszthatatlan szolgriltatdskdnt. egy
eljiirils keretdben tcirtdnik, abban az esetben is, ha munkardszenkdnt rdszteliesitdsek
tdrtdntek (oszthatatlan szolg6ltat6s).

6.3. Vrillalkoz6 az iitadiis-iitvdtel id<ipontjrir6l 8 nappal korribban kdszre jelenr6 lev6l
formrljriban drtesiti Mr.iszaki ellencirt, aki ez alapj6n gondoskodik a miiszaki etades-
etvdteli elj6res <isszehivAsrir6l.

6.4. Az l.l. pont szerinti dpit<iipari kivitelezdsi tevdkenys6g befejezdsdt kdvetoen mriszaki
iitad6s-ritvdteli eljrirrist kell lefoly'tatni (berendezdsek, rendszerek mrik<iddsi pr6b6ja, ds a
tapasztalt rendellenessdgek, hirinyossiigok megsziintetdse, sztiksdg eset6n a pr6ba
megismdtldse). A mtiszaki dtad6s-Atvdteli eljrirris cdlja annak megiillapft6sa, hogy a jelen
Szerzodds trirgya szerinti dpitoipari kivitelezdsi tevdkenysdg a jelen Szerzod6sben 6s
jogszabiilyban el6irtak alapjrin a kivitelezdsi dokumentrici6ban meghatiirozottak szerint
maraddktalanul megval6sult, ds a teljesitds meglelel az eloirt mriszaki ds a jelen
Szerzoddsben vrillalt egy6b k<ivetelm6nyeknek, jellemzriknek. Megrendelo kdteles a
miiszaki ritadris-iitv6teli ds a birtokbaadesi elj6riisban rdszt venni.

6.5. Az iitades-6tvdteli eljririison a Vrillalkoz6 ritadj a a j6trill6si jegyeket, 2 pld-ban a
megval6sul6si dokumentiici6t 6s megadja a bedpitett szerkezetek, berendezdsi 6s
felszereldsi trirgyak hasznrilati ds karbantartiisi utasitisait. valamintjelen szerz<iddsben es
jogszab6lyban r<igzitett egy6b iratokat, stb. Ennek hiiinytalan teljesitdse a szerz6d6sszeru
teljesit6s feltdtele.

6.6. A Vrillalkoz6 az tto-feliilvizsgrilati eljiiriisban k<iteles kcizremrikddni. Az ut6-
feltilvizsgdlatot a Megrendel6 hivja dssze a teljesit6st kijvetoen legkds<ibb az i/.adis-
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6.t.

7 .1.

6tv6telt kdvet6 egy 6ven beliil a vonatkoz6 ds hatrilyos el6irrisoknak megfelel6en.

V6llalkoz6 kdteles egyiittmiikddni az drdekelt szervekkel, szemdlyekkel, k0l6n6sen a

szakhat6s6gokkal, a kdzrit kezel<ij6vel, kdzmiicdgekkel.

7. A villalkozisi dij 6s elszimolisa

Felek megrlllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t szenoddsszerii teljesitds eset6n nett6
86.671.587,- Ft + tiirv6nyes AFA, ^zaz 

nett6. nyolcvanhatmilli6-
hatszrizhetvene gy ezevdtszinnyolcvanh6t forint + tdrv6nyes AFA vdllalkozisi dij (a
tov6bbiakban: ,,V6ltalkozdsi dij") illeti meg. A Szerz6d6s egytisszegti (6tal6ny6ras)

tipust. A V6llalkozrisi dij meg6llapittisAnak alapj6ul szolg6l6 firazatlan kdltsdgvetdsi

kiir6s az ajrinlatt6teli dokument6ci6, az iramtl kdltsdgvet6s a Vrillalkoz6 aj6nlat6.nak

rdszdt kdpezi. A vrlllalkoz6si dij sem 6rfolyamv6ltozrls, sem mis ok kdvetkezt6ben nem

m6dosulhat automatikusan. A garanci6lis idtiszaki hibaelhriritasn6l sem kiszrilllsi dd, sem

mris kdltsdg nem szrimolhat6 fel.

a) Felek riigzitik- figyelemmel arra, hogy jelen szerz6d6s tirgyinak
megval6sitdsa nem 6pit6si hat6sigi enged6ly kdteles tev6kenys6g-' hory a

szimla kirillitdslra, illetve az iltalinos forgalmi ad6 meglizet6s6re az

6ltal6nos szab6lyok szerint keriil sor. Megrendel6 a Vrillalkoz6 6ltal a jelen

szerz6dds szerint benyrijtott, a Megrendel6 mriszaki ellentire /kapcsolattart6/

teljesitds igazolAslra feljogositott szem6ly 6ltal leigazolt szrimliinak ellendrt6ke

rltutaldssal keriil kiegyenlitdsre a V6llalkoz6 Haidi Takori* Tokardksziivetkezel
pinzintdzetnil vezetett 60600170-11023517-0000000O saimt banksuimldidra.

b) A szerz6ddsben foglalt munkri.l< vrillalkoz6si dija ritakinyrirr, mely tartalmazza a

V6llalkoz6 dsszes tervezdssel, munkavdgz6ssel, egydb j6rul6kos

szolgriltatisokkal kapcsolatosan felmeriil<i kitlts6g6t 6s fedezetdt (igy ki.iltindsen

anyag, felszerelds, munkaer<i, sz6llitris, ideiglenes szolgiltat6sok, felvonuliisi
teriilet, mintavdtelezds ds ellen<irz6s kdltsdgei, hat6srigi eljrfurisi ktilts6gek' stb.). A
vrillalkoz6si dij az aj6nlatban, a szerz6d6sben 6s a Miiszaki dokumentrlci6ban

foglalt mennyisdgi ds min6sdgi kdvetelmdnyek figyelembev6tel6vel ker0lt

meghatiirozrlsra, 6s biztositja a ldtesitmdny, rendeltetdsszerii haszniilatra alkalmas

dllapotban, hat6rid6re t6rt6n6 6tad6s6t Megrendel6nek.

7.2. A Vri,llalkozisi dij a Vri'llalkoz6 jelen Szerz6d6sben foglalt kotelezetts6gei teljesites6nek

teues kdltsdgdt, azaz a kdzvetlen kdltsdget ds a fedezetet is fedezi. Ktizvetlen ktilts6g

ktil6n6sen az anyagkitltsdg 6s a kozvetlen gipkdltsdg a fuvarozisi 6s rakod6si kdlts6ggel

egy6tt, az {pitdipari rezsi6radd 6s a munkadij. Fedezet kiildndsen a kdzvetlen ktiltsdgek

kiizdtt nem szerepl6 6ltalinos ktilts6g, valamint a tewezett nyeresdg.

7.3. A V6llalkozrisi dij kifizetdse szifunla ellendben titrtdnik. A v6gszimla kibocsdtrisa a 7.4.

pontban meghatii.rozottak szerint tdrtdnik

A kifizetdsekre ut6lag keriil sor. A V6llalkoz6 I db vdgszamla benyrijtdsira jogosult 100

%-os ig^zolt kisztiltsdg eseten.

7.4. A vdgszimla ellen6rt6ke csak a szolg6ltatds maraddktalan teljesitesdt kdvet6en, a

Megrendeki 6ltal megha&i.rozott m6don kiAllitott teljesitesi igazokis kiadrisa ut6n kertlhet
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leszitmliu{sra ds kifizetdsre, A vdgszrimla kifizetds6nek feltdtelekdnt a Megrendelo
k6rheti az adott munk6k elvdgzdsekor bedpitetl anyagok ds gyiirtmiinyok minosdgi
bizonylatol6srit. Ezen igazol6s hirinyriban Megrendel<i a nem igazolt anyagok drt6k6nek
megtdritdsdt megtagadhatja.

7.5. A teljesitds igazolitsira a Kbt. 135. $ (l)- (2) bekezddsei az irrinyad6k.

7.6. Az ellenszolgdltatris a Viillalkoz6 6ltali teljesitds, a Megrendelti miiszaki ellenore dLltal

ennek elismer6sekdnt kirillitott teljesit6sigazol6s alapjiin helyesen kiiillitott sz6mla
k6zhezvdteldt kdvetrjen iitutal6ssal- forintban- keriil kiegyenlitdsre a ptk. 6:130. g (l)- (2)
bekezddsei ds a Kbt. 135. $ (4)- (6) bekezddsei 6s a t6mogat6si okirat, illetve a tiimogatdsi
okiratra vonatkoz6 jogszabiiy rendelkezdsei szerint- a helyesen kirillitott szrirnla
kdzhezvdteldt6l szrimitott 30 napon beliil.

7.7. Amennyiben a nyertes ajiinlattevo a teljesitdshez alviillalkoz6t vesz igdnybe, rirgy a Ptk.
6:130. $ (l)- (2) bekezddsdtcil eltdrrien a322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32lA. g- riban
foglalt szabiilyok szerint trirtdnik a szerz6ddsben foglalt ellendrtdk kifizetdse.

7.8. Megrendelci felh(vja a figyelmet a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. 6- riban
foglaltakra.

7.9. Megrendelo el6irja, hogy a Viillalkoz6

z/ nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzcidds teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan
kdltsdgeket, amelyek a Kbr. 62. g (1) bekezd6s k) ponr. ka)-kb) alpontja szerinti
feltdteleknek nem megfele16 tdrsasrig tekintetdben meriilnek fel, ds amelyek a Vrillalkoz6
ad6kdteles jcivedelmdnek csdkkentdsdre alkalmasak:

b) a szerzodes teljesitdsdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel<i
szitmitra megismerhet<ivd teszi ds a Kbt. 143. 6 (3) bekezddse szerinti iigyleiekrcil a
Megrendel6t haladdkralanul drtesf ti.

7. 10. Megrendelo el<ileget az alitbbi esetekben 6s feltdtelek szerint biaosit:
- Vdllalkoz6 el<ileget a Kbt. 135. g (z) bekezddse alapjtn az ott meghatarozott

felrdtelek szerint ig6nyelhet.
- Megrendel<i a Kbt. 135. g (7) bekezddsben foglatt kdtelez6 mdrtdket meghalad6an

el<ileg nyrijt6srit nem biztositja. Az ellleg kifizetdsdre a 322/2015. (X. 3b.) Korm.
rendelet 30. $-iiban foglaltak szerint keriil sor.

Az el<ileg a vdgsz6mLiban keriil elszrimoliisra.
Ekileg igdnyldse Vrillalkoz6 rdszd16l nem k<itelezo.

7.11. vrillalkoz6 az |ltala 3, azaz hrirom eredeti pdld6nyban elkdszitett, Megrendel6
kapcsolattart6ja kdzremiik6ddsdvel toviibbitott, mindkdt fel 6ltat al6irt teljesitdsi igazoliis
kfzhemetel|t kiivet6en jogosult a vdgsz6ml6t kirlllitani.

7.12. Megrendelo az adoz|s rendj6rril sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrvdny 36lA. g-rira tekintettel iiir
el a 200.000 Ft - azaz kett6sz|zezer forint - feletti kifizetdsek tekintetdben.

7.13. Megrendeki kijelenti, hogy jelenleg nem rendelkezik a jelen Szerzodds 1.1. pontjiiban
meghaterozott dpitciipari kivitelezdsi tevdkenys69 ellendrtdkdnek pdnziigyi fedezetdvel. A
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fedezet- a jelen v6llalkoz6si szerz<id6s Vrillalkoz6jrinak kiv6laszllsrira irrinJul6
kdzbeszerzdsi eljriLriist megindit6 felhiviis I.5. pontj a 6rtelm6ben- a t6mogatiisi ddntds

tartalm6t6l ffiggoen a tamogat6si szerz6dds alilir6sdt k6vet<ien iill rendelkezdsre.

7.14. Megrendel6 az ellenszolgiiltatris dsszegel hazai forris igdnybevdteldvel kiv6nja

biztositani. A t6mogatiisi ddntds tartalm6t6l ds hatrlly6t6l fiiggoen a Vrillalkoz6 ktiteles a

T6mogat6 6s a Kdzremrikcidci Szervezet iiltal tett valamennyi el<iirrist a maga szintara

k6telez6 drvdnyiinek elfogadni ds vrillalja ezeknek a kdtelezettsdgeknek a teljesitdsdt- A

t6mogatAs elnyerdse esetdn a finansziroz6s fajtAjar6l a Megrendel<i halad6ktalanul

tdjdkoztatja a V6llalkoz6t.

7.1 5. A Megrendel<i jelen szerzodds t6rgyiinak megval6sitas6t hazai forr6sb6l finanszirozza.

Hazai fornls: Konszolid6ci6s fejleszt6si el6ir6nyzat terhdre.

Tdmogat6 okirat szima: E432212297 -l12016.

Trimogatiis intenzitiisa: 100 %.

A finanszirozds lormiij a: Ut6.

8. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

8.1. Amennyiben a Vrlllalkoz6 - olyan okb6l, amelydrt felel6s - k6sedelmesen teljes(t, tgy a

Megrendeki kdsedelmi kiitbdne jogosult. A kdsedelmi ktitbdr mdrtdke az

eredm6nyeleniil eltelt 5.2. pontban meghatiirozott teljesit6si hat6ridotol sz6mitva

kdsedelmes napt6ri naponta 100.000,- Ft, de legfeljebb a nett6 vrillalkoztisi d(j 30 %- a.

Amennyiben a fizetendo kcitbdr <isszege meghaladja a kdsedelmi kdtbdr maximum6t. a

Megrendel6 a Vrillalkoz6val szembeni kArtdritdsi kdtelezettsdg n6lktil- a szerz<iddst

azonnali hatrillyal felmondhatja, vagy ekillhat a szerz6ddst<ll a nyertes ajilnlattev6vel

szembeni k6(6rit6si kdtelezetts6g ndlkiil.

g.2. Felek r<igzitik, hogy amennyiben a v6llalkoz6 hibrisan teljesit, Megrendelti a hiba

kijavitrisa vdgett p6thatrirido kittizdsdre jogosult.

8.3.

8.4.

Kdtbdrfizetdsi kdtelezetts6g esetdn a Villalkoz6 kdteles ki.il6n nyilatkozatban is elismemi

a Megrendel6 kdvetel6sdt. Amennyiben a Vrillalkoz6 a kdtb6rfizetdsi kiitelezettsdg6nek

elismirds6t jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult 6rvdnyesiteni vele szemben

minden e ktiteiezettsdge megszeg6sdb<il ered6 krfuokat, kiilts6geket, elmaradt hasznokat.

K6tb6rt a Megrendel6 akkor is kdvetelhet, ha krlra nem meriilt fel. Megrendel6

drv6nyesitheti u-t titug.t meghalad6 kafllt, 6s a szerzod'sszeg6sb6l ered6 egy6bjogait is.

A szel6d6sszeg6ssel okozott ka.inak megt6ritds6t az erre vonatkoz6 szab6lyok szerint

akkor is kiivetelheti, ha a kiitb6rigdny6t nem 6rvdnyesitette. A kdsedelem esetdre kik6t6tt

kotber megfizetdse nem mentesiti V6llalkoz6t a teljesit6s al6l'

A Megrendel6 a k6tbdrig6ny6t ini'sban kdteles k6z6lni a v6llalkoz6val, kiiltin megleldlve

annak jogalapjrit ds 6sszeg6t.

Meghirisul6si k6tbdr (szerztid6s teljesit6sinek elmaradrisa esetdn)'

Meghirisul6si kiitbdr Ssszege: a nett6 v6llalkozAsi dij 20 %' a'

a Vrillalkoz6t 24 h6napos j6trill6si (garanci6lis) kdtelezettsdg terheli'

8.5.

8.6.

,\t--\_

8.7.
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8.8.

V6llalkoz6 a sikeres 6s hirfurytalan m0szaki 6tad6s- 6tv6tel napj6t6l szifunitott fenti
id6tartamra a szerz6d6sben foglalt valamennyi munk6ra teljes kdrii j6tAll6st kdteles
vellalni. A j6tell6s id6szaka a sikeres 6s hiiinytalan mriszaki 6tad6s- 6tv6teli eljaras sikeres

lez6nls6t kdvet6 napon kezd6dik. Esetleges javit6s, vagy kicserel6s eset6n aj6t6ll6si id6
a javitott/kicserdlt rdszre vonatkoz6an fjrakezd6dik.
Amennyiben valamely jogszabrily magasabb ktitelez6 j6till6si idtitartamot hatilroz meg

egyes termdkekre, vagy szerkezeteke, mint az ajrinlattev<i riltal megaj6nlon j6uiillsi
id6tartam, rigy a jogszabrily 6ltal kdtelez6en el6irt j6trill6si id<itartam az 6rvdnyes.

Hibris teljesitdsi k6tb6r.
Jelen szerz6d6sben foglalt kdtelezettsdgek hib6s, nem szerz6ddsszerii teljesit6se esetdn a

V6llalkoz6 a nett6 v6llalkoz6si dij 5 %-6nak megfelel6 6sszegri ktttb6rt kdteles a
Megrendel6nek fizetni a hiba kijavitris6ig terjed<i minden naptari nap utrin. Megrendel6

hibas teljesit6si ktitb6r 6rv6nyesitdsdre jogosult mindaddig, mig a Vrillalkoz6 a
szerz6ddsszeni teljesit6sre vonatkoz6 kdtelezetts6gdnek elegel nem tesz.

A hib6s teljesitdsi k6tbdr maxim6lis mdrtdke a teljes nett6 egy6sszegi ajinlati in 20 %o- a

lehet, mely eldrdse eset6n a Megrendel6 jogosult a szerzoddst azonnali hatallyal

felmondani a V6llalkoz6val szembeni k6rtdritisi kdtelezetts6g n6lkiil.
Megrendel6 a hib6s teljesitdsb6l eredti kdtb6n6l kiildn szAmlet 6llit ki.

9. Felmondis, ek l6s

A Megrendel<i a Vrillalkoz6hoz int'zelfr irrisbeli nyilatko zat val azonnal hatallyal

megszrintetheti a szerz6ddst, ha a V6llalkoz6 srilyos szerztid6sszegdst kdvet el.

Stlyos szerz6d6sszegdsnek min6siil kiildndsen, ha

a) a V6llalkoz6 az 5.2. pont szerinti v6ghatririd6h6z kdpest 60 napot meghalad6

kdsedelembe esik;
b ) a v6llalkoz6 6ltal foglalkoztatott munkav6llal6k nem rendelkeznek 6rv6nyes 6s

hatalyos munkav6llal6i enged6llyel, munkaszerz6d6ssel;

c ) a V6llalkoz6 v6gelsz6mol6s alatt 6ll, vagy vonatkoziis6ban cs6deljrinis elrendel6s6r<il

sz6l6 bir6s6gi v6gz6,st kdzz'tettek, vagy az ellene inditott felszritnoltisi elj6r6st
joger<isen elrendelt6k, avagy egy6b olyan kdr0lm6ny meriil fel a V6llalkoz6

6rdekk6rdben, mely a Szerz6dds teljesit6s6t meghirisithatja;

d ) joger6s elmarasztal6 hat6rozatot hoznak a V6llalkoz6 szakmai tev6kenys6g6t 6rint6

szabilysdrtds vagy biincselekmdny miatt;
e) a V6lialkoz6 nem biztositj a az eloirt biztosit6st, vagy a biztosit6 tevdkenys6gi

enged6lydt elveszitette vagy fizet6sk6ptelenn6 v6lt 6s a V6llalkoz6 haladdktalanul

nem kdt ijabb biztos(tdst.

A Megrendel6 ajelen Szerz6ddst 15 napos hatrlrid6vel, a Villalkoz6hoz int6zett el6zetes

ir6sbeli 6rtesit6st kiivet<ien felmondhatja, ha erre hat6siigi kdnyszer okot ad (igy az

6pitkez6s hat6s6g r6sz6r6l t6rtdn6 leallitisa, amelynek oka a Megrendel6 6rdekktir6n

kiviil mertil fel).

A Vallalkoz6 jogosult a Szerz6d6st 15 napos hatririd6vel, a Megrendel6hdz cimzell

ekizetes inisbeli 6rtesit6st kdvet6en felmondani, ha a Megrendel6 a V6llalkoz6 a jelen

Szerz6d6s rendelkezdseinek betart6srlval k6sziilt, szab6lyosan kiallitott, jogosan ig6nyelt

dsszegr6l sz6l6 szri'rnkijri,nak kiegyenlitdsdvel a fizetdsi hatirid6h6z kdpest 60 napot

meghalad6 k6sedelembe esik.

9.1 .

9.2.

9.3.
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9.4. Ha a Megrendel6 cdlszenitlen vagy szakszeriitlen utasitrist ad, erre a Vrillalkoz6 ktiteles
ot figyelmeztetni. A figyelmeztetds elmulasztilsdb6l ered<i kerdrt a Vellalkoz6 felel6s. Ha
azonban a Megrendel6 a figyelmeztetds ellendre utasit6s6t fenntartja, a Vrillalkoz6 a
Szerz6d6st6l ekillhat. Ha nem iill el, a Megrendeki utasitrisa szerint a Megrendel<i
kockazatira kciteles a munk6t elvdgezni.

9.5. A Megrendel6 - a 9.1. pontban foglaltakat ide nem 6rtve - a Szerzriddst6l biirmikor,
indokolds n6lkiil el6llhat, kciteles azonban a V6llalkoz6 krirrit megt6riteni. Amennyiben a
Vrillalkoz6nak a Megrendel6 el6lLis6ig a teljesitds drdekdben kdlts6gei, kiadrisai
keletkeztek, bizonyos munkrikat miir elvdgzett, anyagokat beszerzett, k6rt6ritdsi
ig6ny6nek 6rvdnyesitdsdre Felek a 7.4. pontban foglaltakat (teljesit6sigazoles) tekintik
ir6nyad6nak.

9.6. A 9.1 . pontban foglalt esetekben a Vrillalkoz6 krirtdritdsre nem jogosult.

10. A szolg:iltatis teljesit6se alatti kriresem6ny, biztositds

10.1. vrillalkoz6 kijelenti, hogy legkds6bb a jelen szerz<idds aliiiriisiinak idripontj6ra' rendelkezik legal6bb 10 milli6 lorinVkriresemdny ds legal:ibb 50 milli6 forinVdv limitet
eldr<i dpitdsi bemhfuiisra vonatkoz6 a 32212015. (X. 30.) Korm. rendeler 26. s- a szerinti
lele l<issd gbiztositrissal.

10.2. A 10.1. pontban hivatkozott biztos(tiisi szerz<idds m6solata, valamint a Szerz<jdds
ldtrejottdt megeltiztien utols6 izben kiegyenlitett biztositdsi dij kifizetds6t igazol6
dokumentum miisolata a jelen Szerz<idds 3. mell6kletdt kdpezi. A biztosftiis kdltsdgdt a
Vrillalkoz6 viseli.

10.3. A biztosit6si fedezetnek ki kell terjednie legalibb:

- a teljes szerz6dds szerinti munkiikra,
- a kiiresemdnnyel kapcsolalos tdbbletkciltsdgekre (romeltakarf tiis, szakdrtcii k6ltsdgek,

stb.), a megl6vo ds szomsz6dos dpitm6nyekre,
- a biztositdsnak fedezetet kell nytjtania az €pitkezl,s folyamdn az 6pitdsi teljesitdsben

(megldv6 szerkezetek, bedpitett anyagok, munka) keletkez<i kdrokra, a megldvri
megmarad6 dpiiletekben keletkez<j k6rokra,

- harmadik szemdlynek okozott dologi ds szemdlyi kiirokra,
- alviillalkoz6kra.

10.4. Vrillalkoz6 kciteles a fenti biztosftrisiit a teljesitdsig a projekt vonatkozesaban fenntanani.
Fenntartiis alatt drtik a felek az idcibeli megszakitiis ndlktili biztositris megldt6t - amennyiben
az risszeghatiiroknak megfelel - fiiggetlentil att6l, hogy a biztosit6 szemdlye megviiltozik-e
a szerz<jdds hat6lya alatt.

11. A Felek k6pviselete, kapcsolattart6s

ll.l.A Felek a Szerzcidds teljesitdsdnek elosegitdse drdekdben kapcsolattart6 szemdlyeket
jeldlnek meg az aldbbiak szerint:

/
I
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Kapcsolattart6 a Megrende16 rdszdr<il:
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Ndv: Mdsz6ros P6ter Bakizs
Cim: 3200 Gydngyds, 7151 . hrsz. (Mritrai Gy6gyint6zet)
Telefon: 06-37 -57 4-533
F ax: 06-37 -37 4-091
E-mail: muszak@magy.eu

Miiszaki ellen6r szemdlye, Megrende16 rdszdrol a kivitelez6s megkezddsig, legkds<ibb a
munkateri.ilet atadrisakor keriil meghatdrozdsra.

A Vrillalkoz6 teljesit6s soriiLn drdemi nyilatkozatt6telre jogosult helyszini k6pvisel6je:

N6v: Sii.ndor Ferenc 6pitdsvezet<i
Cim: 4030 Debrecen, Karabdly utca 3.

Telefon: 701606-2302
Fax:52/785-091
E-mail: sandor.ferenc@drJvitprofi .hu

Felekis mriszaki vezet6 neve: Nagy Zolt6n projektvezet6
Jogosultsrig igazoliisiinak sziima: MV-EP/ N04-0163/2017
Telefon: 701602-2290
Telefax: 521785-O9l
e-mail cim: nagy.zoltan@dry-titprofi .hu

I 1.2. Megrendel6 kdpvisel<ije jogosult ds k6teles viillalkoz6val egyiittmiik<idni, rdszere
utasitiisokat adni, inform6ci6kat szolgrlltatni, V6llalkoz6 szolgriltatasiit ritvenni,
titvizsgdlni, esetleges 6szrevdteleit meglenni, a hibrik kijavit6srit ds a hirinyok p6tlisrit
k6mi, jelen szerz6d6s 2.19. pontj6ban foglaltak vonatkozdsfban elj6mi, a tiljesitds
igazoliis alapjrit kdpez6 V6llalkoz6i teljesitds tartalm6t 6rtdkelni, ellen6rizni is aa
elfogadrisra j avasolni.

11.3.A fenti szemdlyek vagy adataik viiltozrisrir6l a Felek egymrist iriisban, el6zetesen,
amennyiben ez nem lehets6ges, a viiltoziist kdvetoen haladdktalanul k<itelesek drtesitenr.

l l 4. A m6sik fdl kapcsolattartoja rdszdre megktilddtt minden 6rtesitdst 6s lii6koztatast
mindaddig hatrilyosnak ds drvdnyesnek kell tekinteni, ameddig az adott fel iriisban be nem
jelenti a mdsik fdlnek a kapcsolattart6 szemdlydben vagy adataiban bekrjvetkezett
villtozisokat.

I 1.5. Felek nigzitik, hogy egymiis k<iz<itt minden nyilatkozatot vagy egy6b 6rtesit6st irrisban -
tdrtivevdnyes levdlben, e-mail-ben vagy telefax ritjdn - kell eszkdzdlni, amely akkor
tekinthetri szab6lyszerilnek, ha azt a kapcsolattart6 szemdlyek rdsz6re kdzbesitett6k.

11.6. Az e-mail vagy telefax ritjrin tdrtdn6 kdzbesitds esetdn a nyilatkozat vagy drtesitds akkor
v6lik j oghatrilyossri, amikor a cimzett azr igazoltan kdzhez vette, arr6l automatikus vagy
kifejezelt visszaigazoliis drkezett.

ll.7.A tdrtivevdnyes ajiinlott postai kiildemdnyt a k6zbesit6s megkisdrlds6nek napjrin
kdzbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az avdteh megtagadta. Ha a kdzbes(tds az6rt
volt eredmdny'telen, mert a cimzell az iratot nem vette rit (az a felad6hoz nem kereste
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jelzdssel drkezett vissza), az ira.tot - az ellenkez6 bizonyitrisriig - a postai k6zbesitds
miisodik megkisdrlds6nek napj6t kdvet6 titddik munkanapon kdzbesitettnek kell tekinteni.

12. Titoktart6s

12.1. Felek ajelen Szerz6ddssel, illetve az annak soriln teljesitett szolgiiltatfssal kapcsolatosan
kdlcsdniisen kijelentik, hogy a teljesitds sordLn, vagy egy6b m6don tudom6sukra jutott
minden informiici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket a m6sik fdl
el6zetes, irdsbeli hozzrijrirulisa hidnyriban egyik fel sem hozza nyilvrtross6gra, vagy
illetdktelen harmadik szemdly tudomfs6ra. V6llalkoz6 a birtokriba keriilt inform6ci6kat
kiziir6lag ajelen Szerzoddsben meghatdrozotl feladatok teljesit6se drdekdben haszniilhatja
fel.

12.2. Felek rdgzitik, hogy a titoktartilsi rendelkezdsek megszegdse eset6n a Megrendelo
jogosult a jelen Szerzoddst azonnali hat6llyal felmondani, illewe vrilasztiisa szerint - A
Polgriri Tdrvdnykrinyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. t6rvdny (a tovebbiakban: ,,Ptk.") 6:213. $-
rinak (2) bekezddsdre figyelemmel - att6l egyoldahi irrisbeli nyilatkozattal ekillni. A
felmondiis, illetve az eliill6s nem zdrja ki a titoktartrisi kcitelezettsdg megszegds6re
iriinyad6 egydb polg6ri- vagy btintettijogi szankci6k alkalmazisitt.

| 2.3. V6llalkoz6 vrillalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a t6jdkoztatiist a jelen

Szerz6dds ldnyeges tartalmiir6l. Vrillalkoz6 jelen Szerz<idds aldiriis6val tudom6sul veszi,
hogy nem korliitozhat6 vagy nem tilthat6 meg iizleti titokra hivatkoziissal olyan adat

nyilvdnossdgra hozatala, amely a Kbt. ill. a kdzdrdekri adatok nyilvrinoss6giira is a

kdz6rdekb6l nyilv6nos adatra vonatkoz6, kiil6n tdrvdnyben meghat6rozott adatszolgriltatrisi
ds trij6koztatrisi ktitelezettsdg alii esik.

13. Vitr{s k6rd6sek rendez6se

13.1. A Feleknek meg kell tenniiik mindent annak drdekdben, hogy kdzvetlen tdrgyal6sok titj6n
rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst vagy vitrit, amely k6zdttiik a Szerzodds keret6ben

vagy a Szerz<iddssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a Szerz<idds megkdtdse utrin

felmeriilo, a Szerz<idds teljesit6sdt akaddlyoz6 kdriilmdnyr6l a Felek kdlcsdndsen
kijtelesek egymrist trljdkoztatni. Vitiljuk rendezdse drdekdben mediiitori kdzremtikciddst
nem vesznek igdnybe, jogvitejukat eseti vagy illland6 viilasztott-bir6s6g eld nem

terjesztik.

14. Ha a Felek a fent meghatiirozott m6don l5 napon beliil nem tudj6k megoldani a Szerzodds

alapjrin vagy ezzel dsszefiigg6sben keletkezett vitajukat, rigy bir6s6ghoz fordulnak. Felek
jogvita eset6re Megrendel<i szdkhelye szerinti bir6s6g kizrir6lagos illet6kessdgdt kdtik ki.

15. A Kbt. iltal el6irt kiitelez6 rendelkez6sek

15.1. Megrendelti k6teles a szerz6ddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

elillni, ha a szerz<idds megk6tdsdt kdvet6en jut tudomris6ra, hogy a Viillalkozo
tekintet6ben a kdzbeszerz6si elj6riis soriin kizrir6 ok iillt fenn, ds ezdrt ki kellett volna ziirni

a kdzbeszerzdsi elidr6sb6l.
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15.2. Megrendelti jogosult is egyben kdteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiksdges olyan
hatAridtivel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel irintett feladata ell6trisrir6l
gondoskodni tudjon -, ha

a) aYillalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,
amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. g (l) bekezdds k) pont &6/ alpontj6ban
meghat6rozott feltdtel ;

b) a Y6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni reszeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezetben, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l ) bekezd's k) pont kb) alpontj6ban
meghatri.rozott feltetel.

15.3.Szerz6d<i felek tudomiisul veszik, hogy az Allami Szifunvevriszdk6l sz6l6 201l. dvi LXVI.
tdrv6ny 5. $ (5) bekezddse szerint az Allami Sziimvev6szdk - az Allami Szfunvevriszdkril
sz6l6 2011. dvi LXVI. tdrvdny 5. $ (3H4) bekezdds szerinti ellen6rzdsi feladataival
dsszeffiggdsben - ellenririzheti az illamh|ztartAs alrendszereib6l finanszirozott
beszerzdseket ds az llamh{zlartis alrendszereihez tartoz6 vagyont drint6 szerz6ddseket a
Megrendel6n6l, a Megrendelti nev6ben vagy k6pviseletdben eljrir6 termdszetes szem6lyndl
6sjogi szemdlynil, valamint azokn l a szerzfidb felekndl, akik, illetve amelyek a szerz6dds
teljesit6sddrt felel6sek, tovAbbA a szerzod6s teljesit6s6ben kdzremiiktid6kndl.

16. Egy6b rendelkez6sek

l6.l.Felek a Szerzcid6st kizrir6lag ir6sban, a Kbt. l4l . $-riban foglalukra figyelemmel
m6dosithatjrik.

16.2. Amennyiben a jelen Szerz6dds valamely rendelkezdse 6rvdnytelen, vdgrehajthatatlan
vagy azzir v6lna, l ,gy ezaz egydb rendelkezdseket nem drinti. A Felek ktjtelesek ebben az

esetben mindent megtenni annak 6rdekdben, hogy az 6rvdnytelen vagy v6grehajthatatlan
rendelkez6st olyan rendelkezdssel helyettesitsdk, amely az drvdnl'telen vagy
vdgrehajthatatlan rendelkezds gazdasdgi ta(almdhoz legkdzelebb 6ll.

16.3. Megrendel6 a Vrillalkoz6val tdrtdn6 kommuniktlci6 tekintet6ben elcinyben rdszesiti az

elektronikus ulat a jelen szerzodds ideje alatt. A szerz<idds teljesitdse sor6n a
dokumentdliis elektronikus adathordoz6n tdrtdnik, ds csak a szerzodo felek riltal
elfogadott utols6 verzi6k keriilnek kinyomtalisra.

16.4. Felek kiitelesek a jelen krizbeszerzdsi eljiirds eredmdnyekdpp megkdt6sre keriilo
szerz<idds teljesitdsdvel cisszeliiggdsben az irodai tevdkenysdghez sztiksdges
papirfelhasznrikis soriin lehet6sdg szerint k6toldalas nyomtatest ds tjrahasznositott papirt
alkalmazni.

16.5. Vrillalkoz6 a jelen szerz<idds aliiirisdval vdllalja, hogy a kdmyezet vddelmdt, a

kdmyezettudatossilgot ds a hulladdkkezeldst kiemelt szempontk6nt kezelni a szerz6dds
teljesitdse sorii,n.

16.6. Felek a jelen Szerz<iddsben nem szabdlyozott kdrd6sek tekintetdben a Kbt., a Ptk., a
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32212015. (X. 30.) Korm. rendelet, amennyiben a trimogatiisi okiratra a fentieken kiviil
egy6b jogszab6ly is vonatkozik, rigy ezen jogszabrily, a 19112009. (IX. 15.) Korm.
rendelet, az 6pitett kdrnyezet alakitrlsdr6l 6s v6delmdr6l sz6l6 1997. dvi LXXVIII. tdrvdny
el<iirrisait tekintik iriinyad6nak.

16.7. Vrlllalkoz6 vrlllalja a jelen Szerz6dds aliiirilsiival, hogy az ad6zris rendj6nil sz6l6 2003.

dvi XCII. tdrvdny 36/4. g-rlban foglaltakr6l tai'koztatJa alvrillalkoz6jrit a vele kdtend6
szerzciddsben.

16.8. A jelen szerzodds annak al6ir6s6val ldp hatrilyba. Jelen szerzodds mindkdt fdl
szerzod6sszeni teljesit6sdvel megszi.inik.

16.9. Jelen Szerz6d6s egymiissal mindenben sz6 szerint megegyez<i 5 (iit) eredeti p6ld6nyban

kdsziilt, amelyb6l V6llalkoz6 I (egy), Megrendel6 4 (n6gy) eredeti pdld6nyt kap.

16.10. A Felek a jelen Szerz<jddst, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag

aLiirtdk.

l6.l l. Az akibb felsorolt mell6kletek jelen Szerzodds elviilaszthatatlan rdszdt kdpezik:

1. mell6klet: Eljrirrist megindit6 felhivis ds dokumenttici6 (beledrwe a melldkletdt
k6pezo mtiszaki dokumentdci6t);

2. mell6kfet: Vrillalkoz6 aj6nlata, mely tartalmazza abeirazott kdltsdgvet6st

3. mell6klet: Biztositiisi szerz6dds m6solata, valamint a Szerz6dds ldtrejdttdt
megel<izcien utols6 izben kiegyenlitett biztos(trLsi d(j kifizetdsdt igazol6

dokumentum m6solata

Mitrahina, 20 17 . febru{r 22.
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