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Mezőzombor KÖzség Önkormányzata (3931 Mezőzombor, Árpád utca l1.: Képviseli:Radó Béla poJ,gármester, adőszámá: 15726353-2-05, statisztikai számjel: 15726353_841l_
32 1 -05), mint Megrendel,ő,

másrészről

a B'G,A,-MK ÉPÍtőiPari és Szolgáltaíó Korlátolt Felelősségű Társasá g {székhely.. 3528Miskolc, Dunil u 2., aclószám; 13567707-2-05, pénzforgalmi számlaszám; 11734073_20014074'00000000; 1OlO2718-19035100-010040ó0, cg.; 05 09 0l2510t 
^rpiaű,.r,

Kivitelezői N7'ilvctntaríás szerinti nyilvántartási sz|áma. l4AO5540, Naplóüg,fel_jele;73858314l, kéPviseli" CsákánY Béla ügyvezető). mint Vállalkozó kozoít az alulfuotthelyenés napon, az aliíbbj fbltételek szerint:

Előzmények

Megrendel(5 a kÖzbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. részealaPján nemzeti eljárásrend szerinti rri1{9tm!n1 es tagyalas nélküli közbeszerzesi eljárást(Kbt, l15, § (2) bekezdés szerinti eljárás) iotytutoti'!e a,,Termrtri pio, létrehoztísaMezőzomboron a .!epÍ gazclastÍgfejlesztés kereiében" a T1P4.1.3-I5-80I-2016-00006
a zo n o s ító s zdmú p ály ázat keretében elnevezéssel.
Az eljárásban neín lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés az eljárásban meghatározott
telj es.besze rzési tár gyra és mennyi ségre vonatkozik.
AZ eljárás nYertese Vállalko;zó lett, ativel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően- az alábbi szerződést köti.
Felek rÖgzítik, hogy a Megrendelő a2013, évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:l. § (1) bek.7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül,

l.

l, A sz.erződés tárgya

Megrendelő eljárást meg,indító felhívására Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretébenM_egrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a ,,Termelői piac létrehouísaMezőzomboron a helyi gazdasdgfejksztés -keretében1' 
(a továbbiakban: ,,Létesítmény,,)kivitelezési munkáinak etvegieset egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződésalaPján, a jelen szer:lődésben és annak Áellékleteiben meghataro;oit műszakitartalommal és feltételek]<el.

A .munkák terjedelmét az eljárást megindító 1-elhívás és a kiegészítő közbeszerzésidokumentumclk, aZ ezek részét iepeza kupcsotooo engedélyes és kivitclitervdokttmentáciÓ. az errgedélyek, a haósági előírások, az eljárás során keletkezettkiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlatdglalják -ugutuun.AzéPÍtőiPari kivitelezési tevékenységól,szóló"l Útzool.-1lX. l5.) Korm. rendelet 3. §_a?|"aan a jelen szer:lődés -"gt.itérét követően a vatakozo viseli annakjogkÖvetkezménYét, amely a tervdo]kumentáció olyan hiányosságából adódik. melyet avállalkoző kivitelezőnek a tőle elvárható szaknlai gondosság mellett észlelnie kellettvolna, de a szerződéskötést megelőzően nem.jelzett.
A kivitelezés trelye:
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3, Megrendel() ajánlattételi felhívása és a kiegészítő közbeszerz.ési dokumentumok ,jelenSzerződés 1, sz. mellékletét (a továbbiakban: ,,í,elhíváso,, ,,KözbeszerzésiDokumentumok"), \(áIlalkoző ajánlata a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét (a
továbbiakbirn: ,,Ajánlat") képezi, abban az esetben is, ha u.ou ffiug nem kerültek
csatolásra.

4, Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a Dokumentáció részét képező közbeszerzési
műszaki leírás, kÖltségvetés és tervdokumentációknak, továbbá a hatályos jogszabályok,a szabván1'6ft és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkáíato[ ieljes [o.tlmegvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létr;jövő eredmény
rendeltetésszerű haszn.álatra alkalmas, továbbá a műszaki Leírásban meghatározottakszerinti műszakj adaíoknak megfelelő legyen, Ezen eredmény elérése érdekében aVállalkozó köteles a kivitelezési munkáka{szerződésszerűen, teljes könien, műszakilagés minőségileg kifog,ástalan kivitelben, a vonatkozó előírásóknak, szabvényoknak,
valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, a szakvállalat gondoss ágával
elkészíteni.

5, Vállalkozó a munkát hiany- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni, Vállalkozó amunkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal .eúelkező. hiány- éshibamentes, a jogszabályoknak, szabványolinak mindenben megfelelő anyagokat.
berendezéseket, szerkezeteket használhat rer. a hiány- és hibamentes munká|atokként
Megrendelő a jogszab,ályoknak, szakmai szokásoknák, szabványoknak is megfelelő,
hiánY- és hibamentess(lget érti. A beépített anyagok hiány- és hiLamentessége alatt az
adott hibamentes termé]kre vonatk ozO gyártői elóirásnak vaíó megfelelősétet értik a felek.Vállalkozó köteles, minden olyan -,r*at elvégezni és/vagy minden olyan anyagot
biztosítani, amelYek nincsenek kifejezetten feltti-ntetve a szerződésben, de amelyek aLétesítménY rendeltetélsszerű használafta alkalmassá gához egyértelműen szükségesnek
tekinthetók a munkák elkészítése során, mintha ui ily"n iunkák és/vagy anyagok
kií'ejezetten meg lennének említve a szerződésben.
Vállalkozó -kötelezettsiige a rendelkezésére bocsátott tervek, terviratok, határozatok,
szakvéleménYek, adatok, a munkahelyi állapot kellő szakerrár.--.i 

-J. 
gonaorsággal

tÖrténő átvizsgálása, ési ezek alapján Vállalkozó kötelezetts ége az, holy a szerződés
telj esítése során a tőle ellvárható szakértelem mel v égezze munkáját.Az elvárhatti szakértelem és gondosság követelÁényéhez hozzátartozik az is. hogyyállalkoző:
a) elvégezte a munkatl9rÜlet szemrevételezését, megvizsg álta az építés helyi viszonyait,

me gszerezte és értél<el te az ezekkel kapc so l ato s informác iókat,b) a kÖzbeszerzési eljárás során tett ajánlaíában figyelembe vette az elvégzendő munkákjellegét, a szeruődés teljesítéséhez sztikséles anyagok, termékek, gépek ésberendezések beszerzésének, továbbá a muniahety megt<cizelítésének, a szállitási
Útvonalak, az anYag,ok deponálásának és a felvonulási léásítmények elhelyezésének
lehetőségeit.

c) általában beszerezte és mérlegelte mindazokat az információkat, amelyekre ajánlatát
az előre -tátható kÖriilményekre - köztük az időjárásr körülményekre - és kockázatra
is fi gyelemmel alapozta.

Vállalkozó kÖtelessége, hogy az átadott műszaki dokumentációt kellő alapossággal
áttanulmánlozza. Válla]-kozó köteles elvégezni minden olyan munkanemet, anyagot,kiegészítő tervezést, g'yártmány,tervezést, mely a szakszérű kivitelezéshez vagy aLétesítnrénY rendeltetésszerű haszná|atra uikul-u, állapotának megvalósít áshoz
szÜkséges, fiiggetlenÜl attól. hogy az a műszaki tervdokumentációban esetleg külön nem
szerepel.



6, A beéPÍtett anYagok, berendezések, szerkezetek minóségét igazoló dokumentumokat
(kÜlÖnÖsen: műbizonltlat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő
kéPviselőjének köteles bemutatni és az átadás-atveteli eljárás s'orai átadni.

7, Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint:közreműködő(k)) igénybevételére. Azalvállalkoz<i igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés 
'-Jk.ité.éh., 

vezető
kÖzbeszerzési eljárás rendelkezései irányad óak. Az alvállalko,zókkal kötött szerződésekre
a Kbt", továbbá a32212|.015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

8, A Vállalkozó az igénYbe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha azalvállalkozói (közremúködői) által végzett munkákat saját maga Íége.te volna el. Ajogosulatlarrul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában 
--azon 

hátrányos
kÖvetkezménYekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül
nem következtek volna. be.

9, Megrendelő az, alválletlkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó
figYelmét a Kbt. l38-139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. l38. § (l) bek.
utolsó monclatára. a l38. § (5) bekezdésre, valamint a 138. § (3) bekezdésére. F] körben aMegrendelő előírja, hogY a teljesítésig azolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan
nYilatkozatot a VállalkozÓ, amely a 138. § (1) bek. utolsó mondata és a 138. § (5)
bekezdésében fo gl altak telj esülé sét igazolj a.

l0, Megrendelő rÖgzíti, hogy a 32212015. (X.30.) Korm rendelet 27, § (l) bek. alapjánvizsgáIja aZ alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabálvok
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül,

l l, Felek rÖgzítik, hogy a szerződés tárgyáíjogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

l. vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

2. A vállalkozó díj mértéke 127.13g.glt,- F't+[P4, azaz Egyszázhuszonhétmillió-
egyszázharminckilenceiler-kilencszázegyforint+ÁFA.

3, Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehát a felek a
tartal ékkeret j o g intézményét nem alkalm azzák.

4, Felek megállaPodnak abban, ho€y a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó
szolgáltatások, kÖltse8ek, stb. egészét is tartalmáz za), amelynet ;Ógi természetével
tisztában vemnak. Vá]tlalkozó ez alapján további 

-ellenszólgáltataJ-fizetesi 
igényt

Megrendelőr"el szemben semmiféle jogcímen nem támas zthat, ki,iéve, ha jelen szerződés
másként rendelkezik.

5, Vállalkozó további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nemtámaszlhat, kivéve Megrendelő késedelmes fizetése esetén a polgári iörvénykönyvről
szőlő 2013. évi V. tör,rény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (l)-bekezdésében fóglalt
késedelmi kamatot, valamint a behajtási kciltségátál ányről rioto' 2016. évi IX. törvény
szerinti költségátalányt,

6. A vállalkozói díj magában foglalja
- a közvetlen költséget, ennek keretében

a) az anYagktiltséget és a közvetlen gépköltsóget a fuvarozási és rakodási költséggel
együtt,

b) az építőipari rezsió radíj alapj án szétmitottmunkadíj at

/i
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7.

8.

c) a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkoz ők szerződésükben meghatározott, az
alvállalkozók minden költségét magában foglaló vállalkozói díját.

- a fedezertet, ennek keretében
a) a közvetlen költségek között nem szeíeplő általános költségeket,
b) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.

Az ajánlatt(itel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Felek a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését
kÖvető 90 naPig (de legfeljebb a teljesítésig) áz áraiott költséi§vetés tételei tekintetében
egYeztetést folYtathalnak, amely során a beépítésre kerülő .gy., tételeket véglegesíthetik.
A felek az ,?gYeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatábin megjelölt épít6anyagokkal.
termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettósítő termékben
e€Yezhetnek meg. Ezlen f-eltételt a Vállalkozó köteles uuiu-"nnyi vonatkozó irat(kÜlÖnÖsen aZ eredetileg megajánlotí anyag és a változtatásri irányadó anyag
gYártmánYlttPja, Vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazoini
AmennYiben eZ nem tÖrténik meg, akkor Megróndelő nem hagyja jővá a változtatást,
AmennYiberr a Felek a fentiek szerinti helyetteiítő termék ueeprteseúl állapodnak meg,
azt Felek a Kbt. 141. § (a) bek, a) pontja szerinti körülményként értékelik.

9. Az Áfamértékére, elszámolás ára azÁfa törvény rendelkezései az irányadóak.
l0, Az átalánYdij a Megrendelő által szolgáltatott árazaílan költségvetés alapján és avállalkozó kö ltségvetése alapj án került meghatározásra.

l1. Megrendelő tÖbbletmunkaellenérték-fizetési igény nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vállalkozó -- mint a sz,erződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkezőjogi személy - jelen szerzódés aláirásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt
teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így
kijelenti, hogY az áltata megajánlott vállalkozói dü valamennyi feltétel t<ietegitesehiz
szÜkséges rnunkára (anyagra, berendezési és felszerelési tirgyra, kockáza|ra, stb,)
fedezetet nyújt, Így tÖbbletmunkaellenérték-frzetési igényéről jeien szerződéssel feltétel
nélkÜl és viisszavonhatatlanul lemond, Ez kiterjed á pir.. 6:245. § (1) bek. második
mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, 'hogy 

az ár-,
árfolYamvált,ozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával- kapcsolatos
kockázatokat felmérte, és arra avállalkozói díj teljes mértékben fedezetetnyújt,

l2. PÓtmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. Ennek megí-elelő
megegYezés hiánYában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. pótmunka esetén
amennYiben az adott ztnyagra/munkára az alapkoltségvetés áratldjat határozott meg,
akkor az alkalmazandŐ. Amennyiben az adoit anyagra/munkára az alapköltségveté-s
áratldíjat nern határozott meg, akkor a Felek a TERCprogram hatályos adatbázisábanfoglalt díjatlárat alkalmazzák" ilyen hiányában a yállalkoző által készített
egYségárelenrzés adatai alkalmazandóak, ha azt az Ajánlatkérő által megbízott műszaki
szakértő jóváhagY'ta, JÓváhagyás hiányában a műsiaki szakért ő áltai meghatározott
ár aW díj ak alkalmazandó ak.

14, Megrendelő a Kbt. l35. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben foglalt általános
forgalmi adó nélkÜl sztímított teljes ellen szőigáltatás 3}oÁ-ának megfelelő mértékében
biztosítia uz előleg igény§gy6lelét, amelynek igénybevétele nem k<itelúő,

l5, Megrendelő aZ elŐleg igénybevételét nem köti előleg-viss zaftzetési biztosíték
nyújtásához.

\}_- ((L,



l6, Az előleg et32212015.(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján. legkésőbb azéPÍtési munkaterÜlet átadását követő l5 napon uÖttit t<ertil kifizetésre. yállalkoző azelőleget elrilegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak - a fenti kifizetési határidőbiztosításának okán *, a munkaterület átadásáí-ktivető 8. napig meg kell érkeznie aMegrendeltihöz.

l7, vállalkoző az előleget kizárőlag atárgyi beruházásra használhatja fel.
l8, AmennYiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a szerződésmegszűnéséinek naPját követő banki napon kot.l., a még el nem Jzámolt elóleget egyösszegben visszafizetn_i Vállalkozó a Megrendelőnek.
l9, A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlátnem számítva, de ideértve a

v é gszáml át i s) b enyúj tlis ának l ehető sé g e bizto s ított 
"a 
z alábbiak s zeri nt :l, az első ré.szszámla benyújtásának lehetősége: 2018. szeptember 15. napj áig ateljes netó vállalkozői díj 25%-ának megfele-lő összegről u) afunélküli vállalkozőidÜ 25 Yr-á' elérő megvalÓsult teljésítés esetén, az előleg 25 o/o-ának

elszámrrlásával;
2, a második részszámla benyújtásának lehetősége: 2018. október 3l. nap.jáig ateljes nettó vállalkozói dij 2S,W--anak megfelelő összegrő l az áfanélküli vállalkozóidii 50 Yo-_áÍ elérő megvalósult teljesítés esetén, az előleg 25 oÁ-ának

elszámtllásával;
3, a harmadik részszámla benyújtá9ának lehetősége: zllg.január 31. a teljes nettóvállalkozói 

|i) 
21 9'o-ának-.gr"t.to összegről 

-Ű 
annéktiíi vállalkozói díj 75 %-át

elérő megvalósult telj esítés esetén, az efiŐg 25 o/o -ánakelszám olásával ;4, a negYedik részszámla (végszámla; benyijtasának lehetősége: 2019. február 28.a teljes nettó vállalkozói díj 25 %o-ának megfelelő összlgről az áfa nélkülivállalko:zói díj 100 oÁ-át elérő megvalósult teljesiies esetén, sikeres műszaki átadás-
átl,ételt követően, az elő|eg 25 oÁ-ánakelszámolásával.

A végszámla benYújtáslinak feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási ésátadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatás,a, a munkaterületrendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek torténő birtokbaadása, és ennek a teljesítésigazolásban való elisÁerése,
20, MegrendelŐ a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,forintban (HLJF) teljesíti az alábbiak szerint:i. alvállalkozó igényllevételének hiánya esetén a Kbt. l35. § (1)-(2) és (5)-(6)

bekezdései, továbbá a Ptk. 6:l30. 5 1i; bekezdés szerint;ii, alvállalkozó igénYbevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a ptk. 6:130. §(1) bekezdésétől eltérően a Kbt, 135. § (3) bekezdése alapján a322.12015. (X.30.)
Korm, rendelet 32lA. § és 32lB. § szerint.

2l, Késedelmes ljzetés esetén Megrendelő a2013. évi V. törvény 6:l55. § szerinti mértékű.
és a késedelern időtartatlához igazodő késedelmi kamatot továbbá a kúcin jogszabályban
me gál l apított behaj tási kö ltsé gátal ányt fi zet.

22, ! teljesítésigazolás - mely a számlakiállításának feltétele - aláírásáraa műszaki ellenőrigazolása utárl Radó Béla polgármester jogosult.

23, Felek rÖgzítlk, hogy fizetési kötelezetts éget kizárőIag a jogszabályoknak és jelen
szerződésnek mindenben megfeleló száÁla és metJenei"li"t Űegrendelo általikézhezv étel e keletkeztet.

\-'

3. szcrződési biztosítékok, a szerződés megerősítése



l, Yállalkozó amennYiben olyan okból, amiért felelős (ptk.6:l86.§), a jelen szerződésbenmeghatátozott teljesítési hataridőt nem tartja be (késedeleml, r.é..á"r.ni kötbért fizetMegrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéie u n.tto vállalkozói díi 0,5 oÁ-a naptárinaPonta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem eseténMegrendelő jogosult a szerződést azonnáli hatállyal fómonoini 1adoti esetben elállni),melY okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett,
2, AmennYiben olyan clkból, amiért Vállalkozó felelős (ptk. 6: l86. §) a szerződésteljesedésbe menése meghiúsul, köteles aYállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozóidij 2DoÁ-nak megfelel(i meghiúsulási kötbért megfizetni.
3, A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek aVállalkozó kÖteles 8 naPtári napon belül maradéktalanul eleget t";i. Amennyiben aVállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemiindok<rlással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kcitbér elismertnektekintendŐ, A.Kbt.-berr (135. § (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor akötbér a v állalkozói szliml áb a bel7i1l1rilható. -

4, A kcitbérigénYek érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki aszerződésszegésből eredó egyéb igények érvényesítésének lehetőségét,
A jótállás teljes körŰ, a vállalko ző az általabeépített és felhasznált anyagok és elvégzettmunka mi,nőségéért Í'elelós, Időtartama a műkcidést nem gátló hiba_ és hiánymentesműszaki átadás - átv éte l b efej ezé s étő l (a te lj e síté stő l ) :, ajogszabályon.alapuló jótállás a 181/2003, (XI.5.) Korm. rendelet l. és 2. számúmellék,lete szerinti munkákra 3 év, a 3. számú melléklete szerinti munkákra 5 év, a4, számú rnellékleteiben rögzített munkákra l0 év;
- e felett a nyertes ajánlattevő által aszerződésben vállalt alábbi időtartam:

a, a 18l /2003, (XI.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
munkákra:3 év.

b, a l8JD003, (K.5.) Korm. rendelet 2, számú mellékletében meghat ározoíí
munkákra: 3 év.

c, a l8ll2003, (XI.5.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghat ározott
mrrnkákra:5 év.

d, a 18.112003, (K.5.) Korm. rendelet 4. számű mellékletében meghat ározoít
munkákra: 10 év.

5, Megrendelő kÖteles a szavatoss ági .vagy a vállaltjótállási időtartamon belül jelentkező
hibakat, illetve kifogásait az észielésiioveto 3 nápon belül írásban, sürgős esetekbenfaxon, vagy elektronikus úton, e-mailben k<iziilni.

6, Vállalkozó j(itállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban _ megs zűnik, ha ahiba a teljesítést követően keletkózett, különösen:- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlenhasználat
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,- elerni csapás,
- szakszeriitlen szereló vagy javító jellegű beavatkozás.

a szükséges karbantartás hiánya
miatt következett be.

7, Vállalkozó a jótállási kö,telezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanaponbelÜl kÖteles a javítást elkezdeni e1 m9grer9lo szemelyi állománnyal annak befejezéséigfolYamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának vjgső határidóje a bejelentést követő

t
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8.

9.

l0 nap. Arnennyiben techrrológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki szakértő által
meghatározott időtarta m az irány adő.

A kÖzvetlen balesetveszélyt eredménye ző hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak,hogY a VállalkozÓ a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását
megkezdeni.

AmennYiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti aVállalkozÓ, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyj a Vállalkozó
kÖltségére elvégeztetni. Ezen eset a jótátlás fennállását csak akkor tefolyásolj a, ha aVállalkozó kétséget kizárőlag bizonyitja, hogy a harmadik személy áttal végzett munka
okozta a később bekövetkezett hibát,

10, Vállalkozó kÖteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a
Megrendelőlnél keletkeztek.

l l, A jótállási kÖtelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. különjogszabálYban rÖgzítetl. esetleges kcitelezó jótállási 1ogikat, és azok érvényesíthetóségét.
12, Megrendelő a teljesítést követően felfedezett hibákat a jótátlási időtartam alatt jelzi

Vállalkozó részére. Viíllalkozó köteles Megrendeló kifogásait, ideértve a szavatossági
időben az utÓ-felÜlvizsgálati eljárást követóen közölt kifogásokat is megvizsgálni, ésazokkal kaPcsolatos álláspontját megfelelő időn belül Úegrendelóvel közölni. Ha
Megrendelő kiÍbgása jogos, Vállalkoó köteles megjelölni a kijávításh oz, hiánypőtláshoz
áItala szÜklségesnek tartott intézkedéseket és Űok végrehajtásának hatariaelet is,
elutasítás esetén ennek indokait is közölni kell.
Az utÓ-felülvizsgálati eljárásokra a műszaki átadás-átvételt követő egy évvel, azí
kÖvetően él'ente kerÜl sor, Megrendelő kezdeményezése alapján, Az utó-íblülvizsgálat
során Felek ellenőrzlk a szerződés tárgyában mógfo gatmaiőtt teljesítéseket, Az utó-felÜlvizsgálati eljárásr(ll Felek jegyzőkö;yvet veszi.li f.l, melyben rögzítik a bejárás
során taPasztalt hibákat, Vállalkoző 15 napon belül kötele,s a jőgyzakciriyvben rogLített
hibákat saját költségére kijavítani,vagy amennyiben a javítás oÜ;Jttiu otóttot 15 iapon
belÜl nem 'végezhető el, akkor a hibák ;avitasi rnÓaj*ot és a javitás határidejéről
nyilatkozni.
Az egyes berendezésekkel Összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miattijótállási igérrYeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártő cég által adott jótállásiidő lejárt, de Vállalkozó jótáIlási vagy szavatossági ideje még riem, úgy a jar,ítási
kÖltséget Vállalkozó viseli. A jótállás nem vonatkozi{atermészetes elhasználódásra.

l3, Vállalkozó teljes kártéIÍtési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az
általa okozott károkért, fiiggetlenül attól, hogy áz a Megrendelőre vagy harmadik
személYekre háramlik. I{armadik személyekre háramló kár esetén ayállalkozó köteles azenől való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen
mentesíteni akártéritési igények alól, illetve amennyiben Megrenáelő a kártéritési igényt
teljesítette, kÖteles a fenti határidőben a Megrendelő áttut teljesített összegeket
megtéríteni. Fentieket nregfelelően alkalmazni kell á sérelemre/séreleÁdíjra is.

14, AmennYiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul,Vállalkozó - amennYiben erre jogi lehetőség van - Megrendáő olddan köteles a perbe
beléPni és nrinden intézkedést megtenni Úgrendelő pemyertessége érdekében, vagy
amennl'i|gn eZ nem lehetséges köteles a Migrendelő pernyertesúgét egyéb módonelősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatívjogkÖvetkezménY költségét. amely az ő tevJkenységével vagy mulasztásával
kapcsolatban háramlott a Megrendelóre.

/r
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4. TeIjesítési határidő

l, Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkoző általi teljesítési
határidejét 2018. február hó 28. napjában hitározzákmeg. Előteljesítés megengedett.

2, Felek kifeje:retten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe - figyelemmel arra,hogY ezt kl5vetően a Megrendelőnek a támog*ással kapcsolatban még elszámolási
kÖtelezettsége is van - az átad,ás átvételi eljárás telretleuu 15 napos időtartama beleszámít,
tehát vállalkozó a fentiek szerint köteles a munka,ié g)ést szervezni.

3, Minden, a sz;erződés teliesítését akadályoző. el nem harítható külső körülmény (vis maior)a befejezési lratáridő módosítását ..vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen
munkaszervezési (több munkavállaló alkalmaiásu, -.irku., ervezés megváltoztatása, sib,)eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy arendelkezésé,re álló teljesítési időszak - figyelembe véve az évszakokÉal kapcsolatban
felmenilő mrrnkavégzést általában akadályű körülményeket is - elégséges a szerződés
határidőben történő hiány- és hibamentes tóljesítésére.

4, Nem eredményezheti a teljesítési hataridő módosulás át az elháríthatő, illetve a yállalkozó
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

5, Vállalkozó k-ijelenti, hogY tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyátképező
feléPÍtménY kÖzcélokat lszolgál és a beruházás táÁŐgatással érintett, így fenti határidőben
és tartalommal, l'alamint minőségben való átadása a i4egrendelő különösen fbntos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

l, A munkaterÜletet Megrendelő a szerződéskötést követő 8 napon belül adja ayál1alkoző
birtokába.

Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozás ában amunkaterület
megfelelŐ, l'la az anYag, ill. eszkö zök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.
A Vállalkozó energiaigénYét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles.
AmennYiberr bármelY energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerzőáése alapján elégíti kia VállalkozÓ, akkor köteles legkésőbb az átad,ás-átvételi eljárás lezárásáigá"Megrendelő
felé ennek kÖltségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő álr;l a közüzemi
szolgáltatónirk, energiakereskedőnek fizetelt egysegár. Amennyibe n az energiaigényét aVállalkozó közvetlenül a közüzemi szolgáltatotbVÚergiakeresi<edőtőI elégítiki, akkor avételezési Pontok kialakítása, az eifogyasztott Í.ozszolgáltatások 

"ellenértékének

megfizetése, valamint a vételezési pontok ábontásának és a közterület helyreállításának
költségei a Y'állalkozót terhelik.

A munkaterület átadását követően a, személy-, vagyon- és munkabiztonságról, akÖrnYezetvéclelmi szabályok betartásáról a vatlákozó lioteles gondoskodni. Vállalkozófelel a MegrendelŐ, ill. harmadik személyek vonatkozás ában azok vagyontárgyaiban,
életében, testi éPségében, ill, egészségében a neki felróható módon keletkezett
hiányokért, illl. károsodásokért.

Vállalkozó kÖteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak e l látására.
Vállalkozó kÖteles a ténYleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megf,elelően
elkeríteni, Felel mindazon károkért, amely Úen kotelezettségeinek elmulasztásából, vagv
nem megfelelő teljesítéséből adódott.

2,

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

Vállalkozó kÖteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, íll, az általa akőzútrafelhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
Vállalkoó aZ éPÍtési terület melletti közterületeken a közlekedést (gépkocsi ésgYalogosfor:galom) kÖteles biztosítani, azt szükségtelenül nem akadályozhatj'Í.
Mivel aberuházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak ,yállalkozó
kÖteles azol< állapotát a munka megkezdése előtt dokumeniálni, kivéve, ha olyan munkák
a jelen sze-rződés tlr.gYai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon,AmennYiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár
h.armad.ik s;zemélY oldaláról, Vállalkozó ktitelezúsége annak igazolása, Íoev u, igény
alapjául szolgálő állapot, vagy annak oka a munkakezáéskor fennállt-e.

l0, Vállalkozó kÖteles a munkaterület folyamatosan - az építési folyamat jellegének
megfelelően - rendezett állapotban tartani.

l l, Vállalkozó kÖteles a jogszabályban fogtalt tájékoztatő tábla elhelyezésére ésfolYamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatoságának biztosítására.
12, Yállalkozó ]kÖteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, éshivatalos hr-rlladéklerakÓ-helyre szállitani, valám"int ezt a Megrendelő felé megfelelően

igazolni, Továbbá veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenYségek részletes szabályairól szóló 22512015. (VIIL 7.) Korm. rendelet és avonatkozó egYéb jogszabályok, szakmai elóírások szerint, fokozoit figyelemmel eljárni aveszélYes hulladék gYÚ-itése. elszállítása, illetve azzal kapcsolatos bármilyen tevékenység
során.

13, AmennYiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a közterület
foglalási engedélY megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.

14, Vállalkozó kÖteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog
gYakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek -egátupóat abban, hogyamennYiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó
kÖteles Őt erre figYelnreztetni. Ha a Megiendelő a í-rgyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkoző a szerződéstől elállhat vagy a feÜdatot a Megrendelő utasításai
szerinto a Megrendelő kockázatára elláthatja, A vaúlkozo köteles meglagadni az utasításteljesítését, lra annak végrehajtás a jogsiabály vagy hatósági határozat megsértéséhez
vezetne, vagY veszélYeztetné mások személyét vagy vagyona{. afelmondási vágy elállásijog csak akkor gYakorolhatÓ, ha más módon u,r"riOdé,rszerű teljesítés nem biztosítható.

l5, Felek rÖgzíti.k, hogY amennyiben bármilyen engedély, jőváhagyás, tanúsítás szükséges ateljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési natŰ|iaan belül a Vállalkozó íbladata éskÖltsége, kivéve. ha azt jogszabály yagy aműszaki leírás a Megrendelő ieladatává teszi.
16, VállalkozÓ kÖteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal,

hatóságokkal.

17. A Vállalkozó a beépitésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzalegYenértékűhazai Minősítő Intézet által kiaáott minosJgi tanúsítványt köteles adni. Ezí atanúsítvánYt a beépítés előtt a Megrendelő képviselőjJnek át kell ádni. A..nnyiben afelhasználandó anyagokról és termékekről a hármadil személy gyártó a Vállalkozőnakil{'l tanúsítványt 
. 
nem állít ki, úgy a Vállalkozó a uóop-ittretőségre vonatkozó

alkalmasságr(il köteles írásban nyilatkozni.

A Vállalkoző az Ót terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időnbelÜli bármilYen jogcímen történő jogutód nélküli melszűnése esetére e szerződéssel

18.
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engedménYezi aZ alr'állalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban
terhelő jótállás, kellé.kszavatosság alapján érvényesíthetB összes jogokat. Az átszállás
naPja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesiúeiosege érdekében aVállalkozó a szerződés során (de legkésőbb ; teljesítésig) köteles igénybevett
alvállalkozóinak cégnevét és székhely ét, adőszámát Megróndetonet< megadni. Űgrr;*;;
kÖteles a Yá\lalkoző a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a
Megrendelr5nek írásban tudomására hozni, Az előzőekről vállalkozó köteles
alvállalkozóját írásban értesíteni.

AmennYibe:n a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a yáIlalkoző
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig v{gzett munkákat
felmérni, és a rnunkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

A szerződés teljesítése során az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy
oda kinYÚl(i, a Vállalkoző által létesített ideiglenes építményón, bármilyen ideiglenes áz
éPÍtkezéshez kaPcsolódő szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhei el reklám célját
szolgáló tárgYat, feliratot, vagy táblát,ha elthez a Megrendelő kül-ön írásban hozzájárult.
Az ezen előírás megszegéséért aVállalkozót kártérítési felelősség terheli.
A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozórrak rendelkeznie kell jelen szerződés szerinti építés-szerelési munkára
vonatkozÓ, a nettó vállalkozási díj összegének megfelelő értékű C.A.R. biztosítási
szerződéssel (felelősségbiztosítás), mely harmadik fé| számára okozott kár biztosí íására
vonatkozóan legalább l00.000,000,- Ft éves kárösszegű és l0.000.000,- Ft/káresemény
mértékŰ. Vállalkozó Í'elelősségbiztosítási kötvénye jélen szerződés 4. sz. mellékletét
KepeZl.

6. kapcsolattartás, jognyilatk ozattétel, titoktartási szabályok

Felek kijelentik, hogY minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés
keretein belÜl a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve
me l y ne k n y i l vá n o s s ágr a ho zatalát j o gszab ály elő írj a.

A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban ayállalkoző, az
alvállalkozó vagy bármely munkavállaló tudomásárájutott adátokra, tényekre.

22.

L).

l.

2.

3, Vállalkozó ,- fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek
miatt a harmadik szemólyek által aMegrendelővel szemben érvényesíótt valamennyi kár,ill, igénY vclnatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó póntjainak rendelkezései
megfel elően irányadók.

Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi
szerzódés alaPján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogvis."Áy áupián-ufellel kaPcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre 

-is. 
Ezen személyek

magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint sáját
magatartásáéirt felel.

A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenórző szervezetek feladat- es nátÁtortiknek megfe"lelően jelen
szerződés alaPjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerzőáés teljesitését
ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadható meg.

4.

5.
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6.

7.

Az illetékes ellenőrzó szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó
kÖteles mirrden segítséget Megrendelő részére me§adni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonYsága és Megrendelő köielezettségeinek megfelelő teljesítése
érdekében.

Felek kifejezetten rÖgzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles aKözbeszerzési Hatóságnak bej elenteni, ha
a,) Vállalkozó szerz(idéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés

felmon,Cásához vagy elálláshoz, kártérítés kóveteléséhŐ, uágy a szerződés alapjánalkalmazható egY'éb jogkövetkezmény érvényesítéséhez irlzetett, valamint haVállalkozó olYan magatartásával, amelyért ielelős, részben vagy egészben aszerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell aszerződésszegés leirását, az annak alapján alkaimazott j ogkövetk ezményt, valaminthogY el szerződő Íél a szerződéssiégést elismerte-e , vagy sor került-e afta
vclnatkclzótrn perindításra.

b,) Vállalklrzó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági hatérozatban
megállaPÍtott megszegése esetén a sieruőd,ésszJgés tényét, Éí.árát, lényeges
-jellemzr5it, beleérh'e azt is, ha a szerződésszegés a si.erződés felmondá sáioz vagy aszerződéstől való elálláshoz, kártérítés kcivételéséh ez vagy a szerződés alapjánalkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó
szerződő fél olYarr magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egés zben) aszerződés lehetetlenülés okozta.

Felek fenti kÖrben megállapodnak abban, hogy Vállalkoző nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelővel szemb.n ..rnáif.le igényt ,.- é*ényesíteni abban az
esetben sem,, ha bármely átad,ott tény, vagy körülmén} uiouu nem bizónyuh; valósnak,kivéve, ha ezzel a lVÍegrendelŐnek az adatok átaáásának pillanatában tényszerűen
tisztában ke.llett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy tévesténYállás-értelmezésből származó körülmény, kivévÓ, Űu u, u Megrendelőnek felróhatóan
következett be),

nyllatkozattételre jogosult személyek az
írásban, az átvétel idejét igazolő módon
telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását. ha

8.

9. Jelen szetződéssel kapcsolatban joghatályos
alábbiak, akik jognyilatkozataikat iizárőiag
tehetik meg érvényesen, Felek ez alatt értik;
annak átvétele igazolható:
Megrendelő részéről:
Kapcsolattartó: Radó Béla
Elérhetőség: 06201342 41 47
Műszaki kapcsolattartó: Sivak Lajos
Elérhetőség : 0670/381 78 55
Műszaki ellenőr: Sivák Lajos
Elérhetőség : 0670/381 78 55

vállalkozó részéről:
Kapcsolattartó : Csákány Béla
Elérhetőség : 063 0 l 9 45O - 5 59
Műszaki kapcsolattartó: Bányai Zoltán
Elérhetőség : 06201331 0-255

,/,
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l0, A Vállalkozó az éPÍtési munkák irányitására Bányai Zoltán szakembert veszi igénybe,
akinek az MV-É-R j ogosultsá g megszerzéséhez szükséges minimum tapasztalaíon felül i
többlettapa sztalata 4 8 hónap, l

1l, Szerződő felek jelenszerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
12, Megrendelti és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számitva2 munkanirPon belÜl illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi

nyilatkozatot kötelesek tenni.

13, MegrendelŐ, képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni,
14, Felek kifejezetten rÖgzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítésjogkÖvetkezmónYe alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem

megfelelően telj esítette.

7 . A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvóteli eljárás
1, Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés

formájában Írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelóen értesíteni.
Megrendelő kÖteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül mégkezdeni, és a Kbt.
l35, § (2) bek. szerint lefolYtatni, az ottmeghatározott jogktivetkezmériyek terhe mellett.

2, Az eljáráson a felek kéPviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel,
melYben felvezetik az esetleges hibák es rrianyot listájái. Á varritozó köteles ajegYzőkÖnYvbe nyilatk<>zni ahibák kijavításának hatámapjáiól, mely nem haladhada meg
összességében a 10 munkanapot,

3. Az átl'étel 1'eltétele különösen 2 pld. átadás-átyételi és 1 pld. elektronikus formátumú
(megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, meiy különösen a következőket
tartalmazza. am ennyib en az a tár gy i beruházás vonatkozásában re l eváns :i. kivitelezőinyilatkozatot,
ii. megvalósulási terveket,
iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
iv. nyomonkövetésinaplóoldalait,
u: beépített anyagok és szerkezetek minóségi tanúsítványait,vi. építésihulladékkezelésdokumentumait,
vii. ellenőrzómérésekdokumentálását,
viii. jelen szerz,ődésben rö gzíteít egyéb dokumentumokat

Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait,a keletkezett
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereleséii teljes koiűen elszállítani.
Ennek megtörténte az átvétel feltétele.

Az átadás-átvételi eljáráson a vállalkoző átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 Pld-ban a megvalósulási dokum.nia.iOt e, ,.gudlŰ beépített szerkezetek,
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen
szerződésben és jogszabályban rögzitett egyéb iratokat. Ennek hiánytalan teljesítése a
szerződésszení telj esítés feltétele.

A fentiek alaPjan elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban
táj.ékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség (azaz hiány-, és
hibamentesség) esetén - átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtókbavetel napja,

4,

5.

6,

1 nyertes ajánlat alap.ián kerül kitöltésre
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7, Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést veszát.

8, A Vállalkozó aZ utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. AzutófelÜlvizsgálatot a Megrendelő hívja össze á tel.jesitest követő 12 havonta. a jótállásiidő lejártáig, aZ adott 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra, AzutófelÜlvizsgálati eljárásban a Felek á teljesítés szerződésszerűűgét és a hibás/hiányosteljesítésbő.l eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik.Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibiÉ kijavításűk határidejéről. melyösszességében nem lehet több, mint l0 nap.

8. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok

1, A szerződés teljesjtés előtti megszüntetésére a ptk. kivitelezés i szerződ,ésre vonatkozószab ály ai i riínyad ó k az al ábbiak fi g ye l emb e v éte l é v e l.

2, A sérelmet szenvedett fél jogosul t azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, illetve aztfelmorrdani másik fél szerződésszegése esetén, na Áar nem áll érdekében a teljesítés. Ajelen szerziidésben súlyos szerzódéss",egésként ."gl.rör, bármely magatartás vagymulasztás tanúsítása, illetve az egyéi ilyennek minősíthető magatartások vagymulasztások bármelYike az érdekmű ás Leköveikezését önmagában me galap o zza,
3, SÚlYos szerződésszegésnek minősül Y átlalkoző részérőlkülönösen, ha

a) Vállalkozó 
.a telje_sítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg,hogY az elóírt minőségben, vigy határidőre való teljesítés nem valószínű,b) Váltalkozó alaPos ok nélküI munkavégzést felftiggészti (legalább 3 na|ra;,c) a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős "uZgrer. 

alapján felszámolási eljárásindul; virgy
d) a Vállalkoző végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról vanszó) a cegbíróságnál benyújtásra került; vagye) Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi UŰtrazas megvalósítására fordítja egészbenvagy részben,
f) aYállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárásindul. vagy
g) a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 napot

me ghaladóan elmulas ztj a, v agy
h) Vállalkozó a Szerződésben fóglalt

és emiatt a Szerződés feljogosítja
Vagy

bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget,
a Megrendelőt a felmondásra vagy az elálláára.,

i) Vállalkozó kömYezetvédelmi, hulladékels záttításikötelezettségét megszegi,j) az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen szerződésben foglalt hatálya alaíí _bármelY okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belüllegalább azonos tartalommal újabb az előírásomák megfelelő biztosításijogviszony
nenl áll l'enn azzal, hogY ez csak akkor elfogadható, hi egyebekben az új biztosításhatálYbaléPése előtt keletkezett károúa is bizűított az úedményesigényérvényesítés lehetőség,

k) amennyiben bármely a rbt. áttal e!őírt kötelezettségét - kivéve, ha ahhoz másjogkÖvetkezménYt fílz aKbt. vagy más kógens;ogszaÜfly - a Vállalkozó megszegi,különöserr a Kbt. 136. § (l) bék. Q va{y b)"póntjának, l38. § (1) bek. ill. (5)bekezdésének megsértése esetén.
l) jogszabálYon vagY jel en szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi.m) Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,



5.

n) vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,o) Vállalkozó alvállalkozótjogosulatlanul u.r, ig?nyu.,p) vállalkozó foglalkoztatásra vonatk oző szabáliotát megsérti.
4' A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől valő azonnali hatályú elállásra/felmondásra, haMegrendelti - neki felróhatóan -a, a munkaterÜlet átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetésellenére, afelszőlitás átvételétőI számitvais 5 napot meghaladóan elmutJvtla.b. a száml,át- felszólítás ellenére - sem fizeti meg, 

""a,c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetl.,riie t."rri,
Szerződéssz:egés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,szerződésszegő fél figYelmét írásban felhívni a' sZerződisszeges rn.grriin,.tésére,megfelelŐ, legalább^3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Azazonnali hrrtálYÚ felmondást tartalmaző nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyosszerződésszegés ténYére, éS meg kell jelölni á sflyos sr..roaesrzegés megállapításánakalaPjául szcllgáló ténYt, körülményt. Nem kell jelen fontot alka lmazni akkor, ha aszerződésszegés jellege miatt (pl.: eimulasztott szijorú hJtáridő) nem tetretseges.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szeruődést felmondani - ha szükséges olyanhatáridővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásarőIgondoskodni tudjon - ha
a, Vállalkclzóban kÖzvetetten vagy közvetlenül25oÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamelY.olYan jogi személy vagy személyes.ioga szerint jogkepes szer\,,ezet.amely tekintetében fennáll a Kbt. oz.5 (l) űekezdés k) pont kb) alpontjábanmeghatározott feltétel ;

6.

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül
szetez valamely olyan jogi személyben
szervezetben, amely tekintetében fennáll
alpontj ában me ghatár o zott feltéte l.

25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
v19l slemélyes joga szerint jogképes
a Kbt. 62. § (l) bekezdes k; pont kb;

7.

Ennek érdekében a s.zerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosiszerkezetét Megrendelő száméra megismerheúve teszi js a Kbt. l43. § (3) bekezdéseszerinti ügyletekről Megrendelőt halaáéktalanul értesíti,
Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:a, feltétlenlil szÜkséges a szerződéi olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt,
. ]!. § alapján új,k<izbeszerzési eljárást kell leiolytatni;b, Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban rogiattat< u etartását, vagy azVállalkozószemélYében érvénYesen olyan jogutódlás köv-etkezett be, amely nem í,elel meg aKbt, l39. §-ban foglaltaknak:vagy
c' az EUMSZ 258, cikke alaPján a közbeszerzés szabályainak megszegése miattkÖtelezettségszegési eljárás ináult 

,vagy aZ Európai Unió Bírós ága azEUMSZ 258.cikke alaPján indított eljárásban kimóndta, no§y u, Európai űniJ ;ogauól eredővalamelY kÖtelezettség tekintetében. kötel ezettsZiszigés történt, és a b-író, ág általmegállapított jogsértés miatt a szerződésn". ,.-ái..'
A szerződés bármelY jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésigtelj e sített szolgáltatások ell enértékére j o go sult.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történőmegszűnése/megszÜntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján amunkaterÜletet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (u rr"rrőai, megszrinésevela Vállalkozó birtokláshoz való jőga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelenszerzódés aláfuásával elismeri, hogy a-fentiek okán a szerződésbarmety jo;;il." történő

8.

9.

C}..-



l,

megszŰnéSének naPjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll íbnn, ígya Megrerrdelő jogosult - akár önhatalommal is - birtokba ,r"Úi 
"azt. 

Megtendelő _
amennYiberr jelen szerződés másként nem rendelkezik - biztosída a Vállalkozónak, hogya munkaterÜleten lév9 vagYontárgyait (ide nem értve a beépíteti vagyontárgyakat) reálisidőn belÜl a Megrendelő képvisetolenet< jelenléte melletr elszállítsa. Vállalkozó a í,entiekszerinti esetekre jelen szerződés aláirásával lemond valamennyi, a Megrendelővelszemben érvénYesíthető - a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédóhijogarol.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 32212015.(X,30,) Korm, rend, 26, §-ban és ; ajánlattételi felhívásban meghatározottfelelősségbiztosításra vonatkozó kötvén}t. A kötvény hiteles másolata a szerződésmellékletét kéPezi, Vállalkozó nyilatkozia, hogy a bizíosítás hatályát a jelen szerződés
telj esítéséi g fenntartj a.

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedettkÖrben a Ptk, és a kaPcsolódójogszabályok vonatkozó róndelkezé sei azirán}adók.
Felek rÖgzítik, hogY vis maior esetben a szerződést bármely fel felmondhatja, az az oklegalább 45 napon keresztül fennáll. vis maior esetén az e'rről tudomást szerző fé]haladéktalanul kÖteles a másik felet 

^értesíteni, 
melynek elmaradásából. vagy nemmegí'elelő telj esítésébő l eredő károkért fe le lős,

Felek megállapodnak abban, hogy a yállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el aszerződés teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)bekezdés k) Pont .ka)-kb) alpóntja szerinti feltétel-eknek nem megfelelő társaságtekintetében menilnek fel, és amelyek Yállalkoző adóköteles" jcivedelmének
csökkentésére alkalmasak,

Szerződő Irelek rÖgzitik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141, §)teljesÜlése esetén, Írásban -oáo.ittutó. Felek rögzítik, togy u szerződés - alakszerűszerződésmódosítás nélkül - módosul az alábbiesúekben:a, felek kÖzhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén anyi l ván tartásba bej egy zés napj áv al,b, felek kaPcsolattartóira, teljesiiési gazolő személyére vonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyibenLa Kbt. ezt egyebekben nem zárjaki.
Felek rÖgzítik, hogY semm is a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy aVállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) ésannak jogkÖvetkezménYei - idé nem értve a^felÁndás uagy elállás jogának gyakorlását- alkalmazása alól, amelYért felelős (illetve felelős lenne), iagy amely arra irányul, hogyMegrendelő átvállaljon a Yállalkozőt terhelő Őbbl"t-unkaköltségeket vagyindokolatlanul egyéb,. a szerződés alapján ayállatkozót terhelő kockázatokat. E körbenkijelenti VállalkozÓ, hogY a kockázitókat felmerte és az::t a jelen szerződésben foglaltellenszol gáltatásban telj es körűen érvényesítette.

Felek jelen szerződésből_eredő jogvitáik esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerintiJárásbíróság/Törvénys zék kizárőlágos illetékességét.

Felek megállaPodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógensjogszabálYba ÜtkÖzne, vagy akiibeszerzési eljűás kötelező érvényű dokumentumának
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tartalmával ellentétes lenne, akkor ielen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe
- minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módositása nélkül - a
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét
képezi).

9, Jelen szerzőclés 5 megegyezó, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét
képezi (fizikailag nem csatolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és
döntés előrkészítő anyagok.

10, A szerzódés mindkét fél aláirásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető
tisztségviselójének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

1 l. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a szerződéses
kötelezettSégek telj esítéséig tart.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben
he lybenha gyó l ag aláírj ák

Kelt: Mezőzombor, 20l8. 08. 07.

Mezőzombor Közs ég Önkormán y zata
Radó Béla polgármester

megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,

vállalkozó
B.G.A._MK KFT

3528 Miskolc, Ouna u. i.
AdÓszám 13567707-2-05

n.ó.a.-vrr xrt.
Csákány Béla ügyvezető
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