
1,

vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata(székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.,

adószám: I573t302-2-L3, számlaszám:. tL742094-15395429-10520000, képviseli: Fördős Attila
polgá rmester), mint Megrendelő (továbbia kba n Meg rendelő)

másrészről Mihály és Társa Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1087

Budapest, Százados u. 3-13, adószám: 28852559-2-42, számlaszám: 11708001-20502487, képviseli

Mihály Gábor),mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alább megjelölt helyen és időben

a következő tartalommal.

I. Előzményelg a szerződés célja

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIil. töruény (továbbiakban: Kbt.) III. része
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le 2019. évben ,,Attila
ki rály em l ékm ű rekonstrukciója" meg nevezéssel.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így az a beszerzés egészére vonatkozik.
Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően a Felek a
szolgáltatás teljesítése érdekében az alábbi szerződést kötik.
Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Töruénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
Ptk.) B:1. § (1) bek. 7) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
Felek egybehangzóan rögzíti( hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíméhez
szü kéges va lamen nyi feltétel jelen szerződés időpontjá ban is fen ná ll.

II. A szerződés tárgya, célja

Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a műszaki leírásban rögzíbtt tartalommal a teljesítési helyen
megvalósítandó 1 db. szobor (szobor és ahhoz művészileg elválaszthatatlanul kapcsolódó talapzat)
művészi megformálását, kivitelezését a jelen szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, egyéb
szabályozókban (különösen: 1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat) és a műszaki leírásban
meghatározott feltételek szerint, eredményfelelősséggel,

Az egyes feladatok taftalmának részletes ismeftetését a közbeszezési műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó kijelenti, hogy az ellátandó feladatokat és a teljesítés feltételeit a közbeszerzési eljárás
alatt teljes körűen megismefte és a szerződés teljesítésére képes. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
szerződéskötést követően felmerülő minden olyan többletköltség, amely a közbeszerzési
eljárásban nem megfelelően felmért műszaki adottságok miatt merül fel, Megrendelőt nem terheli.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a megformálandó mű eredetijének szerzői jogaival olyan
terjedelemben és taftalommal, amely jelen szerződés teljesítéséhez szükséges.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó rendelkezésére állnak a közbeszerzési eljárás iratanyagában
meghatározott mellékletek, mely alapján a szerződés teljesíthető.

Vállalkozó jogosult a teljesítésbe közreműködőket (értve a Kbt. szerinti alvállalkozókat is) a Kbt.,
továbbá a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatai megfelelő alkalmazásával bevonni. A
jogszerűen igénybe vett közreműködőéft akként felel, mintha a tevékenységet maga végezte
volna €|, míg a jogosulatlanul bevont közreműködő esetében felel mindazon hátrányos
következményekért is, amelyek ezen közreműködő bevonása nélkül nem következtek volna be.

Vállalkozó különösen felel a szerzől jogi kötelezettségek betartásáért és betartatásáért, ill. ezek
megsétéséből eredő valamennyi hátrányos következményért.
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III. A szerződés tartalma, a fetek jogai és kötelezettségei

1. A feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás, továbbá annak mellékletei
tartalmazzák. Amennyiben bármely műszaki leírás részét képező irat tartalma egymástól eltérne,
vagy az azonos irat tartalma önellentmondó lenne, akkor Felek akként határoznak, hogy a
teljesítésre szigorúbb feltételekkel kell Vállalkozónak teljesíknie, kivéve, ha az ellentmondás a
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás alapján tisztázható. Ez utóbbi esetben a felhívas tartalma az
irányadó.

2. Felek a teljesílés helyét az alábbiakban határozzák meg:2600 Vác, 3574lL hrsz.,József Attila
sétány a műszaki leírásban foglaltak szerint.

3. Megrendelő biztosÍtja a munkavégzéshez szükséges területet azzal, hogy közüzemi
szolgá ltatásokhoz hozzáf érést az a lá bbia k szeri nt biztos ít :

Felek rögzíti( hogy a fentiek szerint a Vállalkozó által felhasznált közüzemi szolgáltatásokat a
Megrendelő megegyezés szerint biztosí§a. Amennyiben a felek abban állapodnak meg, hogy
valamennyi vagy bizonyos közüzemi szolgáltatásokat a Vállalkozó a Megrendelő szerződése
alapján veszi igénybe, akkor a Vállalkozó köteles annak ellenértékét a Megrendelő felé az átadás-
átvétel napjáig számla ellenében megfizetni. A számlázás alapja a Megrendelő által kötött
szerződésben szereplő egységdfiak.

4. Vállalkozó feladatának ellátása során a vonatkozó dokumentumok, a szakmai szokáso(
szokványok, és Megrendelő érdekeinek megfelelően köteles te$esíteni, figyelembe véve szerzői
jogi előírásokat is, továbbá betarWa a jogszabályo(hatóságok által előírt követelményeket.

5. Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat ellátásához szükséges valamennyi személyi, anyagi, és
technikai feltétel biztosítása a műszaki leír.ásban meghatározott módon, amennyiben a műszaki
leíras másként nem rendelkezik.

6, Felek kifejezetten rögzíti( hogy a szobor elkészítésére személyesen Mihály Gábor köteles.

7. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak a teljesítés
helyére töfténő oda-, illeWe visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása a Vállalkozó
feladatát képezik. Ezen anyagokban, szerszámokban, eszközökben a kárveszélyt a Vállalkozó
viseli, a szerződés teljesítése során ezekben bekövetkező esetleges kárért a Megrendelő káftérítest
nem fizet.

B. Vállalkozó a helyszínre szállítás és a felállítás munkáit ú9y köteles ellátni, hogy a szobor ne
sérüljön, továbbá a munkaterület, az ott tárolt anyago( eszközök ne veszélyeztessenek harmadik
személy vagyonát vagy testi épségét, életét. Amennyiben ez szükséges, a Vállalkozó köteles a
fentiek megfelelő őrzéséről és/vagy körülkerítéséről gondoskodni. Ezen kötelezettség nem, vagy
nem teljeskörű tefesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért (különösen kár,
sérelem) a Vállalkozó felel.

9. Felek a teljesílés határidejét (hiány, és hibamentes teljesítés követelményével) a szerződés
hatálybalépését követő 8 hónapon belül határozzák meg.

10. Bármilyen, a szerződésszerű teljesíLést veszélyeztető akadályoztatást, (ideértve a késedelmet is)
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illeWe a késedelem elhárítása
érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Az akadályközlés
kizárólag a Megrendelő tájékoztatását szolgálja, nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól.

11. Megrendelő jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatban. A Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást megadni a kérés kézhezvételét követő 3



munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feladat jellegéből, vagy jelen
szerződésből ill. műszaki leírásbólennél rövidebb időtatam nem következik).

12. Vállalkozó köteles szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a releváns ill. döntést igénylő
kérdésekben a Megrendelőt kérés nélkül, haladéktalanul tájékoztatni.

13. A fentiek szerinti bármely tájékoztatás elmulasztásából, késedelmességéből, vagy nem teljeskörű
voltából eredő károkért Vállalkozó te§es kártérítésifelelősséggel tartozik

14. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a
Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkoző a szerződéstől elállhat
vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára ellátha§a. A Vállalkozó
köteles megtagadni az utasítás teljesítesét, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megséftéséhez vezetne, va9y veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. R
felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesíttés
nem biztosíthatÓ. Amennyiben külön megrendeléssel ellátandó feladatot érint a fenti kör, akkor a
felmondási/elállásijog csak az adott megrendelés vonatkozásában gyakorolható.

15. Vállalkozó a teljesítéshez csak a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő
anyagokat/alkatrészeket/szerkezeteket jogosult felhasználni. Ahol a jogszabály szerint
teljesítménynyilatkozat vagy más hasonló irat szolgáltatása szükséges, ennek szolgáltatása a
teljesítés speciál is feltétele.

16. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult saját maga vagy harmadik személy bevonásával a
teljesítés ellenőrzésére, különösen ideértve az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, a
szakemberek számát, jogosultságát és teljesítményét. Jogosult továbbá az ellenőrzések során tett
megállapításait, észrevételeit Vállalkozóval írásban közölni, aki a jelzett hiányosságok pótlását,
hibák kijavítasát köteles haladéktalanul megkezdení, illewe folyamatosan elvégezni.

17. A megrendelői ellenőrzés elmulasztása vagy nem megfelelő ellátása a Vállalkozó hibás teljesítési,
ill. egyéb felelősségét nem érinti.

18. Vállalkozó a teljesítés helyén munkát kizárólag a Megrendelővel egyeztettek szerint végezhet.

19. Vállalkozó nem jogosult a szerződés teljesítését szüneteltetni, vagy abbahagyni (ide nem érwe az
azonnali hatályú felmondást), abban az esetben sem, ha vita van a felek között a teljesítés
bármely részével kapcsolatban.

20. Vállalkozó köteles betartani, illeWe a teljesítésben részt vevő személyekkel betartatni különösen a
m unkavédelm i, tűzvédelm i, környezetvédelmi előírásokat.

21. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavégzéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb
szennyeződések megszüntetésére, illeWe korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani.

22. Yállalkozó köteles különösen a munkaterületekről a munkavégzéssel önmaga vagy közreműködői
által okozott szennyeződéseket/hulladékot folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a
fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó munkákat a Megrendelő
jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles az ebből adódó fizetési
kötelezettségének a Megrendelő számlájának kézhezvételét követő 30 napon belül eleget tenni.

23. Vállalkozó az általa biztosított, munkavégzéshez szükséges valamennyi eszköz műszaki
megfelelőségéről, munkavégzéshez alkalmas állapotáról köteles gondoskodni, különös tekintettel a
munkavédelemről szőlő 1993. évi XOil. töruényben, és az egyéb jogszabályokban,
sza bvá nyokba n fog la lta kra.

24. A beépíbtt anyago(alkatrésze(szerkezetek tulajdonjoga az áwétellel száll át a Megrendelőre.



25. A mű elkészülte után a Megrendelő és a Vállalkozó közösen ellenőrzik a teljesítést, és amennyiben
az hiány-, és hibamentes, a Megrendelő a művet átveszi. Az ezt igazoló jegyzőkönyv aláírása a
felek részéről a teljesítésigazolás kiá ll ításának feltétele.

26. A szerződésben rögzített feladatok a Vállalkozó részéről akkor számítanak szeződésszerűen
teljesítettnek, ha azok határidőben, maradéktalanul, meghatározott mennyiségi és minőségi
követelmények szerint, a megfelelő szakmai színvonalon a Megrendelő részére teljesítésre kerül,
és az mindenben megfelel a szerződésben, valamint a jogszabályokban ill. egyéb szabályozókban
foglaltaknak. Megfelelő szakmai színvonalon előírt műszaki, szakmai követelmények, illeWe - erre
vonatkozó, kifejezett szerződéses rendelkezés híányában - a szakmai gyakorlatnak, gyártói
előír.ásnak megfelelő, általánosan elvárható követelmények teuesítését kell érteni.

27. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a vállalkozói teljesíteshez egyéb kötelezettségeket írnak
elő, a Felek az azokkal kapcsolatos rendelkezéseket az érintett egyedí megrendelésben
szabályozzák.

28. Felek rögzíti( hogy a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési szabályok bármelyikének megsértése
súlyos szerződésszegésnek m inősü l.

IV. A váItalkozói díj és annak megfizetése

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a szeződésszerű teljesítés esetére a Megrendelő által
fizetendó vállalkozói díj: nettó 55.0O0.0OO Ft + Áfa, azaz nettó ötvenötmillió forint + Áfa.

Felek rögzíti( hogy fenti dij átalánydí;, azaz taftalmazzaa szerződés teljesítesével kapcsolatos
kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és költséget, í9y Vállalkozó nem élhet további fizetési
igénnyel a Megrendelő felé.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti felhasználási díjat a fenti vállalkozői díj teljes körben
taftalmazza.

A jelen szeródéshezvezető e[árás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a magyar
forint (HUF).

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő a 1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozatban és a
támogatói okiratban foglaltak szerint biztosítja. Megrendelő tájékozta§a a Vállalkozót, hogy a
támogatás szállítói fi nanszírozással nem érintett.

Megrendelő a nettó ellenszolgáltatás 30o/o-os méruékéig terjedő előleget biztosít a Vállalkozó
részére, amennyiben az igényli. Az előleget előlegbekérővel kell érvényesíteni a szerződés
hatályba lépését követő 15 napon belül. Az előleget a Megrendelő a fentiek szerinti irat
Megrendelőhöz töfténő beérkezését követő 8 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozónak.
Az előleg igénylése nem kötött előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előleggel a
számlában kell elszámolni.

Megrendelő a részszámlázást nem biztosí§a.

Megrendelő tehát az ellenszolgáltatás összegét teljesítésigazolás ellenében, utólag, a Kbt. 135. §
(1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk, 6:130. § (1) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30
napos fizetési határidővel, átutalás útján, forintban (HUF) teljesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy fizetési kötelezettséget csak a jogszabályoknak és jelen
szeződésnek mindenben megfelelően kíállított számla és mellékleteinek a Megrendelő általi
kézhezvétele keletkeztet.
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1.

2,

10, Fizetési késedelem esetén a Megrendelő, mint szerződőmeghatározott mértékű késedelrii kamat és a különköltségátalá ny megfizetésére.

hatóság köteles a Ptk. 6:155. §jogszabályban rögzített behajtás'Í

V. A szerződés időtartama, megszűnése, felhasználási jog
Felek jelen szerződést a tetjesítesig kötik.

Szerződő felek jelen szeződést rendes (indokolást nem igénylő) felmondással (elállással) nemjogosultak megszűntetni, kivéve, t,,, Ú.or91!:iíi;r Ü;#';"gr."b ály, vagyrá kötelező egyébrendelkezés utasÍÜa, Ez utóbbi esetbeni.Vállatkoá *aij"ián'.iezőoésse1-1-eínJnj,arrol, hogy afentiokból a Megrendelővel vagy harrnaot.r"relv.i.;;ilÖ bármilyen igényt érvényesítsen.
A sérelmet szenvedett 

7e7ő,d.ő..fél jogosult jelen szerződést írásbeli nyilatkozatával azonnatihatállyal felmondani (a továbbiatOaniÉsúrvóó;,;á&;;öF .,ffi;.ö';:;"J:SÜ3,T,í":,,:x'.'iái,.í:ffJ['?.n,[,J"Í Tlhr3szerződésszegések l'P:''ririr iúöü"rür attor.-rioóv-uit'i"r"n szerződés annak minősíti_eszövegszerűen - az érdet<múlást tinm'aiilan igazolia.

Súlyos szerződésszegésnek minősül :

vállalkozó részéről kütönösen:

1) 
lin:u[Í'n'koző 

a vonatkozó felhasználási joggal kapcsolatos kötelezettségét

2) jogszabálYban vagY jelen szerádésben foglalt titoktartási kötetezettségét aVállalkozó vagY éiaercben eljáró rraimaaiÉ természetes vagy jogi szemétymegszegi,

3) Vállalkozó etlen jogerősen felszámolási eljárás indut, vagy végelszámolási kérelmetnyújt be,

4) Vállalkozó adószámát törlilg

5) Vállalkozó ., tevékenysége vagy mutasztasa miatt a vonatkozó

Ífil"rn"'rozatban-rogtattat< 
tulj,.riterÓ-';;;;áyb. i;;Ü 

".9y 
rcnetetténné

6) vállalkozó a diiváltozattanságára vonatkozó előnast megsétti,

7) jelen szerádéshez kapcsolódó 
,tevékenységével vagy mutasztásával aMeg rendelőnek va gy ha rmad ik személynek jiáíili?ióÉut JriJ., 

1 t l q.q J4l

B) előre láthatÓ, hogY a tetjesíhés nem lesz,a teljesítési határidőben szerződésszerű,VagY a munka nem készül.el lriány-, es nióámentesen a késedetmi kötbérnélmeg hatá rozott kötbérterhes hatá ridővá ŰuálGÜuríté;i i.tá ;6il;'.
9) késedelmi kötbérnél az ott rögzített maximális értéket eléri, vagy

10) a jelen. szeződésben Va9Y mellékleteiben, vagy jogszabályban ekként felsoroltesetek bármelyike bekövetkezik.

Megrendelő részéről:

4.



1) A Megrendelő a Vállalkozónak a szükséges munkaterületet nem biztosí[ia, ateljesítést egyebekben lehetetlenné Éi
2) Megrendelő az esedékes. dfiat határidőre nem fizeti meg és az erre vonatkozóVállalkozói írásbeli felszólítáŐ- e. eou"n'rogi"ii t*áüui'iö ö". fizetési határidő- biztosítrása ellenére sem fizeti ..9, uágy

3) Megrendelő egYébként a Vállatkozó teljesítését felróható magatartasávalakadály ozza, y dgy eltehetet]en íti.

5' Szerződésszegés esetén bármelv fél köteles fenti jogának gyakortása előtt a másik.szeródésszegŐ fél figyelmét íl,ás'ban felhiivni á ,lérboéiÉ;"ré, ;iö;;úiÉtésére, megfelető,legalább 3 munkanapos (fizetés t r;".i,erZnel i.o.pÖÍiatáridó;.iÉú:;;;ilondást tartatmazónyilatkozatban hivatkozni relt u .,ityo, iii"ő;á+ói; 
iélyér",lJ',i.,!U ün jelölni a súlyosszeródésszegés megállaPítasának árap:aui szol&ira;*, körütményt. Nem kell jeten pontot

fl[:*l'JJ 
akkor, há a szerzőaésszég& jeil;;; ffiftiú.; 

"i;;i;.r,óü i"Ér,o. határidő) nem

6' Megrendelő jogosult és egYben köteles a szeződést felmondani - ha szükéges olyan határidővel,amely lehetővé teszi, hogy'a szerádéssér e*t ü ö.jáiJ"rrjiára;j ffiHJfinitudjon - ha
- Vállalkozóban kÖzvetetten vagy közvettenül 2solo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamelY olYan jogi szeúéty uugy.r"rety.sjoga."=-iirtl"ókjiJ. .r"r"ret, amely

;:[!§:u"' 
fennáll a rut. oz. s rrÍbérÓ.aéi r,í pi,nt rul áínárg;;.. meghatározoú

- Vállalkoá kÖzvetetten vagY kÖzvetlenül 2Solo-ot meghaladó tulaldoni részesedést szerezvalamelY olYan jogi személyben .y3rr_.*t +., pó9. ,.r,"nlirniie'pes szeruezetben,

ffii[,j!Ílftében ,fennáll' 
a rnt.-'oz. 

-Ó -Ö 
oururdés kj 'póni' ml alpon§ában

- Fentiek érdekében a szerádés"Ft{§:_.*!:t 
J.: időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosiszerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és á ioi. 

-r+á. 
§ (3) bekezdéseszerinti ügyletekről Meg rendelőt ha lad-éka ü n u t-értesiti.

7. Megrendelő a szerádést felmondha§a, ha:

- feltétlenÜt szÜkéges a szerádé: 
9ly.9l |ényeges módosítása, amety esetében a Kbt. 141.§ alapján új közbeszezésieljárást r<ériieroivtá uoc, .lllEl/ E§El

- Vállalkozó nem biztosítja u lbj. 1l9:..§-?9n foglaltak betartását, vagy az VáltalkozószemélYében érvénYesen olyan jogutódlái r<ivett<Őzett be, amely nem ie]el meg a Kbt.139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258, cikke alaPján a közbeszerzeq 93O9lyainak megszegése miattkÖtelezettségszegési eljárás ir9Úi yúv.;;IrÖ; unió Bírósága az EuMsz 258. cikkealaPján indított efiáráiban kimondta]'hogy ii'Eulon"i.üo ]JöoT'"r"dő vatamelykÖtelezettség tekintetében kötetezettJeg.iÉÓer-ttiiiént, és a oír,ósag áttal megáltapítottjogsértés miatt a szerződés nem semmis.

B' A szerádés bármelY okbólvaló megszűnése.esetén a Vállalkozó a bir.tokában lévő, aMegrendetőáltal átadoQ vagY egYébként a rv-áóiendelőt iGú ;"ililntumokat a teljesítéssel egy időben,VagY a szeződés 
.bármelY okból i .FUu.iteri ,uÓ"i0.0en történő megszűnését követő 3

il$lji:'*n 
belÜl átadja á Megrendeói#é;; jáÖir.rt r együtt vagy jégyzőkönyv fetvétele

9' A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősségget tartozik az áltata szeződésszegésset amásik félnek, illéwe harrnadik.rérerv*r okozott kárért.



10, Szerződő Felek jelen Szolgáttatási szeződés.- bármely okból történő - megszűnése esetén 30napon belÜl kötelesek teljes körűen elszámolni .ÓÚ;;;i, beleérwe u. .róilugus kártérítési éskötbérigényeket is. l

11, Felek rögzítik, hogy a vállalkozó az átadássa| átadj9 az elkészült művel kapcsolatos felhasználásijogokat, melyek teljes eltenéftékét u f".lti vállalkoió Jr pn tryzza. Felek rögzítik továbbá, hogya Megrendelő a felhasználási jog alapján ;ogosú[-a ,iüt időbali k;iáioiiÉ-nelr.ul, a fetállításhelyén kiállítani adott esetben áz| atrrérv"rni 6r rá, h.lyilkiállítani.

VI. Vis maior

1, Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szenődéstől való elállással, ha a késedelmes tetjesítésvis maior következménye.

2, Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban.értesíti.Megrendelőt- amennyiben akÖrÜlménYek lehetővé teszik - a vis maior téniéről e9 uJinuto iootartámáiJi. iu u MegrendelőegYéb iránYÚ Írásos utasítást nem ad, a vailáttoiona[ tóvaoo- [eii i;ú;;íü.ie szeződéseskÖtelezettségeit, amennYiben az ésszeiűen l"h"B6;e, ,.g ke]l keresnie minden ésszerűalternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gáto[

3, 
X::J:;:T. 

helYzet esetén a Fetek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban azonnal tárgyalásokat

4, Felek nem tekintik a Vállalkozó ellenőzési körén kívül lévő _oknak a Váltalkozó , yd9y az általabevont gazdasági szereplők - í9y különösen az uruairuiróio;i - iri.wá'. 
'ó'riho 

saját üzemirendjének szeryezési vagY egYé-b zavará{ á, 
"raoúÜ['aiÜlmazottainak 

magatartasát, a piacibeszerzési nehézségeket.

5, Felek rÖgzítik, hogy vis maior esetben a.szeződést bármely fél fetmondha§a, ha az ok legalább 45napon keresztül fennáll. vis maior esetén az erről iuJon{art szerző fél hatadéktalanut köteles amásik felet értesíteni, melYnek elmaradásából, u.gv-nem ir,-egreb6 teljesíteséből eredő károkértfelelős.

VII. Szerződési biztosítékolg feletősségi szabályok

1' Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amiért aVállalkozó felelős.a.szerzŐ!9| teueseaÉioe il;;r;,"Óiii,isur. A kötbér alapja a nettó vállalkozóidlj, mértéke a kötbéralap 2Oo/o-a.

2, Vállalkozó késedelemi kÖtbér megfizetésére köteles, ha olyan okból amiért felelős, a teljesítésihatáridő (véghatáridő) vonatkozáúuan t<esáaeteffi ;;jk, Á kötbér alapja a nutio uatntt ozói díj,mértéke a kÖtbéralaP 0,5Vo-a, minden. 1rÓÉ;d-'nuptari napra. A kötbér maximuma akÖtbéralaP ZOo/o-a. Amennyiben a késedeleml: kötbér nÜ.tet" u'zó'.u._ot'éián:, a Megrendelőjogosult a szerződést azonnali hatállyal retmonaaniláúr éiJilnu.

3' A Megrendelő a kÖtbérkövetelését írásbeli fe]szólítás ú§án érvényesítheti, melynek a VállalkozókÖteles B naPtári napon belÜl maradéktalanul elegái Li.,ni. er"nnyiben a Vállalkozó a fethívaskézhezvételét követő .3 napon belül érdémi -- i,Íilk,ilui e, nironyítekokkal alátámasztott -kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a válád;;;zéről elismertnek tekinthető és ezzelbeszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) bek. felt&;i;i;e[ieU-esurese esetén.

4, Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására. valamennyi beépített dotog, ill.

;?§flr'rlirT.lnka 
vonatkozásában a iike,". ataoas-aÚJieretor .iJriioÜá. lÖ"nonáp ártiránö,



5, Vállalkozó jótállási kÖtelezettsége - az érintett hibával kapcsotatban - megszűnik, ha a hiba ateljesítest követőe n keletkezett, kü lö nösen :

rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat
(amennyiben erről a Megrendelőt a VállalkozO az atáOái-
áwjt9||or teljes körűen ffi ékoztatta)
szándékos rongálás vagy érőszakos behatás,
elemicsapás,
szakszerűtlen szerelő vagy javíto jellegű beavatkozás,
előírt karbantartás hiáÁya (amónnyiben erről a
Meg.rendelőt a Vállalkozó az átadás-átvételkor teljes
körűen tájékoztatta)

miatt következett be.

6, Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt.a hiba bejelentésétől számított 10 munkanapon belülkÖteles a jótállási igénY tefesíltését elkezdeni éi megrererő személyi állománnyal annakbefejezéséig folyamatosan muhkát végezni. 1 :otarrási igáv iáu"rítéieÉr iág.o határideje abejelentést kÖvető 60 naP. Amennyibén tecrrnórOÓiaiÉg 
-a 

ienti 
-ioő 

nem- iarrtrató az illetékes,Megrendelő nevében eljáró személy által meghatáóótt űot rt , az trányadi.

7, A kÖzvetlen baleseWeszétYt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkatmazandóalg hogy aVállalkozó a bejelentést követő 24 őán 
.belül kiteld;. rtarrariiöJrvLü|,ljijrtt megkezdeni ésfolyamatosan munkát végezni a jótállási igénv teueiítéseó-.-

B, Vállalkozó kÖteles megtéríteni azon pluszköltségeket is, amelyek a hibás teljesítés okán aMegrendelőnél keletkeztek.

9, Vállalkozó teljes kártérítesi kötelezettséget véllal jelen szeződés teljesítésével kapcsolatosankeletkezett károkért, (sérelemért) függetlenül. attói, nogy u, a Megrendelőre vagy harmadikszemélyekre háramlik. Harmadik siemét-yet<re háá;ló káiÉetén a vállalkozó köteles az erről valótudomásszerzést kÖvető 5 munkanapon belül 9 Úd;il;tőite5es körűen mentesíteni a kártérítésiigénYek alól, illewe gmennyiben Megrendelő u 
-kirterit*i 

Úénvt i"r:..it"tt", köteles a fentihatáridőben a Megrendelő által teljesítátt összegeket megtéiiteni.

10, Amennyiben a vállalkozó teljesrtésével 
_kapcsolatban Megrendelő ellen per indut, vállalkozó _

amennYiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalá"n köteles a perbe belépni és mindenintézkedést megtenni. 
.Megrendelő pernyéftessége eiaáren",1- uugy-'urg;;vio"n ez nemlehetséges a Megrendelő pernyertesieged egveb;oa;n-Lro.ódn ni.-'p;;;;i;r.é9 esetén azelőző pont alkalmazandó.

VIII. Felek képviseletében eljáró szemétyek

1, Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztewe köteles ellátni. A Felek aSzerződésben foglaltak teljesítésének erOiegítese érd"-Édű az alábbi személyeket jelölik megkapcsolattartóként.

a)

b)
c)
d)
e)

Megrendelő részéről

Taskovics Andrea

Magos Attila

30 297 2L0927l5L3-4B5
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2,

4,

1.

3.

4,

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Felek az egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan csak
a fenti pontban megjelölt személlyel közölheti( illeWe részéru ior7a6oi'ttaUi[. -- -

AmennYiben fentiekben 
. 
meghatározott, Felek_ képviseletében eljáró személyek megváltoznak,

erről Felek Írásban kötelesek értesítení egymást. 
'rebk 

ezón esetet a Kbt. í+r. § (a) bek. a)pon§a szerinti esetként éftelmezik (szerződésmódosulás). J

Felek jognYilatkozataikat kizárólag írásban, az áwétel helyét és idejét azonosítható módon igazolő

'Ó9.ol 
teh.etjk meg érvénYesen. A Felek a fentieken értit a fax és az etektróniius tevetezés (e_

mail) formáját is.

XI. Titoktartás

Felek kijelenlk, hoOV mjnden olyan adatot, ténW információt, mely jelen szerződés keretein belüla másik féllel kaPcsolatban a tudomásukra jut,'titkosan kezeine( 
'tvéve 

ilifik;yilvánosságia
hozata lát jogsza bá ly va gy vé9 rehajtható bírróság i hatá rozat előírrja.

A titoktartási kÖtelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítesí
kötelezettséggel ta rtozik

Felek titoktartási kÖtelele§ség9 kiterjed a munkaváltalóikra, vatamely polgári jogi szerződés
a,laPján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féltet kapcsotatban
lévŐ.egYéb.személYekre, tefesítélilegédeikre is. ezeniámérvei< máótartásáért a titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett Fét, mint saját magatartásáért fáel.

Vállalkozó vállalja, hogY üzleti titok címen nem. tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges
tartalmáról. vállalkozó jelen szerződés aláírrásával tuáomás]ul veizi, hogy nem korlátozható'vágy
nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással. 9!yan adat nyiMáno.éágrá noiatila, amely a
kÖzérdekű adatok nYilvánosságára és a közérdekbrjl'nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
meg hatá rozot! adatszol gá ltatási és tájékoztatási köteÉzettség a lá esik.

Vállalkozó tudomásul az ilteté,kes_szervek_jelen szeródéssel összefüggő etlenőrzésijogosultságát.A kÖltségvetési Pénzeszközök felhasznáiásának nyilvánossága eráéreoen 
-ÉÉi"; 

szeződés
lénYeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadha§áÉ meg iizláú titokra való hivatkozással.

|9le.k j<irej9zetten rÖgzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszezési
Hatóságnak bejelenteni, ha

6,1. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szeződés
felmondásához v99y elálláshoz, kártéilltes követeléséheZ vigy u ,r"oúé;-;Épi5;
alkalmazható egYÉq jogkÖvetkezmény éru_ényesítéséhez vezetett,'valamint, ha VállalkozóolYan magatartásával, amelyért ielelős,' részben vagy égeszbén ' a szeaődés
lehetetlenÜlését.okozta, A bejelentésnek taltalmaznia kell á'rr"áőaéusiegei leírrását, az
annak alaPján alkalmazott jogkövetkezTényt, valamint azon dokumenturóokat, ameiyek
alaPján megállapíthatÓ, hogy a Vállalkozó a'szerződésszegést nu* uitutto'vájy, nogy so1.
kerÜlt-e a szerződésszegés vonatkozásában perindítasra perindítá, 

"róén 

-r"l'egőoero

kÖteles a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni a peft ]ezárójogerői nátáózatot.

5.

271513-404

Értesítési cím:

E-mail:



6,2, Vállalkozó szerződéses kötelezettségének j9ser99 bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződéss;9gés tényét,'teír,ásat, ÉníegeiiárrómzOit, b.Éaffi;;iis, ha a szenődésszegés a szerződés felmóndásához vagy'uőr"űai,aértor varo ááiürh;;;káftérítés követeléséhez vaoy a szerződés ábplán''aúr.;h;Ü egyéb szankcióérvénYesítéséhez vezetett, váhmint Vállalkozó éierződő rel Ólván magatartásával,
amelYért felelős, (részben vagy egészben) a szerzőaes láÁéútlenülőá okozta.

7, Felek fenti kÖrben._megállaPodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadásamiatt a Megrendelővel szemben semmiféie igéiryt sem érvény"rit"-niiúun']z esetuen sem, habármelY átadott tény, vagy körülmény uón'nárn oiionvűtna vatósnát<, t<ivéve ha ezzel aMegrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszérűen tisztánán' rárctt lennie (nemtartozik ide a hibás jogszabály-értelm'elés!ől vagy téves tényáiÉi-ertelmezésből származőkörülmény, kivéve ha az a t,tegrendelőnek felróhatóái'r.iuótr"rett óe).

x.
Vegyes és zárő rendelkezések

1, Szerződő Felek kijelenti( hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esi( ezéft jelenszerződés megkötésének akadálya nincs.

2, Szerződő Felek rÖgzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén,Írásban módosíthato. 
_r9§k- róozíti( hogy a szeizőaéi -'itakszerű szeződésmódosítas nélkül _módosul (a Kbt. 141. § (a) bek. a) ponqá ahp;án) az áiaooi esetekben:

2,L, felek kÖzhiteles nYilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

2,Z, felek kaPcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása eseténa másik félhez tett közlés kézhezvételénet naplávat tamennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zá6akl.

3, Felek rÖgzítik, hogY semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozótmentesítsék az olyan szerződéssz_egés (illeúó ' szezőoésságáiŰ" 
'' 

urto és annakjogkÖvetkezménYei - ide nem értve a felmondás uugy 
"Élia, 

i"gfii ;y.k"rli.at _ alkalmazásaalól, amelYért felelős (illetve felelős lenne), uugy uréTf aŰ'irányul, hogy Megrendelő átvállaljon aVállalkozót terhelő többletmunkaköltségéÍ<et 
".gy 

i.'d.k i.ttanll 'egvéír, 
i'ii"nradés atapján aVállalkozót terhelő kockázatokat. E körben t<i;eÉáti Úiirair,á.o, noói'u rio.ra-Ákat felmérte ésazt a jelen szerződésben foglatt ellenszotgáltatásban te5es torűe. énienvuiii"6.''

4, Szerződő Felek megegYeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés útonrendezni, és csak ennek eredménytelenséób esetén rorouúik a pp. szerinti bírósághoz.

5, Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatátyos jogszabályai,
kÜlÖnÖsen a Kbt., valamint a Kbt. által engedett ioroen a ptk. vonatkozó rendelkezései azirányadóak.

6, Felek megállaPodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely ppntja kógens jogszabályba
ÜtkÖzne, VagY a kÖzbeszerzési eljárás köt'elező érvényú áorumentumának tartalmával ellentéteslenne, akkor a szerződés fentiekét sértő rendelkezése n.rv.nu - minden továbúi jogcselekmény,í9y különösen a szeruődés módosiltása néit<Úl:-;- ,á'gie,t"tt köi;Éó'erénvci jogszabályirendelkezés vagY kÖzbeszezési dokumentumi rendelkeás kerüt. Fentiekei kell megfelelőenalkalmazni akkor is,.. ha valamely kógens :ogszábáry- urteni l.uÜár[á)-ii,, hogy valamelyrendelkezése a szerződés része (vágy á ,reájésUen'rróuug.r"rűen szerepelnie kell) és aztszÖvegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés u ;rrúé. ;érrét képezi).

7, A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés mellékletét képezi -fizikailag nem csatolva - az eljárás iratanyaga, kivéve aónteser és döntéselőtészÜ anyagok.



8, F9lek. 
rye.sállaPodna.k abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, iltewe számothat et a szeródésteljesítésével összefüggésben ofán költségeket..amelyefá {ut 6?: § (1) bekezdés k) ffii k;):kb) alPon§a szerinti feltételeknek nem.melre.t.lO tar.á.ág tekintetébőn',rí.rtlnér fel, és amelyekvá l la l kozó adóköteles jövedelmének csökke-ntérer" á r r.u Éárá r.

9, Jelen szerződés 4 megegYezŐ, eredeti példányban készült et, etvátaszthatatlan részét képezi -fízikailag nem csatolva - a közbeszerzesi e[áá irátunvuóu, kivéve döntések és döntéselő készíőiratok.

10. Jelen szeródés az aláír,ásával lép hatályba.

Felek jelen szeződést - annak elolvasását és értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben
egy ezőt jóvá hagyólag a lá írtá k.

Vác, "'"rc_ )
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