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l.

I. EL6ZMf,NYEK

szerz6d6 felek nigzitik, hogy vric Vrfuos Onkormrln yzata a ,,Hat6kony iirvizv6delem
V6con" cimri piiyiuati projektjdnek megval6sfrisara p6ly6zati t6mogatdst nyerr, 6s
KEOP-7 .2.1 .2/09-2009-0004 azonosit6 szimon T6mogatasi Szerz6d6st k6t6tt a Nemzeri
Fej.lesztdsi ugyniiks6g, mint tiimogat6 kdpviselet6ben eljilr6 K6rnyezetv6delmi Fejlesz-
t6si Igazgat6srig gal. A palyinat k6tfordul6s, a m6sodik fordul6ban a pdlvr2atot a K-Eop-
2.1.2./2F /09-11-2012-0006 k6d jel6li. Vric Vriros Onkorm6nyzata a miisodik fordul6ban
is a p6lyiizat nyertese lett.

viic Vdros onkormiinyzata a projekthez kapcsol6d6 ,,M6mdk feliigyeleti feladatok
(FIDIC piros kdnyv szerint)" ds a,,Miiszaki ellen6ri feladatok" teljes k6ni elvdgzdsdnek
megval6sitiisilra szak6rt6ket kivrin igdnybe venni.

A megbizott kivrilasztrisa 6rdekdben - figyelemmel a kdzbeszerz6sek6l sz6l6 201 l. dvi
CVIII. tdrvdny (tov5bbiakban Kbt.) rendelkez6seire - Vdc Viiros Onkormrinyzata a Kbt.
Harmadik r6sz6ben meghatiirozott hirdetmdny k6zz6tetele ndlkiili kcizbeszerzdsi elj6nist
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l.

folytatott le, melynek nyertese Megbizott lett, erre tekintettel k6tik meg a Felek jelen
szerz6d6siiket.

II. A SZERZ6DfS TANCYA

Jelen szerz<id6s alapjrin Megbiz6 megrendeli Megbizott6l az I/l. pontban meghatarozott
projekt megval6sitrisiihoz kapcsol6d6 ,,Mdmctk feliigyeleti feladatok (FIDIC piros
kdnyv szerint)" ds a ,,Miiszaki ellenori feladatok" teljes kcirii elvdgz6sdt.

A Megbizott feladata a ,,Hatdkony iirvizv6delem Vdcon" cimri projekt megval6sitris:ihoz
kapcsol6d6an a,,Mdmdk feliigyeleti feladatok (FIDIC piros k6nyv szerint)" ds a,,Mti-
szaki ellen6ri feladatok" teljes kririi elv6gzdse. A kdzbeszerz6si eljrinis ajrinlattdteli fel-
hivris6ban meghatiirozottak szerint kiil6n6sen az akibbi tevdkenysdgeket foglalja mag6-
ban:
o A mdlydpitdsi ds 6rvizv€delmi ldtesitmdnyek megval6sitdsriban r6sztvev6 kivitele-

z6k kivrilasztriseira ininyul6 k6zbeszerzdsi eljrinisban a bir6l6bizotts6gban a beszer-
zds tiLrgya szerinti miiszaki szak6rtelemmel rendelkez6 szakert6k6nt vesz rcsz', az
ajanlatok mr.iszaki - szakmai ellen6rz6sdt elv6gzi

. A projekt megval6sitdsiinak mriszaki 6s kdltsdg ellen6rz6se a Trimogat6si Szerzri-
ddsben meghatrirozott miiszaki ds p6nztigyi iitemez6sek alapj6n.

r Rdszvetel a munkateri.ilet rlLtaddsokon. Kiemelt feladat, hogy a munkateriiletek
ig6nybev6tele rigy tdrtdnjen, hogy az a mtiszaki i.itemterv szerinti munkakezddst biz-
tositsa.

. A mdlydpit6si ds 6rvizvddelmi ldtesitmdnyek megval6sitrisdban rdsztvev6 Kivitele-
z6k, Uzemeltet6k, Szakfeli.igyeletet ell6t6 hat6s6gok, valamint sziiks6g eset6n szak-
6rt6k 6s a Megbiz6 rdszv6teldvel rendszeres kooper6ci6s megbesz6l6s szervezdse ds
vezet6se.

o A beruhiiziis megval6sitdsriban r6szt vev6 viillalkoz6k munkrijilnak dsszehangokisa.
. A kooperdci6s megbeszdldsen trirgyalt k6rddsekr6l ds intdzkeddsekr6l a helyszinen

jegyz6kdnyvet kell kdszitenie 6s azt a Megbiz6 rdszdre is meg kell kiildenie.
r A m6ly6pit6si 6s rirvizv6delmi munkar6szek min6sdgdnek ellen6rz€se, fiiggetten

szakdrt6k, illetve akkreditiilt laborat6riumok bevonas6val, beledrtve a geod6ziai
munkiilatok ellenorzdsdt.

o A mdlydpit6si 6s 6rvizvddelmi Miiszaki Ellen6ri ds M6m6ki feladatok teljes k6ni el-
latasa.

o A Kivitelezds sordn az elvdgzett teljesit6sek szerz6ddsszerii igazoldsa. A szolg6ltat6-
si szerz6d6sben foglalt r6sz- 6s zir6jelentdsek v6lem6nyezds, sz6mlik ds az elv6g-
zett munka teljesit6sdnek igazolisa.

. Az i9azolt teljesitm6nyek ds a Megbiz6 rlltal el6irt p6nziigyi teljesit6sek naprak6sz
nyilvrintart6sa.

o A V6llalkoz6 riltal kezdemdnyezett tewm6dosit6sok, dsszenisit6si javaslatok napra-
kdsz nyilvrintartrisa ds vdlem6nyezdse. (A FIDIC Piros K6nyv 6s a v6llalkoz6i Ktild-
nds Szerz6ddses Feltdtelek alapjen.)

o A m6ly6pitdsi 6s 6rvizvddelmi kivitelezds sorrin felmeriilt vSllalkoz6i t6bbletkdltsd-
gek indokolts6ganak feliilvizsgrilata 6s v6lemdnyezdse. (A FIDIC Piros K6nyv 6s a
vrillalkoz6i Kiilcinijs Szerz<iddses Feltdrelek alapjdn.)

r Rendkivi.ili helyzetben (pl. 6miz idej6n) egyiittmiiktidds az illerdkes har6srigokkal, a
krirmegelciz6s illetve krirenyhit6s 6rdekdben sziiksdges intdzkeddsek kidolgozis6ban
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1.

6s vdgrehajtiis6ban. Rdszvdtel a helyi v6delemvezet6s munk6j6ban a kivitelez6s id<i-
ta(ama alatt.

o Az EU tiimogatdssal megval6sul6 ldtesitm€nyekre el<iirt jelentdsek tervezetdnek el-
k6szit6se.

. Negyed6vente el6rehaladdsi jelent6s kdszitdse.
o Megrendel6 kdrds6re rendkiviili el6rehaladdsi jelentds kdszit6se
o V6llalkoz6 jelentdseinek vdlem6nyez6se.
. Uzempr6biik, r6sz pr6baiizemek feliigyelete.
o A m6ly6pitdsi ds iirvizv6delmi beruhiiz:is miiszaki dtadAs-atv6teli eljrirrisrlnak el6k6-

szit6se, kdzremiikddds a lebonyolitAsban, az 6tad6si dokument:ici6 ellen6rzdse 6s ja-
vaslattdtel az irtvdtelril a Megbiz6 r6szdre.

. A mdlydpitesi 6s 6rvizvddelmi ldtesitmdny sikeres miiszaki 6tadas-etvdteldt kdvet6en
elci zar6jelent6s 6s Zdr6jelent6s kdszit6s a M6mdk 6s a Miiszaki ellen6r feladatinak
teljesitds6r6l 6s K6zremiik6dds a p6nztigyi lezrir6s munkdiban.

r A mdlyepit6si 6s iirvizv6delmi beruhriz6s leziir6s6val, elszri,rnohisdval kapcsolatos
Mdmdki 6s Mtiszaki ellen6ri tevdkenysdgek elliit6sa.

o Szoros kapcsolat tartesa a tdj6kozatasi feladatot kiildn szerz6ddsben ell6t6 PR vdl-
lalkoz6val, kdzremtikdd6s a t6jdkoztat6 anyagok kidolgozisdban 6s rdszvdtel a t6j6-
koztat6 tevdkenysdgben, rendezv6nyeken.

. Jogvittik 6s szdmlavitik eset6ben, a Megbiz6 r6sz6re sziiks6ges adatszolg6ltatiis tel-
jesitdse ds t6mogat6sa az eljiir6s sordn.

o Kdzremtikdd6s a garancirilis idotartam alatt az ut6-feliilvizsgrilati elj6rrisokban.
o Kdzremtikdd6s adatszolg6ltatrissal a Projekt megval6sitdsa sor6n felmertil6 feliigye-

leti ellen6rzdsek el6kdszitds6ben, lebonyolitAsaban. A Megbizott kdteles a Projekt
ellen<irzds6re, feltigyelet6re kirendelt szervezetekkel k<izremiik<jdni

o A Megbizottnak biztositania kell, hogy sziiksdg eset6n a M6m<ik vagy a Mriszaki el-
len6r halad6ktalanul a kivilnt helyszinen megielenik 6s a sziiksdges int6zkeddst meg-
teszi;

. A Megbizott feladatait szoros egyiittmiiktiddsben vdgzi a tertiletileg illetekes viztigyi
igazgat6sdggal, nemzeti parkkal, valamint a vizigyi, termdszetvddelmi 6s k6mye-
zetvddelmi hat6s6ggal, a tdrs6g kdmyezetvedelmi civil szervezeteivel 6s a Projekt
sikere szempontjrib6l relevriLns egydb hat6srigokkal, szervezetekkel 6s szemdlyekkel.

o K6zremiikddds az iizemeltet6shez sztiksdges gepek, berendez6sek 6s felszereldsek
dtvdtel6nel, beiizemeldsdndl 6s teljesitdsi igazol6s kiad6sanril.

o Megbizott a dokumentiici6ban meghat6rozott feladatokat a projekt kivitelezdsdre
vonatkoz6 j6tiilkisi id6tartamnak a v6g6ig koteles ellatni.

. Garanci6lis bej6risok koordinil6sa, a felmeriilt kivitelezdsi kdtelezettsdgek vonatko-
zdsdban M6md'ki 6s Mriszaki ellen6ri feladatok elkit6sa;

A szerz6d€sben foglalt feladatok ell6tas6nak ellen6rtdkekdnt Megbiz6 a jelen szerz6-
d6sben foglalt m6rt6kf dij megfizet6s6re kdteles.

III. A SZERZ6DfS TARTALMA, A FELEK JOGAI ES KdTELEZETTSEGEI

Megbizott a Megbizo iital a p|lyivatban v6llalt ,,M6rncik feliigyeleti feladatok (FIDIC
piros k6nyv szerint)" es a,,Mtiszaki ellen6ri feladatok" teljes kdrti elvdgz6s6t k6teles
megval6sitani az Ajdnlattdteli felhivris ds az Ajiinlatkdrisi dokumentiici6 irtak maraddk-
talan betart6s6val, az ott frt m6don ds hatdridoben.
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Megbizott a megrende16st a Megbiz6 utas(t6sa szerint 6s 6rdek6nek megfelel6en kdteles
teljesiteni. Ha a Megbiz6 cdlszeriitlen vagy szakszenitlen utasitiist ad, a Megbizott k<ite-
les <it ene ir6sban figyelmeztetni; ha a Megbiz6 utasi6s6hoz e figyelmeztet6s ellen6re is
ragaszkodik, az utasitisb6l ered6 k6rok ot terhelik.

A megbizls teljesit6se sor6n a Megbiz6r6l a Megbizott a tudomdsrlra jutott adatokat,
tdnyeket, iizleti titkokat 6s m6s bizalmas informrici6kat kdteles meg6rizni.

Megbiz6 a Kbt. 128.$ (2) bekezd6se alapjdn el6irja, hogy Megbizott teljesitds6ben - a

Kbt. 128.$ (3) bekezd6s szerinti kiv6tellel - kdteles k<lzremrikddni az olyan alvillalkoz6
6s szakember, amely a kdzbeszerz6si eljardsban r6szt vett a Megbizott alkalmassdgiinak

igazol6sdban. A Megbizott kdteles a Megbiz6nak a teljesites sor6n minden olyan - ak6r

a kor6bban megjel6lt alv6llalkoz6 helyett igdnybe venni kiv6nt - alvdllalkoz6 bevon6s6t

bejelenteni, amelyet az ajrlnlat6ban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilat-

koznia kell arr6l is, hogy az ltala ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll a Kbt. 56.$

szerinti kizir6 okok hatdlya alatt.

Megbiz6 a Megbizott szerz6ddsszerii teljesit6s6nek biztosit6sa 6rdek6ben:

o Kdteles az tiggyel kapcsolatos relevrlLns tdnyeket, a megbizis teljesit6s6hez sziik-

s6ges dokumentumokat, adatokat ds minden m6s sziiks6ges felt6telt a sziikseges

id<iben a Megbizott rendelkez6sdre bocsiitani. Megbizott kijelenti, hogy a jelen

szerz6d6s mell6klet6t k6pez6 dokumentumokat maraddktalanul itvette, a szer-

z6d6sszeni teljesiteshez sziiksdges, ds elegend6 valamennyi inform6ci6 rendel-

kez6s6re 6ll.
. Jogosult a Megbizottnak utasitiisokat adni, valamint a szerz6d6s teljesit6sdr6l t6-

j6koztatist k6rni.

IV. MEGBiZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Megbizott a jelen szerz6d6s szerinti feladatainak teljes kdrii 6s hi6nytalan elv6gzdse

ellendben megbizrisi dijra jogosult.

A Megbizasi dij fix dsszegrl 6talanyark6nt keriil meghat6rozasra, mely 6tal6ny6r fedezi

MegbLott valamennyi anyag- 6s munkadij-kdltseg6t 6s a v6llalkoz6s teljesit6s6vel kap-

csol-atban felmeriil6 valamennyi egy6b kdlts6get, igy kiil6n6sk6ppen a szillitdsi k6lts6-

geket, 6s minden egy6b mell6kk6lts6get, fiiggetleniil azok jelleg6t6l. Megbizott kijelen-

ti, hogy az 6talany6rat a feladat ismeret6ben adta meg.

Felek meg6llapodnak, hogy az 6tal6ny6r a szerz6d6s szerinti atadasig valtozatlan' A

szerz<id€s[en nevesitett jogcimeken feliil Megbizott egy€b cimen dijazrisra nem tarthat

igdnl,t, kivdtelt k6pez,ha a teljesites folyamat6ban a Megbiz6 az ajiiLnlatban nem szerep-

16 munka, eszkdi vagy berendez6s beszerz6s6re, elv6gzds6re ad ir6sos megrendel6st'

Felek megdllapodnak, 
'hogy 

Megbizott ebben az esetben is kizir6lag akkor jogosult el-

v6gezni a'felaiatot, ha azia Megbiz6 r6sz6r6l Esp6Lr P6ter ir6sban engeddlyezi.

Jelen szerz<idds alapjrin Megbizott a szerz6d6sben szerepl6 6takinydrdrt kdtelezetts6get

vrillal a teljes mennyisdg hiiinytalan elv6gz6s6drt.

Megbizott kijelenti, hogy megbizotti dij mag6ban foglalja akibbiakban megielolt (de

nem kizir6lagosan 6rtend<i) k6lts€geket:
. Megbizott szerzoddsszeni teljesitds€hez, a szakszerii 6s komplett megval6sit6srihoz

sztiksdges valamennyi kciltsdg ds mindennemii egy6b kiadis,

5.

J.

A



5.

. valamennyi anyagar, a munkabdrek 6s azok j6rul6kai,
o az alv6llalkoz6i dijak,
o a szallit6si kdltsdgek,
. a befejez6si hataridoig v6rhat6 arvriltozisok kihatasai,
o minden egy6b, ami a teljesit6shez ktizvetleniil, vagy kdzvetve kapcsol6dik.

Szerz6d6 felek a szerz6d6s szerinti feladatok ellen6rtdkdt 12.000.000.- Ft + 3.240.000.-
AFA, brutt6 15.240.000.-Ft, azaz brutt| Tizeniitmilliri-k6tsz6zneg,venezer forint
6sszegben rillapitj6k meg 6s fogadj6k el, dsszhangban a kdzbeszerzdsi eljAr6sban tett
nyertes ajifurlatban irtakkal.

Megbizou a Megbiz6 6ltal ki6llitott teljesit6si igazolilst kdvet6en jogosult a jelen szer-

z6d6s fiiggel6ke szerinti rdszsz6,mlAzasi iitemtervben meghatarozottak szerint r6szszim-
kiLk 6s v6gszirnla benytjtas6ra.

A Megbizott kiiteles a szillit6i el6leg fedezetekdnt a sz6llit6i el6legnek a IV. 5. pontban

meghatarozott nett6, szerzddds szerinti dij 10% feletti r6sz6vel azonos dsszegii biztosi
t6k nyrijtds6ra az elolegszrirnla benyrijtdsdnak id6pontjdig. A biztosit6k nyfjtesa a Kbt.

126.$ (6) bekezd6s a) pondriban, illetve a 4l20ll. (1. 28.) Korm. rendelet5T/A.$
(3) bekezd6sdben meshatiirozottak szerint tOrtdnhet.

Amennyiben Megbizott a biztosit6kot bankgarancirival , vagy k6szfrzet6 kezessdgv6lla-

kist tartalmaz6 kcitelezvdnnyel nyrijtja, rigy a biztositdk kedvezm6nyezettjek6nt az NFU
-t kell megjeldlni 6s drv6nyesnek kell lennie a teljesit6s hat6rideje + I h6nap id6pontig,

ezen id6pontig visszavonhatatlanul kell 6rvdnyben lennie.

Az el<ilegszimla elsz6molisakor a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57lA.$ -ban meghat6-

rozottak az ir6nyad6ak.

A vdgszimla benyfjtdsriLnak felt6tele a projekt z6r6jelentesdnek az elfogad6sa.

A Megbizott tudomdsul veszi, hogy szillit6i finansziroziis kereteben a szlmldi ellendr-

tdk6t a pitlyizati k<izremrikdd6 szervezett6l kapja. A kdzbeszerzds az Eur6pai Uni6b6l

szfumazo fondsb6l tamogatott, a tAmogatiis ardnya l00o/o, a tiimogatas brutt6 finanszi-

rozast.

A szamlak kiegyenlit6skor a Kbt. 130.$ -ban foglaltak az ir6nyad6ak, figyelemmel az

ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. ttirv€ny 36/4. $ - ra. Az 6fa megfizetds6ndl a

mindenkor hatdlyos 6fa jogszab6ly rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

V. A SZERZ6DfST EIZTOSjT6 UEIIfXXoTELEZETTSEGEK

Megbizott a neki felr6hat6 , vagy az 6rdekkdrdben felmeriilt okb6l ered<i kdsedelmes

teljesitds esetdn k6sedelmi k6tbdr megfizet6s6re kdteles. A k6sedelmi kdtbdr mdrteke a

kdsedelembe esds napj6t6l kezdod6en, naponta a IV: 5. pontban meghat6rozott ne1t6

szerz6d6s szerinti dij 7 %o -a, azaz 120.000.- Ft/nap. A k6sedelmi kdtbdr m6rtdke nem

haladhatja meg a nett6 szerz6dds szerinti di120 o/uitt'

A kotbdr lej6rt fizet6si ktitelezetts6gnek min6siil, ds mint ilyet Megbiz6 jogosult a fent

meghaterozott m6don kiszdmitott kdtbdrek dsszegdt Megbizott esed6kes sz6ml6j6ba be-

sz6mitani, ds annak <isszeg6b<il - a kdtbdr 6sszeg6re kiellitott szdmla ellendben - levon-
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3. Megbiz6 meghirisultnak tekinti a szerz<id6st, ha a Megbizott valamely teljesitdsi hat6r-

idrit neki felr6hat6 okb6l 30 napot meghalad6an tfll6pi, vagy a szerzodds valamely tel-
jesit6s6t<il a hatriLrid6 lej6rta ekitt saj6t elhat6rozis6b6l, neki felr6hat6 okb6l el6ll.

4. A Megbizottat meghiirsulisi kdtbdr-fizetdsi kcitelezetts6g terheli, amennyiben a jelen

Szerz6dds teljesitdse a Megbizottnak felr6hat6 ok k<jvetkeztdben meghitisul, ill. ameny-

nyiben a Megbizott jogos ok n6lkiil megtagadja a teljesitdst. A meghirisulisi kdtb6r

m6(6ke a nett6 szerz6dds szerinti dij 20%-a.

5. Megbiz6 a kdzbeszerzdsi elj6rrisban a szerz6dds teljesit6sdnek elmaradrlsival kapcso-

latos ig€nyek biaosit6kak6nt teljesit6si biaositdk nytjt6s6t irta el6, amelynek mdrt6ke a

IV: 5. pontban meghatiirozott nett6 szerz6d€s szerinti dij 3Yo -a, azaz 360'000'- Ft' A
teljesitdsi bizrositdkot legk6s6bb a szerzod6skcit6s id6pondriig kell Megbiz6 rerdelke-

zdire bocs6tani. A biztosit6k teljesithet6 Megbizott vrilasztdsa szerint a Kbt. 126'$ (6)

bekezdds a) pontj6ban meghatdrozottak szerint.

A Felek meg6llapitjrik, hogy a teljesit6si biztosit6kot Megbizott ajelen szerz6d6s al6ir6-

sa el6tt a Megbiz6 sz6mtiri'teljesitette, ennek igazokisrit bemutatta, az igazolits 4. szimf

mell6kletkdnt a jelen szerzdd6shez csatoldsra kertil'

6.Megbiz6aMegbizottir6sos6rtesit6sdvel,rdszbenvagyegdszbenvisszatarthatjaa- 
Megb'izottnak jar6 kifizeteseket (beszamitiis alapjdn, figyelemmel a Kbt. 130.$ (6) be-

kezd6s6re), vagy lehivhatja a teljesit6si biztositdkot:

6.1. a Megbizott valamely szerzoddses k6telezettsdgdnek nem tesz eleget;

6.2. b6rmely egydb, a Megbizott 6rdekkdrdben felmeriil6 kdrtilmdny' amely a Megbiz6

vdlemdnye szeii nt akad llozzavagy vesz6lyezteti a I' l pontban meghatdrozott projekt

eredm6nyes teljesitesit.

l.

2-

VI. EGYEB RT,NDELKEZt,SEK

A Megbiz6 I iekonatja a Megbizottat, hogy a jelen szerz6d6s az al|itAsa napj6n ldp

hatalyba valamint hogy a megblzas a L 1. pontban kortilirt projekt befejez6^s6ig_ terjed6

id6taiamra 6s feladatra vonatfozik, amelynik v6rhat6 befejez6si hat6rideje 2015. m6jus

h6 30. napja.

Felek meg6llapodnak, hogy a teljesitds sor6n elk6szitett .szerzSi 
jogi oltalom ali esci

utt ot,luonio Megbiz6 hat6rozatlan idejii, kizar6lagos (tdrben 6s id<iben korl6tozis n6l-

ltiiiy, t ar-uaif. iemelynek is 6tadhat6 felhasznal6si jogot szerez, mely korl6tlanul.ki-

td;;;;r-"""yi felhaszn6l5si m6dra, kifejezetten ide6rtve a terv 6tdolgoz6sara, tdbb-

sz6r6zds6re vonatkoz6 jogot is.

Felekmeg6llapodnakabban,hogyjelenszerz6d6stbdrmelyf6lam6sikf6lhezintdzett
t6rtivev6nyes levdlben rendkiviili felmondrissal mondhatja fel'

Rendkiviili felmond6si jog illeti meg feleket abban az esetben' ha a mdsik fdl a jelen

szerz<iddsben foglaltakai ,rilyotun megszegi, igy kiildndsen, de nem kizar6lagosan:

. ha Megbizott a titoktartdsra vonatkoz6 szabdlyokat megsdni'

. ha Megbizott nem biztosida a megfelel6 min6s6gii 6s hat6konys6gti munkav6gz€s

szem6lyi feltdteleit,
. ha aMegbizott a Megbiz6 eltal megjeldlt hatiiridoket nenr tartja be'

3.
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. ha a Megbizott a szerz6d6sb6l fakad6, vagy azzal 6sszefiigg6 kdtelezetts6geinek
nem tesz eleget,

r ha Megbiz6 a megbiz6si dijjal legalibb harminc napot meghalad6an kdsedelembe
esik, vagy nem biztositja a munkav6gzds tdrgyi 6s p6nziigyi felt6teleit.

Ezekben az esetekben is kizir6lag akkor illeti meg rendkiviili felmonddsi jog a feleket,
ha a szerz6d6sszeg6 f6l irdsbeli felsz6litrist ktjvet<i 8 napt6ri napon beliil a szerz6ddssze-

96 magatart6st nem orvosolja, felt6ve, ha a szerzoddsszeg6 magatartas ezt lehet6v6 te-
szi.

A Megbizott t6j6koztada a Megbiz6t, hogy a jelen megbizdsi szerzbd6snek megfelel6
feladatokat a Megbizott k6pviselet6ben Kopacz Andriis l6tja el. Nevezett a feladatok el-
l6trisrihoz szUks6ges szakismerettel 6s gyakorlattal rendelkezik.

). Felek a szerzodes teliesitesehez az akibbi kaDcsolattart6 szem6lveket ielcilik ki:
Meebiz6 r6sz6rdl:

Polsdr Ldszl6
6(esitdsi cim 1054 Budapest, Nagys6ndor J. u. 6.

telefon / fax 3 12-8600, 312-9798
e-mail pol gar. laszlo@oviber.hu
Meebfzott r6sz6r6l:
nev: Esnir P6ter
6rtesit€si cim 2600 V6c. M6rcius 15. t6r I I
telefon / fax 30/982-6134
e-mail fbmuevinti;lvaroshdza.\'ac.hu

Projektmenedzsment szervezel 16sz616l:
nev: dr. Fahn G6bor
drtesit6si cim 1026 Budaoest. Pasar6ti tit 83.
telefon / fax 06-30-8949-434
e-mail lahn@eupro.hu

Felek megrillapodnak, hogy Megbizott tevdkenysdgdnek ell6t6sa sordn a Polgrfui Tdr-
v6nykdnlwben foglaltak szerint tartozik felel<iss6ggel.

Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasb6l megval6sul6 projektk6nt a helyszini el-
len6rz6st, szeml6t trimi, valamint az ellen<irdkkel egytittmtikddni kdtelesek. Az 6tlam-
hriztartdsr6l szolo 2011. €vi CXCV. t6rvdny VIII. fejezetdben meghatarozottak szerint
az arra feljogositott szervezetek a projekt b6rmelyik szakasziban ellen6rzdst v6gezhet-

nek. Vizsgiilatuk sorrin a helyszini ellen6rzdsre vonatkoz6an felsoroltakat, illetve ellen-
6rz6si programjukban foglalt, a piiyiualtal 6s a tdmogatissal dsszeftigg6 btirmely do-
kumentumot, objektumot vizsgdlhatnak, an6l inform6ci6t k6rhetnek. Felek kdtelesek az

ellen6rzdst vdgzo szew kdpvisel6inek ellen6rzdsi munkrij6t a helyszinen a megfelel6
dokumentumok, szeml6k, a projekt megval6sitris6t igazol6 okmiinyok, bizonylatok ren-
delkez6sre bocsdt6s6val is el6segiteni, illetve azon tril a projekt fizikai teljesftdsenek
vizsgiilatiit lehet6v6 tenni.

Megbiz6 a Kbt. 125.$ (4) bekezdds a) pontja alapj6n el<iirja annak betart6srit, hogy a
Megbizott nem fizet, illctve sz6mol el a szerz6dds teljesit6sdvel <isszefiiggdsben olyan
kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem meg-
felel6 t6rsasdg tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a Megbizott ad6k6teles j<ivedelmd-

nek cscikkentdsdre alkalnrasak

7.

8.
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Megbiz6 a Kbt. 125.9 (4) bekezdds b) pontja alapj6n eloirja, hogy a szerz6dds teljesi-
t6s6nek teljes id6tartama alatt Megbizott a tulajdonosi szerkezet6t a Megbiz6 szamifia
megismerhet6ve kell tegye 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekr<il a Megbiz6t
haladdktalanul 6rtesiteni k6teles.

A Kbt. 125.$ (5) bekezdds6nek el6irasai alapjrln Megbiz6 jogosult ds egyben kdteles a
szerz6d6st felmondani - ha sziiksdges olyan hatririd6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a
szerz6dessel 6rintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha:
a) a Megbizottban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25yo-o| meghalad6 tulajdoni r6szese-

ddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
gazdasegi tdrsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (l) bekezdds k) pontjdban
meghatarozott felt6teleknek.

b) a Megbizott kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis€ggel nem rendelkez6 gaz-
das6gi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjriban
meghat6rozott felt6teleknek.

Megbiz6 ds a Megbizott a megbiz6s teljesit6se soriln 6s azt kdvet6en is kdtelesek
egym6s iizleti j6 hirdt meg6rizni, tovribb6 a megbizas teljesit€se soriin egym:isr6l tudo-
masukra jutott adatokat, tenyeket, iizleti titkokat ds m6s bizalmas informrici6kat a meg-
bizils megsziindse ut6n is harmadik szem6ly tudomiis6ra csak az drintett fdl el6zetes, ire-
sos hozzdj6ruliisdval hozhatjdk.

Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy az al6ir6 szemilyek Vdc V6ros Onkormiinyzata, illetve a

Megbizott k6pviseletdre jogosult szem6lyek. Az al6ir6k aliir6si cimpdldanyuknak meg-
feleloen imak al6.

Jelen Szerz6ddsben nem szab|lyozott kdrddsekben Felek a hauilyos jogszabrilyok,
kiildndsen a Polgriri Tdrvdnykdnyv szab6lyai, ktil<indsen annak Megbizrisi szerz6ddsre
vonatkoz6 rendelkezdsei, az Adatv6delmi tdrvdny szerint, kdlcsdndsen egytittmiikddve,
jogaikat 6s kdtelezettsegeiket j6hiszemiien gyakorolva jiimak el.

Ha a szerz6d6s valamely el6irasa 6rv6nytelen, vagy azzA v6lik, Felek azt mihamarabb
tjratrfugyalj6k 6s a szerz6d6s t<ibbi rdsze tov6bbra is 6rvdnyben marad. A szerz6d6st Fe-
lek egybehangz6 akarat6val 6s ir6sban lehet m6dositani. Felek meg6llapodnak, hogy
amennyiben az 6rv6nltelens6g okrit egy kds<ibbi jogszabiiyviitozits kapcsri.n orvosolni
lehet, fgy mindent megtesznek az adott szerz6ddsrdsz 6rv6nyben ill. hat6lyban tarLisa
6rdek6ben €s ezen szerz6d6sr6szek tekintet6ben ielen szerz<iddst kiil6n meser6sftettnek
tekintik.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz6d6s megkdtds6re vonatkoz6 jogszabiilyokat betar-
tott6k, a riijuk vonatkoz6 bels<i el6irdsoknak megfelel6en j6rtak el, a Szerz6d6s drv6-
nyessdgdhez tovitbbi hozziliLrulitsra vagy nyilatkozatra nincs sziiksdg.

Felek jelen Szerz6ddsb6l ered6 esetleges jogvitdikat elscisorban t6rgyaliisos iton kdte-
lesek rendezni. Ennek eredm6nyelens6ge eset6re Felek a polg6ri penendtart6sr6l sz6l6
1952. 6vi III. tv. 41. $-a alapj6n megiillapodnak abban, hogy a Szerzod6sb6l eredS jog-
vitiik elbiriiliisa kapcsiin al6vetik magukat - hatesk6rt6l ftiggoen - a V6ci Vdrosi Bir6-
s6g vagy a Pest Megyei Bi16srig kizrir6lagos illet6kessdg6nek.

Felek hozzrij6rulnak a szerzodds nyilv6nossiigra h ozatalithoz.
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Jelen Szerz6d6s hat (6) darab egym6ssal teljesen megegyez<i eredeti p6ldrinyban k6-
sziilt. A Szerz6d6s pdldrinyaib6l Megbizott kett6 (2) darab eredeti pdldriny, Megbiz6t
n6gy (4) darab eredeti p6ldriny illet meg.

Felek ajelen, tiz (10) szimozott oldalb6l 6116 Szerz6ddst elolvast6k, meg6rtettdk, majd
mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irtil< alA.

Mell6kletek:
o l. sz. mell6klet Megbiz| ajrinlatt6teli felhivdsa
o 2. sz. melldklet Megbiz6 ajdnlatkdr6si dokumentiici6ja
o 3. sz. melldklet Megbi zott ajinlata
o 4. sz. melldklet A teljesitdsi biztosit6k nyujt6siinak igazol6sa

A fent nevezett dokumentumok egymrlst kieg6szitik, 6s kdlcs6n6sen magyaftazik, de
k6t6(elmtisdg 6s eltdr6sek eseten a Szerz<id6s drtelmezdse szempontj6Ml a fenti sonend
minrisil fontoss6gi sorrendnek.

Fiieeel6k:
o l. sz. ffiggeldk: A Megbizottnak a kdzbeszerzdsi eljiir6sban tett ajrfurlat6ban benyfjtott

pdnziigyi iitemterv
a

Vrlc. 2013, oot".b". 2d.

l0


