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vÁ-nu<oástszenzóoÉs
amely |étrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Képviseli: Matkovich llona Zsuzsanna polgármester, adószáma: t573t3o2-2,73, pénzforgalmi
számlaszáma: tt742Og4-t5395429, törzskönyvi azonosító száma: 731300), mint megrendelő
(tová bbia kba n : Megrendelő)
másrészról azUrbánTibor és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2600 Vác, Hanusz
u. 38., adószám: t}459924-2-t3, pénzforgalmi számlaszám: 10103898-15755'745-00000009,
cg.: 13-09-062403; képviselő: Urbán PéterTibor, kivitelezői nyilvántartásiazon.:34A41989) mint
vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények
Megrendelő a közbeszerzésekről szőlő 2Ot5. évi CVLlll. tv. (továbbiakban: Kbt.) lll. része alapján
nemzeti eljárásrendben nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárást folytatott le
,,Március 15. tér 10. lakóépület tetőfelújítása" elnevezéssel.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az
alábbi szerződést köti.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2Ot3. évi V, törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdós
7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minósül.

t.
t.
2.

3.

4.
5.

6,

7,

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás
iratanyagában meghatározott építésikivitelezési (tető és födémfelújítási) munkálatok
szerződéssze rű el látását, ered ményfelelősséggel.
A teljesítéshelye: 2600 Vác, Március 15, tér 10. hrsz: Vác, belterÜlet 3092.
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező épület műemléki védelem alatt áll
(Műemlékitörzsszám; 7746).Tárgyijogi helyzetet és azok jogkövetkezményeit a Vállalkozó
ismeri és a teljesítéssorán súlyos szerződésszegés és kártérítésifelelőssége mellett teljes
körűen betartanivállal. Yállalkoző kijelenti, hogy ennek ismeretében nyújtotta be ajánlatát
és köti meg jelen szerződést.
Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tarlalmazza.
vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazat|an
költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak
megíelelően, a megrendelt munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében,hogy
tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott célra történő rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki
leírásban, megrendelésben meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.
Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat hiány- és hibamentesen, határidőre kÖteles
elvégezni. Vállalkozó a munkavégzéssorán csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
teljesítménynyilatkozattal rendelkező, hiány- és hibamentes, Új, a jogszabályoknak,
szabványoknak, mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket
használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak,
szakmaiszokásol<nak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti.
A beépítettanyagok, loerendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat
(különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építésitevékenységsorán a
Megrendelő kópviselőjének köteles bemutatni ésazátadás-átvételieljárássorán átadni.

8,

Vállalkozó jogosult közreműködó(k)

(ide értve a Kbt. alvállalkozó fogalmát

is)

Kbt. és a jelen szerződés megkÖtéséhez
igénybevételére.Azalvállalkozó igénybevételénéla
vezető közbeszerzési e ljá rás ren de kezése i rá nyad óa k.
9. Az alvállalkozőkkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2075. (X. 30.) Korm.
rendelet sza bá lya i értelemszerűen rá nyadóa k.
10. A Vállalkoző az igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a közreműkÖdő által végzett
munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett közreműkÖdők
vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen kÖzreműkÖdő
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
11. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során nem alkalmaz az eljárásban meghatározott
kizárő okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkozza, hogy az alvállalkozókkal
kapcsolatos, a Kbt-ben meghatározott kötelezettségeinek jogszabályszerűen eleget tesz.
12. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/20!5. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés alapján a
műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen
Vállalkozót terhelő szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősÜl.
13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő munkákat jogilag oszthatatlannak
tekintik.
l

i

i

2.

Vállalkozóidú és annak megfizetése

vállalkozói dúra jogosult,
1,, Vállalkozó a szerződés teljesítéséért

2. A vállalkozó dijat a Felek nettó 5L927 561" Ft + áfa, azaz

3.
4.

ötvenegymilliÓ-

kilencszázh uszonhétezer-ötszázhatva negy forint plusz Áfa.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményétnem alkalmazzák.

Felek rögzítik, hogy a fenti dú átalánydű, azaz tartalmazza valamennyi, a szerződés
vállalkozói teljesítéséhezszükséges dfiat és költséget, mely alapján további dfiazásra a

Vállalkozó nem tarthat igényt.
Az átalánydi1 a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó
költségvetése alapján került meghatározása.
6, Az Árn mértékéreés megfizetésére a számla kiállításakor hatályos jogszabályi
re n del kezés ek az irányadőak.
7. Megrendelő rögzíti, hogya munka nem építésiengedélyköteles,
8. Felek a 322/20t5. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
során a beépítésrekerülő egyes tételeket véglegesíthetik,A felek az egyeaetésen csak
Vállalkozó által az ajánlatában me$elölt építőanyagokkal, termékekke| műszakilag
egyenértékűvagy magasabb minőségű helyettesító termékben egyezhetnek meg. Ezen
feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (kÜlÖnÖsen az eredetileg
megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag teljesítménynyilatkozata, vagy aü.
jogszabály alapján helyettesítő okirat) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítésérőlállapodnak meg, a
szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdésénekszabályait megfelelően kell
alkalmazni.
9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vállalkozó - mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkezőiogi
személy - jelen szerződés aláú,ásával küelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes
mértékbenmegismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, tgy kijelenti, hogy
az állala megajánlott vállalkozói dú valamennyi feltétel kielégítéséhezszükséges munkára
(anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, Így
többletmunkaellenérték-fizetési igényérőljelen szerződéssel feltétel nélkÜl és
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiteúed aPIk.6:245.§ (1)bekezdés második mondatában
foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy azár-,árfolyamváltozásokkal, továbbá banki,
adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokatfelmérte, és arra a vállalkozóidÚ
teljes mértékben fedezetet nyújt.
10. Megrendelő a fedezetet 2O2I. évi költségvetése terhére biztosÍtja, mely rendelkezésre áll.

5.

11, Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja az előleg igénylésének
lehetóségét, a nettó vállalkozói dfi 5%-nak me$elelő mértékben, azzal, hogy annak nem
feltétele előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatása. Az előleggel a végszámlában kell

elő|egbekérővel kell kérni és arról a jogszabályok szerint
előlegszám lát kell kiállítani.
t2. Az elóleg a 322/2Qt5, (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az
építésimunkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre, ennek okán
Megrendelő kiköti, hogy az előleget a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétkÖvető 10
naptári napon belül köteles igényelni.
13. Amennyiben az előleggel való fentiek szerinti elszámolás előtt a szerződés bármely
jogcímen megszűnne , akkor azel nem számolt előleg az ennek tudomásra jutásának napját
követő 5 napon belüla Megrendelőnek - késedelmikamatterhe mellett - visszajár, melyet
Vállalkozó átutalással köteles teljesíteni.
14. Megrendelő a részszámlázást biztosítja az alábbiak szerint (az elólegszámlát ide nem

elszámolni,

Az előleget

értve):

- részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói dú 50 %-ának megfelelő
összegról az Áru, nélküli vállalkozói dij 50 o/o-át elérő megvalósult teljesítésesetén;
- végs!ámla benyújtása: a nettó vállalkozói dú fennmaradó összegről az Árn nétXuti
vállalkozói dú 1oO o/o-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadásátvételt követően.

A megvalósult teljesítés alatt a műszaki ellenőr által igazolt, ténylegesen megvalósításra

került,

a

költségvetésben szereplő dij, anyag mértékénekés az érintett munka

men nyiségének szorzata értendó.

15, Megrendelő megfelelően alkalmazza a Kbt. 27/A.S rendelkezéseit. A fenti rendelkezésnek
megfelelő számlát azalábbi e-mail címre kell megküldeni:feilesztesO3@varoshaza.vac.hu.
A számlának eblren az esetben is meg kell felelni a fenti rendelkezéseknek (megfelelően),
továbbá az elektronikus számlával kapcsolatban a jogszabályok által meghatározott
követelményeknek.
16. Megrendelő a vállalkozói dúat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135.§ (LYQ) és (5)-(6)
bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint;
2. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figye|embevételével,de a Ptk.
6:130,§ (í}p) bekezdésétőleltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az

t.

építésí
beruházások, valamint az építésiberuházásokhoz kapcsolódó

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szőlő322/2015. (X,30.) Korm. rendelet 32/^. §-a szerint;
figyelemmel a 322/2Ot5. (X. 30,) Korm. rendelet 32lB.§-ban foglaltakra.
17. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2O!3. évi V. tÖrvény
6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodő késedelmi kamatot,
továbbá külön törvóny szerinti behajtási költségátalányt fizet.
18. A teljesítésigazolás kibocsátására - mely a számlák kötelező mellékletei a műszaki ellenőr
jogosult. A teljesítésigazolás kiállítására az adott számla kibocsátásának feltétele
vállalkozói elérésénekMegrendelő felé történő bejelentésétkövető 10 napon belÜl kerül
sor. A végszámlához kapcsolódó teljesítésigazolás kiállítására a fentieken túl a t9t/2OQ9.
(lX.15,) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezési megfelelően alkalmazandóak arra is
tekintettel, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesÍtést vesz át.
19. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárőlag a jogszabályoknak és jelen
szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételekeletkeztet.

3.
1.

Szerződési biztosítékok, a szerződés megerős'titése

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, (ftk. 6:186.§) a teljesÍtésihatáridőt nem
tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértékea nettó vállalkozói
di1 !o/o-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó

késedelem esetén Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni (felmondani), mely okán
Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2, Felek rögzítik, hogy Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére kÖteles, ha olyan okból,
amiért felelős a szerzódés teljesítésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kÖtbér mértéke a
nettó vállalkozói dfr 25o/o-a. Amennyiben a meghiúsulás oka a késedelem, a késedelmi és a
meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható. Ez esetben a meghiúsulási kÖtbér jár.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényétírásbeli felszólítás útján érvényesíti,melynek a
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vállalkozó a fenti iratkézhezvételétkövetó 3 munkanapon belÜl magát érdemi indokolással
és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendŐ. A
Kbt.-ben (135, § (6) bekezdés) foglalt beszámítási feltételek teljesÜlésekor a kÖtbér a
vállalkozói számlába beszámítható.
4. Megrendeló érvényesíthetia kötbéren felüli kárát is.
5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésénekbiztosítására valamennyi beépítettdolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számÍtottan 36 + 24 hónap
általános jótállást vállal.
6. Vállalkozó jótállási kötelezettséEe - azérintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba
a teljesítéstkövetően keletkezett, különösen:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben erről a Megrendelőt a
Vá la kozó az átadás-átvéte ko r te lj es körűe n táj é koztatta )
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- az épület felújítással nem érintett részének állapotában bekövetkező változás,
- előírt karbantartás hiánya (amennyiben erről a Megrendelőt a Vállalkoző azátadásátvétel kor teljes körűen tájékoztatta)
miatt következett be.
7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon belÜl
köteles a jótállási igény teljesítésételkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak
befejezéséig folyamatosan munkát végezni, A jótállási igény teljesÍtésénekvégső határideje
a bejelentést követő 10 munkanap. Amennyiben techno|ógiailag a fenti idő nem tartható az
illetékes, Megrendelő nevében eljáró személy által meghatározott időtartam az irányadÓ.
8. A közvetlen balesetveszélyt, vagy az érintett épület (annak eg5l részének)rendeltetésszerű
használatát kizárő vagy korlátozó állapotot eredményező hibák esetén a fentiek azzal
alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a jótállási igényt
megkezdeni és folyamatosan munkát végezni a jótállási igény teljesítéséig.
9. Vállalkozó köteles megtéríteniazon pluszköltségeket is, amelyek a hibás teljesítés okán a
Megrendelőnél keletkeáek.
10. A fentijótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. kÜlÖn
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállásijogokat, és azok érvényesÍthetőségét.
11, Vállalkozó teljes kártérítésikötelezettséget vállaljelen szerződéssel kapcsolatosan a hibás,
hiányos teljesítéssel kapcsolatos károkért (ide értve a ftk. szerinti sérelmet is), függetlenÜl
attól, hogy az a Megrendelóre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre
háramló kár esetén a Vállalkozó köteles azerről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon
belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítésiigények alól, illetve amennyiben
Megrendelő a kártérítésiigényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által
teljesített összegeket megtéríten i.
12. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésévelkapcsolatban Megrendeló ellen per indul, Vállalkozó
- amennyiben erre jogi lehetőségvan - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedéstmegtenni Megrendeló pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem
lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az
előző pont alkalmazandó.
l

l

l

4

4.

t,
2,
3.

4.
5.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Vállalkozó teljesítésihatárideje a szerződés
hatályba|épésétől számított 120 naptári nap.
Felek rögzítik, hogy a fenti véghatáridő betartása a Megrendeló külÖnÖsen fontos érdeke.
Minden, az adott megrendelés teljesítésétakadályozó, el nem hárÍtható külső kÖrÜlmény (vis
maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen
munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.)
eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az illetékes,
Megrendelő nevében eljáró szem ély iőváhagyása szükséges.
Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elháríthatÓ, illetve a Vállalkozó
által kelló gondossággal előre látható okok miatt bekÖvetkezett késedelem.
Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés kÖzvetett tárgyát képező
építményközcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való
teljesítésea Megrendeló különösen fontos érdeke.

5.

t.
2.
3.

4.
5.

6.

TeUes'ritési határidő

A munkaterület átadása, munkavég2és

A munkaterületet a Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított 2 munkanapon belÜl

adja Vállalkozó birtokába a műszaki leírásban és jelen szerződésben fogla|tak szerint.
Megrendelő organizációs (felvonulási) területet az épület környezetében biztosÍt. KÖzterÜlet
esetleges igénybevételénéla vonatkozó rendelet sza bá lya i a ka maza ndóa k.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a munkaterületet a jelzett időszakban kizárólagosan
birtokolja, rgy őt terheli ezzel kapcsolatos- fentiekből fakadó - valamennyi kÖtelezettség.
Vállalkozó a t97/2OO9. (lX.15.) Korm. rendelet szerint köteles az épÍtésinaplóval
ka pcsolatos feladatai ellátására.
Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterÜlet
megfelelő, ha azanyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhetŐ.
A Vállalkozó energiaigényétsaját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem kÖteles.
Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégítiki a
Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig (annak kÜlÖnÖs
feltételeként)a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő
által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységá(ak).
A munkaterület átadását követően (különösen) a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a
Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében,ill. egészségébena neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill.
l

l

károsodásokért.

köteles az építkezés(kivitelezés) tűzvédel m i feladata na k el látásá ra.
arra, hogy az épület közvetlenül közterület határán fekszik, illetve mellette
közvetlenül más felépítményekill. felépítménynélküli, de természetes személyek által
használt területrészek vannak, köteles a munkát Úgy megszervezni és minden olyan
intézkedéstmegtenni, amely a szomszédos felépítményeképségótbiztosítja, továbbá az ott
esetlegesen tartózkodó (p|. gyalogos) személyek testi épségét,egészségét,életéta
legmegfelelóbb módon véd i.
9. Vá|lalkozó - az átvételfelteleként- köteles megtérítenivagya saját költségén küavítani és a
fentieket igazolni minden olyan kárt, amely a szomszédos ingatlanokban keletkezett. Ennek
érdekében a Vállalkozó a munkaterület átvételét követően haladéktalanul kÖteles olyan
fotódokumentációt készíteni, amely azonosítható módon dokumentálja a szomszédos
ingatlanok mindazon részének állagát, amelyet a tárgyi beruházás veszélyeztethet.
10. Vállalkozó köteles megtéríteni és a Megrendelő felé igazolni az esetlegesen harmadik
személyek életében,testi épségében,vagy egészségébenkeletkezett károkat (sérelmeket) az
átadás-átvétel feltételeként.
11. Amennyiben a 9-10. pontban foglaltak nem teljesíthetők (pl. jogvita, vagy Összegszerűségi vita
okán) az átrlételiÉ,akkor az átvétel különös feltételekéntköteles a Vállalkozó olyan, kÖziegyző
előtt tett nyilatkozatot csatolni, melyben feltétel nélkül vállalja a meg nem fizetett kártérÍtési
7,

Vá l la l kozó

8. Tekintettel

i

(sérelemdfi) összegek megfizetéséta jogosuttak részére,illetve ha bármely jogosult
közvetlenül az Onkormányzáttal szemben érvényesítigényt, akkor vállalja, hogy ezen igénYt a
M egrendelő helyett a jogosu ltna k megf izeti (ta rtozáselvá la lás).
12.Vállalkozó a jelen szerződés második fejezetében meghatározottak szerint kÖteles teljes
körűen beta rta n i a m űem lékvédelm i (örökségvéde lm i) jogsza bá lyokat, elŐÍrásokat.
13. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterÜletet megfelelően
elkeríteni (amennyiben ez szükséges). Felel mindazon károkért, amely ezen
kötelezettségeinek elmulasztásáből,vagy nem megfelelő teljesítésébőladódott.
14. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 7.00 Órától t7.0Q Őráig,
illetve fokozott zaijal, és porképződésseljáró munkák esetén munkanaponként 8.00 Órától
l

16.00 őráig végezhet. Nem munkanapnak minősüló napokon munka csak

a

Megrendelónek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve tÖrténhet azzal, hogy ilYen

esetben fokozott zajjal és porképződésseljáró munka nem végezhetŐ.

15.

az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a
közútra/járdára felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani, az
általa azokban okozott károkat a kezelővel/tulajdonossal egyeztetve megtérÍteni,vagy

Vállalkozó köteles

kUavítani.
16. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan

-

rendezett állapotban tartani.

- az építésifolyamat jellegének megfelelően

a

keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően

17. Vállalkozó köteles

igazolni.
18. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során íeleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról
- tekintettel azok avultságára és értéknélküliségére- a Vállalkozó javára ellenérték nélkÜl
lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadásátvétel megkezdéséig.
t9.Az eltakarásra kerüló munkarészek eltakarása előtt műszaki ellenőrt közvetlenÜl, megfelelő
idóben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozőnak. Ennek elmulasztása
esetén a Megrendelő követelheti, hogy táriák fel az eltakart munkarészeket, melynek
költségei a Vállalkozót terhelik.
20. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azza|hogy az utasÍtásijog gyakorlására
a ftk. 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 kockázalára
elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhezvezetne, vagy veszélyeztetnémások
személyétvagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolhatÓ, ha más
módon a szerződésszerű teljesítésnern biztosítható.
2t.Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsÍtás szÜkséges a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítésihatáridőn belül a Vállalkozó feladata és
költsége, kivéve, ha azt jogszabályvagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.
22,yállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal,
23. A Vállalkoző a beépítésrekerülő anyagokról vagy termékekről a műszaki leÍTásban rÖgzített
igazolásokat kell a Megrendelónek átadnia teljesítésigazoláshoz,
24.Ayállalkoző az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelezó alkalmassági) időn belÜli
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel
kötelezettséget vállal, hogy engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi
beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető Összes
jogokat. A\z átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények
érvényesíthetőségeérdekébena Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig)
kötelós igénybevéttalvállalkozóinak cégnevétés székhelyét,adószámát Megrendelónek
megadni, Úgyszintén köteles a Vátlalkoző a szerződés teljesítésesorán az alvállalkozői
változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó kÖteles
alvál lalkozóját írásban értesíteni.

tl

a

Yállalkoző
haladóktalanul 3 napon belül kötáles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a
mu nkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.
26, Aszerződés teljesítésó során, az bármi|yen állványon, segédépÜleten, kÖzterÜleten, vagy oda
kinyúló, a Vállalkozó által létesítettideiglenes építményen,bármilyen ideiglenes az
épíit<ezésrrezkapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját
siolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő kÜ|Ön Írásban hozzájárult. Az
ezen előírás megszegéséérta Vállalkozót kártérítésifelelősség terheli.
27 .Felek rögzítik, nőgy iz alábbi értékelésiszempontra a Vállalkozó az alábbi megajánlást tette,
melynek való megfelelés a teljesítés során folyamatosan - súlyos szerződésszegés terhe
mellett - kötelező és amelyet a Megrendelő a teljesítésigazolás kiál|Ítása során ellenőriztet:

25. Amennyiben

a szerzódés bármilyen okból teUesítéselőtt megszűnne,

ÚEY

A teljesítésbebevonni kívánt szakember

műemléki védettségűépületen végzett
épületfelújításravonatkozó szakmai

0 hónap

tapasztalata
28.

A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett ill. a műszaki leírásban,
jogszabályokban ioglalt szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek
minósül,
6.

Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titokta rtási szabá lyok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerzódés keretein
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek
nyi lvá n ossá gra hozata át j ogsza bá ly elő'wia,
vállatt<ozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a
Megrendelővel szemben érvényesítettvalamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve
a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérÍtési
kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet
vonatkozó sza bá lyai megfelelően a ka maza ndóa k.
Felek titoktartási köteleiettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgárijogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban
is. Ezen személyek magatartásáérta titoktartási
lévő egyéb személyekre, közreműköclőikre
mint saját magatartásáért felel.
Fél,
az
érintett
kötelezettség viszonylatában
A szerződő Éelek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörÜknek megfelelóen jelen
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését
ellenőrizhetik, 15"rllnre a jogszabály szerinti információ megadása Üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadható meg.
Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó kÖteles
minden segítséget Megrendelő részéremegadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az
ellenőrzés tritéronysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítéseérdekében.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arről, hogy Megrendelő kÖteles a
|4,özbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
i. Vállalkózó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és eza szerződés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítésköveteléséhez vagy a szerződés
vezetett,
alapján alka|mazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vagy
részben
felelős,
valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásáva,l, amelyért
tartalmaznia
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek
kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott
jogkövetkezményt, valamint azon dokumentumokat, amelyek alaPján
megállapítható, hogy a Vállalkozó a szerződésszegést nem vitatta, vagy, hogy
l

3.

l

4.

5,

6.

7.

l

(

a

szerződésszegés vonatkozásában perindÍtásra. PerindÍtás
esetén Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megkÜldeni a Pert
lezár ő joge rós hatá rozatot,
ii. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban
szerződésszegés tényét,leÍr'ását,
megállapított megszegése esetén
lényeges jellemzóit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés
felmondásához vagy a szerződéstól való elálláshoz, kártérítésköveteléséhez
vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
veietett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenÜlését okozta.
Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesÍteniabban az
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak,
kivéve ha ezzel a Megrendelőne! az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában
kellett lennie (nem iartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállásértelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan kÖvetkezett

sor került-e

a

be).

szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alábbiak, akik jognyilatkozataikatkizárőlagírásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik
meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail Üzenetek váltását, ha annak

8. Jelen

átvétele igazolható:
M

egrende lő r észéről: Matkovich l lona Zsuzsa
Telefon : 06-27 / 3t5,534

n

na polgá rmeste r

Fax;06-27/5t3-4t4

e-mai

l

:

BolÉa rmester@va roshaza.vac.

h

u

Vállalkozó részéről: Urbán Péter Tibor üryvezető
Telefon : 06-20/ 97 2-3342
Fax: 06-27/313-996
e-mail: info@utikft.hu
jelen
során kötelesek egyÜttműkÖdni.
szerződés
teljesítése
felek
Szerződő
9.
megkereséseire azok kézhezvételétőlszámÍtva 2
írásbeli
egymás
és
Vállalkozó
10. Megrendelő
kötelesek tenni.
nyilatkozatot
munkanapon belül írásban érdemi
11. Megrendelő a teüesítéstműszaki ellenőr útján ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
a. Név:Jacsó Szilárd
b. székhely/cím:2600 Vác, Szt. Flórián u.26'06-30/663,2354
c. e[ár,ó műszaki ellenőr neve: Jacsó Szitárd, azonosító száma, ruÜl jete: L3-67O7t
t2.Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni.
hibás teljesÍtés
Vállalkozót nem mentesÍti
13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem
m egfelelőe n te lj esítette.

a

7.

t.

a

A szerződés teljesítése

A Megrendelő a kivitelezési feladatok teljesítésétkövetően a t9t/2009. (lX,15.)
rendelet vonatkozó (különösen

Korm.

32.§) rendelkezési megfelelő alkalmazásával Vállalkozó a

Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi
renáelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles a teljesÍtés ellenőrzését5
munkanapon belül megkezdeni, és 30 naptári napon belül befejezni, a Kbt. 135.§ (2) bek-

2.

ben írt jogkövetkezmények terhe mellett.
Az ellenőrzés során a felek képviselői megvizsgáUák a teljesítést,és naplóban felvezetik az
esetleges hibák és híányok listáját. A Vállalkozó köteles a felmérésinaplóban nyilatkozni a

hibák k1avításának határidejéről, mely nem haladhatja meg
meghatá rozott határidó utolsó napját.

az

átadás-átvételre

A teljesítéselismerésénekkülönös feltétele 2 pld. teüesÍtési dokumentáció

átadása
tartalmazza| amennyiben az az adott

4,

5.

6.
7.

B,

Megrándelónek, mely különösen a következőket
megrendelés vonatkozásában releváns:
i. kivitelezői nyilatkozatot,
ii. felelós műszaki vezetői nyilatkozatot,
iii. beépített anyagok és szerkezetek teljesítménynyilatkozatait,
iv. az építésihulladékkezelés dokumentumait,
v. az ellenőrző mérések dokumentálását.
A munka elvégzésétkövetően a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot
továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes kÖrűen elszállÍtani. Ennek
megtörténte a teljesítésigazolás kiadásának fe|tétele.
A munka elvégzésétkövetően a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 példányban a teljesítésidokumentációt, valamint jelen szerződésben és
jogszabályban rögzíteti egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan te|jesÍtése a szerződésszerű
teljesítés feltétele.
A ientiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó ÍTásban tájékoztatja
a Megrendelől, aki a tárryi munkát - megfelelőség esetén - átveszi. Ez a teljesítésesetére
vonatkozó birtokbavétel napja.
Felek kifejezetten rögzílik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítéstvesz át. A
teljesítésigazolás atáírása nem jelenti a Megrendelő által nem észlelhető (rejtett) hibák
vonatkozásában a hiba-, és hiánymentes teljesítéselismerését.
A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelÜlvizsgálatot a
Megrendelő hívhatja össze a teljesítést követően, évente, a jótállási idő lejártáig, az adott
időJzak leteltét mrclelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesÍtés
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredó hibákat/hiányosságokat
vizsgálják és jeglzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a iegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák
kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 20 nap.

8.
t,

A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok

A szerződést a felek a teljesítésigkötik,

szerződés teljesítéselőtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó
szabályai irányadók az alábbiak, különösen a figyelembevételével.
3. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik fél
szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos
szerződésszegéskéntmegjelölt bármely magatartás vagy mulasztás, illetve ilyennek minősÜlő
egyéb magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában
megalapozza.
4, Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, mely kÖrében a
Megrendeló dönthet fenti jogának a szerződés egésze| vag! az érintett megrendelés
vonatkozásá ba n történő ryakorlásáról.
a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy
az előírt minőségben, vagy határidőre való teUesítés nem valószÍnŰ,
b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggesztí (legalább 5 napra),
c, a vállalkozó ellen az illetékes bír,óság jogerős végzésealapján felszámolási eljárás
indul;vagy
d. a Vállalkózó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szÓ)
a cégbírróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó áfelvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordíitja egészben
vagy részben,
f. a yátlatkozóval szemben az illetékes cégbír,óság előtt megszűntetési, törlési eljárás
indul, vagy
g. a Vállalkózó a jelen szerződésben megjelölt teljesítésihatáridőt 3 napot meghaladóan
elmulasztja ,vagy
h. Vállalkozó a szeiződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a szerződés fefogosítja a Megrendelőt a felmondásra vaéy az elállásra, vagy
2.

A

t. í

i.

Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási, elhelyezési

i,

az áő'lrt tetelősségbiztosítás - annak jelen szerzódésben foglalt hatálya alatt - bármelY

kÖtelezettségét

megszegi,

okból megszűnik,?s a megszűnés napját követő 3 banki napon belÜl |egalább azonos
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosittásijogviszony nem áll fenn azzal,
hogy ez csak ákkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybaléPése előtt
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítéslehetőség,
k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét - kivéve, ha ahhoz más
jogxövétkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vál|alkozÓ.megszegi,
t, jogszanályon vagy j elen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
m. logszanályon alápuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
n. Vállalkozó a teljesítéssorán hamis adatot szolgáltat,
o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
p. vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti, vagy
q. vállalkozó okán harmadik személynek kárt okoz.
tr
R váltalt<ozó jogosult jelen szerzódéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha
Megrendeló - nekifelróhatóan Á, a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre tÖrténő figyelmeztetés
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 3 munkanapot meghaladóan elmulasztja.
b. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy
c. egyébkéntVállalkozó tevékenységétlehetetlenné teszi.
6. a szerzőáés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésíg
telj esített szo gá ltatáso k el e n é rtékére j ogosu lt.
7. Szárzódéssre§es esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,
szerződéssz eéa ra figyelmét í,rásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelŐ,
legalább 3 múnkanaóós (élet-, vagy testi épségetbefolyásoló helyzet esetén 1 napos) (fizetés
15 napos) határiáő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó
teÍesítésénél
nyíiatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére,és meg kelljelÖlni a súlyos
sierződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körÜlményt. Nem kelljelen Pontot
alkalmazni akkor, ha-a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szi§orú határidŐ) nem
lehetséges.
8, Megrenóelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olYan
határidővel, amely lehetóvé teszi, hogy a szerzőcléssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a, Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alPontjában
l

b.

c.
9.

l

meghatá rozott feltétel ;
váttatt<ozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó

tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkéPes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) Pont kb)
a

pontjá ba rl meghatá rozott feltétel.

Ennek érdekébéna szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt Vállalkozó
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §
l

(3) bekezdése szeri nti ügyletekről Megrendelőt ha ladékta la n u l értesÍti.
Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt,
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyébenérvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139.§-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ zts. cixxe alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió BÍrósága az EUMSZ258. cikRe
alapján inoi'ibtt ÓUárásoan kimondta, hogy az Európai Unió jogábÓ] eredő valamelY
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállaPÍtott
jogsértésmiatt a szerzódés nem semmis,

;.
b.
c.

|}'

rt Í

10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcÍr.rren tÖrténő megszűnése/megszŰntetése
munkaterÜletet dokumentáltan a
megszűnés napján
Vállalkozó köteles

a

a

esetén a

Megrendelő bir:tokába adni (a szerzőáés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz valő ioga
automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerzódés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán
a szerződés báimely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterÜlet
vonatkozásában birtoklásijoga nem áll fenn,aza Megrendelő jogosult - akár Önhatalommal is
nem rendelkezik - birtokba venni. Megrendeiő - amennyiben jelen szerződés másként
(ide
értve a beéPÍtett
nem
vagyontárgyait
lévő
biztosüa ayállalkozőnák, hogya munkaterületen
jelenléte
elszállítsa.
mellett
uagyoniárgyakat) reális időn-belül a Megrendelő képviselőjének
a
valamennYi
jelen
lemond
aláírásával
szerzódés
vatlátxozo a fentiek szerinti esetekre
jogáről.
Megrendelővel szem ben érvényesíthető bi rtokvédel m i

9.

t.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Eryéb rendelkezések

Jelen szerződés aláír,ását közvetlenül megelózően Vállalkozó bemutalla a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban ós az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelósségbiztosításra
vonatkozó kötvéáyt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés
te ljesítéséig fe n nta rtja.

E szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Kbt., továbbá a Kbt. által engedett kÖrben a

ftk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Felek rögzítik, hogy vii maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az az ok legalább
45 napón t<eresziül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul
köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vag/ nem megfelelő teljesítéséből
eredő károkért felelős.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésélelösszefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)pont kay'
kb) alpontia szerinti tettétetet<nek nem megfeleló társaság tekintetében merÜlnek fel, és

melyek Vá la kozó adóköteles jövedel mének csÖkkentésére a ka masa k.
Feleli a jogviták eldöntésére - hatáskörtől függően - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti
eté kessé gét.
J á rás b írósá g/ Tö rvé nys zék kizár őlagos
jelen
a Kbt. feltételeinek (74!. §) teljesÜlése esetén,
csak
szerződés
Felek rögzítik, hogy
ír,ásban Áóoosíttraió. Felek rögzítik, hogy a szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül
(a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján) - módosul az alábbi esetekben:
a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvá ntartásba bejegyzés na pjával,
b, felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyérevonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételéneknapjával,
amennyiben a Kbt. ezt nem zárjaki,
Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót
mentesítéékaz olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagl elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
átót, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon
a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján
a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kUelenti VállalkozÓ, hogy a kockázatokat felmérte
és azt a jelen szerzódésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes kÖrűen érvényesítette,
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzódés bármely pontja kógens
jogszabályba Útközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényűdokumentumának
taitalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe minden továbbijogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkÜl - a megsértett
kötelező érvényújógszabályi rendilkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerÜl.
Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogY
valamely rendelkázés e a szerződés része és azt szövegszerű en a szerződés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerződés részétképezi).
a

l

l

l

l

i l l

7I

§.t

a mindkét fél
Jelen szerződés 5 megeryező, eredeti példányban készült el. A szorződés
(vállalkozónál cégszerű)
aláilrásra és kötelezettsJgűttatasra jogosult vezető tisztségviselőjének
aláírása esetén érvényes.
eljárás
10. Jelen szerződés elvádsnhatatlan melléklete - fizíkailag nem csatolva - a kÖzbeszerzési
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok
11. Felek rögzítit<, hogy a jelen szerződés aláírrás napján lép hatályba.

9,

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezésután,
helybenhagyólag aláírják,
;;; i i'',,,
2600 Vác, Hanusz utca 38.
Kelt: Vác, 2021,április -3.9
Cg.: 13-09-0624,03
Aciószárn:
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