
vÁlt-luoáslszenzóoÉ s

amely lé trejött eryré szről Vác Város Önkormányzatá (szé khetye: 2600 Vác, Március 15. té r 11.

Ké pviseli: Matt<oú icn llona Zsuzsanna polgármester, adószáma: t573t302-2,t3, pé nzforgalmi

számlaszáma !!742094-15395429, törzskönyvi azonosí tó száma: 731300), mint megrendelő
(tová bbia kba n: Megrendelő)

másré szről az UZS Generál Kft. (szé khely: 2600 Vác, Párta utca 4/t, adószám; 25960688213,
pé nzforgalmi számlaszám: 18203435-06034987-40010015, cg,: 13-09-18745O ké pviselŐ: Urbán Zsolt

Krisaián), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulí rott helyen é s napon, az alábbi

felté telek szerint:

Előzmé nyek

Megrendelő a közbeszerzé sekről szóló 2015. é vi CVLlll. tv. (továbbiakban: Kbt.) lll. ré sze alapján

nemzeti eljárásrendben nyí lt (Kbt. 115. § (1) bekezdé s szerinti) közbeszerzé si efiárást folytatott le

"Tetófetú jí tás 
3 ré szben" elnevezé ssel,

Az eljárásban 3 ré szre lehetett ré szajánlatot tenni, jelen szerződé s a kÖzbeszerzé si eUárás 1. ré szé ben

meghatá rozott feladatokra vonatkozik.
Rz é 1.;árás fenti ré szé nek nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezé seinek
megí elelően - az alábbi szerződé st köti.
reÉ x rögzí tik, hogy a Megrendelő a 2Ot3. é vi V. törvé ny (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdé s 7.)

pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

t. A szerződé s trárgya

t. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megielölt kÖzbeszerzé si eljárás
iratányagában meghatározott é pí tesi kivitelezé si munkálatok (ví zszigetelé si é s kapcsolódó
munkálatok) szerződósszerű ellátását, eredmé nyfelelőssé ggel.

2. A teUesitté s helye: 2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 4. szám, 45t8/t3 hrsz.
3. Felek rögzí tik, hogl a teljesí té ssel é rintett felé pí tmé ny műemlé ki vé delem vagy más vé delem

alatt nem áll.
4. Az ellátandó feladatok leí rrását a közbeszerzé si műszaki leí lrás tartalmazza, mely tartalmaz

valamennyi a jogszabályoknak megí eleló iratot teljes körben, melyet a Vállalkozó jelen

szerződé s aláí ráiával is megerősí t, küelenti, hory a közbeszerzé si eljárás során a

dokumentumokat áttanulmányozta é s azokat a kivltelezé shez megfelelőnek találta.
5. vállalkozó feladata a kivitelezé s köré ben a közbeszerzé si műszaki leí rrás, az árazatlan

költsé gveté s, a hatályos jogszabályok, engedé lylratok, a szabványok é s szakmaiszokványoknak
megfelelően, a megrendelt munkálatok teljes körű megvalósí tása annak é rdeké ben, hory tárryi
munka alapján lé tiejövő eredmé ny a közbeszerzé si dokumentumokban meghatározott cé lra
törté nő rendelteté sszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leí rásban, megrendelé sben
meghatá rozotta k szerinti m űsza ki adatokna k megfelelő legyen.

6. Vállalkozó a szerződé s szerinti munkálatokat hiány- é s hibamentesen, határidőre kÖleles
elvé gezni. Vállalkozó a munkavé gzé s során csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő

teljeé í tmé nynyilatkozattal rendelkező, hiány- é s hibamentes, ÚJ, a jogszabályoklak,

szábuányoxnák, mindenben megfelelő anyagokat, berendezé seket, szerkezeteket használhat
fel. A rriany- é s hibamentes munkálatokké nt Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai

szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- é s hibamentessé get é rti.

7. A beé pí tett anyagok, berendezé sek, szerkezetek minósé gé t igazoló dokumentumokat
(különdsen: teüeÓ'rtmé nynyilatkozatok) a Vállalkozó az é p'rté si tevé kenysé g során a Megrendelő

ké pviselőjé nek köteles bemutatni é s az átadás-átvé teli eUárás során átad.ni.

8. vaintxozó jogosult közreműködő(k) (ide é rtve a Kbt. alvállalkozó_ fogalmát is) igé nybevé telé re.

Az alvállalkozó igé nybevé telé né l a Kbt. é s a jelen szerződé s megkÖté sé hezvezehŐ kÖzbeszerzé si

eljárás rendel kezé sei irányadóak.
9. Ai alvállalkozőkkal kötött szerződé sekre a Kbt., továbbá a 322/20!5. (X. 30.) Korm. rendelet

sza bályai é rtelemszerűen irá nyadóak.
10. A Váldlkoző az igé nybe vett közreműködőé rt ú ry felel, mintha a kÖzreműkÖdő által vé gZett

munkákat saját-mága vé geáe volna el. A logosulatlanu| igé nybe vett kÖzreműkÖdők



vonatkozásában azon hátrányos következmé nyeké rt is felel, ami ezen közreműködő
igé nybevé tele né lkül nem következtek volna be.

11. Vállalkozó kijelenti, hory a teUesilté s során- sú lyos szerződé sszegé s terhe mellett - nem alkalmaz
az eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső (ill. azalá kerülő) alvállalkozót, továbbá
nyilatkozza, hog azalvállalkozókkal kapcsolatos, a Kbt-ben meghatárczott kötelezettsé geinek
jogszabályszerűen eleget tesz (szinté n sú lyos szerzódé sszegé s terhe mellett).

12. Megrendeló rögzí ti, hory a 322/2OI5. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdé s alapján az
illeté kes, Megrendelő né vé ben eljáró szemé ly (műszaki ellenőr) által vizsgálja az álvállalkozó
szabályos alkalmazásának felté teleit. Ezen Vállalkozót terhelő szabályok megszegé se sú lyos
szerződé sszegé snek m i nősü l.

13. Felek rögzí tik, hos/ a jelen szerződé sben szerepló munkákat jogilag oszthatatlannak tekintik.

2. Vállalkozói d0 é s annak megfizeté se

t. Vállalkozó a szerződé s teljesí té sé é rt vállalkozói dfrra jogosult.
2, A vállalkozó dú at a Felek nettó 10.154.836 Ft + áfa; azaz tí znillió-százötvenné ryezer-

nyolcszázharminchat Forint Áfa (Felek jelen jogviszonyuk tekinteté ben a tartalé kkeret
Joginté zmé nyé t nem alkalmazzák). ,, :, ,

3. Felek rögzí tik, hogl tárgli beruházás nem engedé lyhez kötött beruházás.
4. Felek ismé telten rögzí tik, hogl a fenti dff átalánydú , azaz tartalmazzavalamennyi, a szerződé ses

feladat vállalkozói teljesí té sé hez szüksé ges dijat é s költsé geti mely alapján további dfiazásra a
Vállalkozó nem tarthat igé nyt.

5. A fenti átalánydú  a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költsé gveté s alapján a Vállalkozó
kö|tsé gveté se alapján került meghatározása.

6. Rz Árn mé rté ké re é s megfizeté sé re a számla kiállí tásakor hatályos jogszabályi rendelkezé sek
azirányadőak.

7. Felek a 322/2Ot5. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzí tik, hory a szerződé s megköté sé t
követően az árazott költsé gveté s té telei tekinteté ben eryezteté st folytathatnak, amely során a
beé pí ité sre kerülö e6les té teleket vé glegesí thetik. A felek az eryeáeté sen csak Vállalkozó által
az ajánlatában megielölt é pí töanyagokkal, termé kekkel müszakilag egené rté kű vary
magasabb minósé gű helyettesí itő termé kben eryezhetnek meg. Ezen felté telt a Vállalkozó
köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag é s a
változtatásra irányadó anyag teUesí tmé nynyilatkozata, vary aá jogszabály alapján helyettes'ltó
okirat) benyú jtásával a Megrendelő felé  igazolni. Amennyiben ez nem törté nik meg, akkor
Megrendelő nem haryja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesí tő
teróé x beé pí té sé rőtátiaóoonar meg, a szerződé s módosí tására a Kbt. 141.§ (6) bekezdé sé nek
szabályait megfelelően kell alkalmazni.

8. Megrendelő többletmunkaellené rté k-fizeté si igé nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó
- mint a szerződé s tárryával kapcsolatban kellő szaké rtelemmel rendelkező jogi szemé ly -
jelen szerzódé s aláí rásával kijelenti, hos/ a közbeszerzé si eljárás alatt teljes mé rté kben
megismerte az elvé gzendó feladatot é s annak körülmé nyeit, í gy kijelenti, hory az általa
megajánlott vállalkozói d[ valamennyi felté tel kielé gí té sé hez szüksé ges munkára (anyagra,
berendezé si é s felszerelé si tárryra, kockázatra, stb.) fedezetet nyú jt, |ry
többletmunkaellené rté k-fizeté si igé nyé ről jelen szerződé ssel felté tel né lkül é s
visszavonhatatlanul lemond. Ez klterjed a Ptk. 6z245, § (1) bekezdé s második mondatában
foglalt költsé gekre is. Vállalkozó kijelenti, hory az ár-, árfolyamváltoásokkal, továbbá banki,
adózási kondí ciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmé rte, é s arra a vállalkozói dú  teUes
mé rté kben fedezetet nyú jt.

9. Megrendeló a fedezetet támogatási forrásból (Belüryminiszté riu.m} biztosí tja. Megrendelő
rögzí ti,-hory a forrás a fentlek szerlnt rendelkezé sre áll.

10. Megrendelö a Kbt. 135. § (8) bekezdé se szerint biáosftja az elóleg igé nylé sé nek lehetósé gé t, a
nettó vállalkozói dlj 2Oo/o-nak megfelelő mé rté kben, azzal, hory annak nem felté tele előleg-
visszafizeté si biztosí té k szolgáltatása. Az elóleggel a vé gszámlában ke l elszámolni. Az előleget
előlegbeké rövel kell ké rni é s arról a jogszabályok szerint előlegszámlát kell kiállí tanl.

tt. paelóleg a 322/2Ot5. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdé se alapján, legké sóbb az é pí té si
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizeté sre, en.nek okán Megrendelő kikÖti,
hogy az elóleget a Vállalkozó a szerződé s hatálybalé pé sé t követő 10 naptári napon belül kÖteles
igé nyelni.



12. Amennyiben az előleggel való fentiek szorinti elszámolás előtt a szerződé s bármely jogc'men

megszú nne, a1kor az el nem számolt előleg az ennek tudomásra jutásának napját kÖvető 5
napon belül a Megrendelőnek - ké sedelmi kamat terhe mellett - visszajár, melyet Vállalkozó
átuta lássa l köteles teljesí ten i.

13. Megrondelő a ré szszámlázást nem biztos'titja.
t+. R siámla benyú jtása a nettó vállalkozói dűről azÁrR netrtitl szerződé ses é rté k 100 o/o,át elé rő

m egva lósu lt te ljes í té s eseté  n, s i ke res m űsza k i átadás-átvé telt kÖvetőe n.

15. Megrendelő megfelelően alkalmazza a Kbt, 27/^,§ rendelkezé seit. A fenti rendelkezé snek
megfelelő számlát az alábbi e-mail cí mre kell megküldeni: fejlesztes03@varoshaza.vac.hu. A
számtának ebben az esetben is meg koll felelni a fenti rendelkezé seknek (megfelelően),

továbbá az elektronikus számlával kapcsolatban a jogszabályok által meghatározott
követelmé nyeknek.

16. Megrendelő a vállalkozói dú at az lgazolt szerzódé sszerű teljes'rté st kÖvetően átutalással,
fori ntba n (H U F) teljesí ti az a lá bbia k szeri nt:

!. alvállalkozó igé nybevé telé nek hiánya eseté n a Kbt. 135.§ (1)-(2) é s (5)-

(6) bekezdé sei, továbbá a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdé s szerint;
2. alvállalkozó igé nybevé tele eseté n a fentiek firyelembevé telé vel, de a

ftk.6:130.§ (1)-(2) bekezdé sé tőlelté rően a Kbt, 135. § (3) bekezdé se
alapján az é pí té si beruházások, valamint az é pitté si beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői é s mé rnöki szolgáltatások közbeszerzé sé nek
ré szletes szabályairól szőlő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32lA.
§-a szerint.

17. Ké sedelmes fizeté s eseté n Megrendelő, mint szerződó hatóság a2Ot3. é vi V. törvé ny 6:155.§
szerinti mé rté kű, é s a ké sedelem időtartamához igazodó ké sedelmi kamatot, továbbá kÜlÖn

törvé ny szeri nti behajtási költsé gáta lá nyt f izet.
18. A teljesí té sigazolás kibocsátására - mely a számlák kötelező mellé kletei a műszaki ellenőr

jogosult. A teUesí té sigazolás kiállí tására az adott számla kibocsátásának felté tele vállalkozói
elé ré sé nek Megrendelő felé  törté nő beJelenté sé t követő 15 napon belül kerÜl sor. A
vé gszámlához kapcsolódó teljesí té sigazolás kiállí tására a fentieken tú l a t9I/2009. (lX.15.)

Korm. rendelet vonatkozó rendelkezé si megfelelően alkalmazandóak arra í s tekintettel, hogy

Megrendelő csak hiány-, é s hibamentes teljesí té st vesz át,
19. Felek rögz'ritik, hory fizeté si kötelezettsé gelkizárőlag a jogszabályoknak é s jelen szerződé snek

m i nden ben megí elelő szá m la Megrendelő á lta l i ké zhezvé tele keletkoáet.

3. Szerződé si biztosí té kok, a szerződé s megerősí té se

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amié rt felelős, (Ptk. 6:186.§) a teljesÍ té sl határidőt nem tartja
be (ké sedelem), ké sedelmi kötbé rt fizet. A ké sedelmi kötbé r mé rté ke a tartalé kkeret né lkÜli nettó
vállalkozói di !%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó
ké sedelem eseté n Megrendelő Jogosult azonnali hatállyal elállni (felmondani), mely okán
Vá l la l kozó a megh iú su lási kötbé rfizeté sre lesz kötelezett.

z, Felek rögzí tik, hory Vállalkozó meghiú sulási kötbé r megfizeté sé re köteles, ha olyan okból, amié rt
felelós a szerződé s teljesí lté sbe mené se meghlú sul. A kötbé r alapja a tartalé kkeret né lkÜli nettó
vállalkozói dij, mé rté ke a kötbé ralap 25%-a, Amennyiben a meghiú sulás oka a ké sedelem, a
ké sedelmi é s a meghiú sulási kötbé r együttesen nem alkalmazható. Ez esetben a meghiú sulási
kötbé rjár.

3. A Megrendelő az esetleges kötbé r igé nyé t í rásbeli felszólí tás ú tján é rvé nyesí ti, melynek a
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradé ktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a
fenti irat ké zhezvé telé t követő 3 munkanapon belül magát é rdemi indokolással é s azt alátámasztó
bizonyí té kokkal nem menti ki, akkor a kötbé r elismertnek tekintendő. A Kbt.-ben (135. § (6)

bekezdé s) foglalt beszámí tási felté telek teljesülé sekor a kötbé r a vállalkozói számlába
beszámí tható.

4. Megrendeló é rvé nyesí thetia kötbé ren felüli kárát is.
5. Vállalkozó a szerződé s hibátlan teljesí té sé nek biztosí tására valamennyí  beé pÍ tett dolo& ill.

elvé gzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvé teltől számí tottan 36+24 hónap általános
jótállást vállal.

6. Vállalkozó jótá|lási kötelezettsé ge - az é rintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba a
te ües í tté st követően ke letkezett, kü lön öse n :



- rendelteté sellenes vary szakszerűtlen használat (amennyiben erről a Megrendelőt a
Vá l la l kozó az átadás-átvé tel kor teljes körűen tájé koztatta)
- szándé kos rongálás vary eröszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vaEV javí tó jellegű beavatkozás,
- előí rt karbantartás hiánya (amennyiben erről a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás-átvé telkor

teües körűen tájé koztatta)
miatt következett be.

7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsé ge alatt a hiba bejelenté sé től számí tott 15 munkanapon belül
köteles a jótállási igé ny teljesí ité sé t elkezdeni é s megfelelő szemé lyi állománnyal annak
befejezé sé ig folyamatosan munkát vé gezni. A jótállási igé ny teUesí té sé nek vé gsó határideje a
bejelenté st követő 60 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható az illeté kes,
Megrendelő nevé ben eljáró szemé ly (műszaki ellenór) által meghatározott idótartam azirányadő.

8. A közvetlen balesetveszé lyt, beázásveszé lyt, az ingatlanré szek, ingatlanelemek további
károsodását vagy megsemmisülé sé t eredmé nyező, vary ezt közvetlenül veszé lyeztető esemé ny
vag'. azé pület (annak ery ré szé nek) rendelteté sszerű használatát kizárő vas/ korlátozó állapotot
eredmé nyező hibák eseté n a fentlek azzalalkalmazandőak, hogya Vállalkozó a bejelenté st követö
24 őrán belül köteles a jótállási igé ny teljesí té sé t megkezdeni é s folyamatosan munkát vé gezni a
jótállásí  igé ny teljesí té sé ig. Ez utóbbi esetben a Vállalkozó köteles a jótállási igé ny bejelenté sé t
követó 48 órán belül megfelelő (további károsodást megelőző) ideglenes megoldást alkalmazni,
ha addig a hiba tefes körűen nem hárí tható el.

9. Vá||alkozó köteles megté rí teni azon károkat, pluszköltsé geket is, amelyek a hibás teljes'tté s okán
a Megrendelőné l keletkeztek.

10. A fenti jótállási kötelezettsé g nem é rinti a Megrendelót megillető kellé kszavatossági, ill. külön
jogszabályban rögzí tett esetleges kötelező jótállásijogokat, é s azok é rvé nyesí thetősé gé t.

11. Vállalkozó teljes kárté rí té si kötelezettsé get vállal jelen szerződé ssel kapcsolatosan a hibás,
hiányos teljesí té ssel kapcsolatos károké rt (ide é rtve a Ptk. szerintisé relmet is), függetlenülattól,
hory az a Megrendelőre vagy harmadik szemé lyekre háramlik. Harmadik szemé lyekre háramló
kár eseté n a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzé st követő 3 munkanapon belül a
Megrendelöt teljes körűen mentesí terri a kárté rí té si igé nyek alól, illetve amennyiben Megrendeló
a kárté rí té si igé nyt teljesí tette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljes'ttett
összegeket me§té rí ten i.

12. Amennyiben a Vállalkozó te[esí té sé vel kapcsolatban Megrendelö ellen per indul, Vállalkozó -
amennyiben erre jogi lehetősé g van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belé pni é s minden
inté zkedé st megtenni Megrendelő pernyertessé ge é rdeké ben, vas/ amennyiben ez nem
lehetsé ges a Megrendelő pernyertessé gé t egyé b módon elősegí teni. Pervesztessé g eseté n az
elóző pont alkalmazandó.

4. Teljesí té si határidó

Felek kifejezetten me§állapodnak abban, hory Vállalkozó teljesí té si határideje a munkaterület
átadásától számí tott 60 naptári nap.
Felek rögzí tik, hory a fenti vé ghatáridó betartása a Megrendelő különösen fontos é rdeke.
Minden, az adott megrendelé s teljes'lté sé t akadályozó, el nem hárí tható külsó körülmé ny (vis
maior) a befejezé si határid6 módosí tását vonha{a maga után, kivé ve, ha bármilyen
munkaszervezé si (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezé s megyáltoáatása, stb.)
eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az illeté kes,
Megrendelő nevé ben e[áró szemé ly jóváharyása szüksé ges.
Nem eredmé nyezheti a teljesí té si határidó módosulását az elhárí tható, illetve a Vállalkozó által
kellő gondossággal előre látható okok mlatt bekövetkezett ké sedelem.
Vállalkozó kijelenti, hory tisáában van azzal, hory a szerződé s közvetett tárryát ké pező é pí tmé ny
közcé lokat szolgál, í ry fenti határldőben é s tartalommal, valamint minősé gben való teljesí té se a
Megrendeló különösen fontos é rdeke.
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5. A munkaterület átadása, mun]<avé gzé s

!, A munkaterületet a Megrendelő a szerződé s hatálybalé pé sé től számí tott 5 munkanapon belÜl

adja Vállalkozó birtokába a műszaki leí r,ásban é sJelen szerződé sben foglaltak szerint.

2, Feiek rögzí tik, hory a Vállalkozó a munkaterületet a jelzett időszakban kizárólagosan birtokoUa,

de az é pÚtet egyé b - tárryi munkával nem é rinteü - ré szeit nem vehetia kivitelezé s során igé nybe,

ott anyagot nem tárolhat ill. ott munkát nem vé gezhet, kivé v6, ha a műszaki leí rás máské pp
rendelkezik, illetve, ha az anyagszállittás máshory nem oldható meg.

3. Felek rögzí tik, hogy a Vállalkozó fordí tson fokozott firyelmet a kivitelezé s során arra, hory
g}rermekvé delmi inté zmé ny területé n vé gez munkát, |ry a blztonsági, munkavé delmi
i nté zked é se ket ezen követe l mé  nyek fo kozott beta rtásáva l te Uesí tso.

4. Vállalkozó köteles ú ry teUesí teni, hory az inté zmé nyben folyó munkát a lehető legkisebb
mé rté kben zavarja.

5. Vállalkozó a I9t/2oO9. (lX.15.) Korm. rendelet szerint köteles az é pí té si naplóval kapcsolatos
feladatai ellátására.

6. Felek megállapí tják, hogy a munkaterület átadás-átvé tele vonatkozásában a munkaterÜlet
megfelelő. ha az anyag, ill. eszközök odaszállí tása megoldható, é s a munka megkezdhetŐ.

7. l Úátlalt<ozó energí aigé nyé t saját maga köteles biztosí tani, arra Megrendeló nem kÖteles.

Amennyiben bármely energiaigé nyt a Megrendelő közüzemi szerződé se alapján elé gí ti ki a
Vállalkozó, akkor köteles legké sőbb az átadás-átvé teli eüárás lezárásálg (annak kÜlÖnÖs

felté teleké nt) a Megrendelő felé  ennek költsé gé t megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a
közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egsé gá(ak). A mé ré s kié pí té sé nek ill.

elbontásának ill. kapcsolódó költsé geknek a viselé sé re a Vállalkozó kÖteles.
8. A munkaterület átadását követően a szemé ly-, vas/on- é s munkabiztonságról, a környezetvé delmi

szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a MegrendelÓ, ill.

har,madik szemé lyek vonatkozásában azok varyontárryaiban, é leté ben, testi é psé gé ben, ill.
egé szsé gé ben a nekifelróható módon keletkezett hiányoké rt, ill. károsodásoké rt.

9. Vállalkozó köteles az é pí tkezé s (kivitelezé s) tűzvé delmifeladatainak ellátására.
10. Vállalkozó köteles a té nyleges munkavé gzé ssel é rintett munkaterületet megfelelően elkerÍ teni

(amennyiben ez szüksé ges). Felel mindazon károké rt, amely ezen kÖtelezettsé geinek
el m u lasztásá ból, vary nem megfelelő teUes'rté sé ből adódott.

11. Felek megállapodnak, hory Vállalkozó munkát munkanaponké nt 7.00 órától 17.00 Óráig, illetve

fokozott zajjal, é s porké pződé sseljáró munkák eseté n munkanaponké nt 8.00 Őrától t2.0O Őráig,

valamint t4.3o órától 17.00 őráigvé gezhet. Nem munkanapnak minősÜlő napokon munka csak
a Megrendelőnek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve törté nhet azzal, hog ilyen esetben
fokozott zajjal é s porké pzödé sseljáró munka nem vé gezhető.

12. Vállalkozó köteles azálIala használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa akÖzú tra/iárdára
felhordott szennyeződé stől haladé ktalanul mentesí teni, meg[isztí tani, az általa azokban okozott
ká ro kat a kezelőv el /tu lajdo n ossa l eryeztetve m egté  r'lite n i, vary kü aví ta n i.

13. Firyelemmel a kivitelezé s jellegé re a Felek hangsú lyozottan megállapodnak abban, hogy a

mú nkaterületet olyan állapotban kell folyamatosan tartani, amely biztosí tja, hogy csapadé kos
időben se sé rüUön az é pület egé sze vary annak ré sze. llyen eseté ben a Vállalkozó kizárólagosan
felel a fentiek megsé rté sé ból eredő valamennyi káré rt.

14. vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan - az é pí té si folyamat jellegé nek megí elelően -
rendezett állapotban ta rtani.

15. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladé kot a jogszabályoknak megfelelően gVŰjteni, é s hivatalos
hulladé klerakó_helyre szállí taní , valamint ezt a Megrendelő felé  megí elelóen igazolni.

16. Megrendelő rögzí ti, hory a bontás során feleslegessé  vált használt é pí tőanyag tulajdonjogáról -
tekintettel azok avultsáÉ ára é s é rté k né lkülisé gé re - a VállalkozóJavára ellené rté k né lkÜl lemond,

aki köteles azt saját kötsegen elszállí tani a helyszí nről legké sőbb a műszaki átadás,átvé tel
megkezdé sé ig. .

t7.Az é ttaxarásá kerülő munkaré szek eltakarása előtt műszaki ellenőrt közvetlenÜl, megfelelő

időben (é rtve ez alatt a legalább 3 napot) é rtesí tenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása
eseté n a Megrendeló köveielheti, hogy tárják fel az eltakart munkaré szeket, melynek kÖltsé gei a

vállalkozót terhelik.
18. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasí itásait betartani azzal, hory az utasí tásiJog gyakorlására a

ftk. szabályai irányadóák. A Felek megállapodnak abban, hory amennyiben a Megrendelő

cé lszerűtlen vary szakszerűtlen utasí tást ad, a Vállalkozó köteles Őt erre figyelmeztetni. Ha a



Megrendeló a figlelmezteté s ellené re utasí tását fenntartja, a Vállalkozó a szerződé stől elállhat
vary a feladatot a Megrendelő utasí tásai szerint, a Megrendelő kcckázatára elláthatja. A
Vállalkozó köteles megtagadni az utasí itás teüesí té sé t, ha annak vé grehajtása jogszabály vary
hatósági határozat megsé rté sé hez vezetne, vagy veszé lyeztetné  mások szemé lyé t vary varyonát.
A felmondási vag elállásijog csak akkor ryakorolható, ha más módon a szerződé sszerű teljesí té s
nem biztosí tható.

19. Felek rögzí tik, hory amennyiben bármilyen engedé ly, jóváharyás, tanú sí tás szüksé ges a
teUesí té shez, annak beszerzé se a fentiteljesí té si határidőn belüla Vállalkozófeladata é s költsé ge,
kivé ve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leí rrás a Megrendelő feladatává nem teszi.

20. Vállalkozó köteles együttműködni az é rdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
21. A Vállalkoző a beé pí té sre kerüló anyagokról vary termé kekről a műszaki leí rásban rögzí tett

igazolásokat kell a Megrendelőnek átadni á te|esí té s igazoláshoz.
22. A Yállalkozó az őt terhelő jótállási, kellé kszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli

bármilyen jogcí men törté nő jogutód né lküli megszűné se eseté re e szerződé ssel kötelezettsé get
vállal, hory engedmé nyezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban
terheló jótállás, kellé kszavatosság alapján é rvé nyesí thetö összes jogokat. Az átszállás napja a
jogutód né lküli megszűné s napja. Ezen igé nyek é rvé nyesí thetósé ge é rdeké ben a Vállalkozó a
szerződé s során (de legké sőbb a teljesí ité sig) köteles igé nybevett alvállalkozóinak cé gnevé t é s
szé khelyé t, adószámát Megrendelőnek megadni. tJspzinté n köteles a Vállalkozó a szerzódé s
teljes'rité se során az alvállalkozói változásokat a Megrendelónek í rásban tudomására hozni. Az
előzőekr ől Vá l la l kozó köte les a lvá l la l kozóját í t ás ba n é  rtesí ten i.

23. Amennyiben a szerződé s bármilyen okból teljesí té s előtt megszűnne, ú gy a Vállalkozó
haladé ktalanul 3 napon belül köteles a megszűné s napjáig vé gzett munkákat felmé rni, é s a
m un katerületet a Megrendelőnek visszaadni.

24. A szerződé s tefiesí té se során, az bármilyen állványon, segé dé pÜleten, közterületen, vary oda
kinyú ló, a Vállalkozó által lé tesí tett ideiglenes é pí tmé nyen, bármilyen ideiglenes az é pí tkezé shez
kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám cé lját szolgáló tárgat,
feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendel6 külön í rásban hozzá]árult. Az ezen előí tás
megszegé sé é rt a Vá l la l kozót ká rté rí té si felelóssé g terhel i.

25. Felek rögzí tik, hory az alábbi é rté kelé si szempontra a Válla|kozó az alábbi megajánlást tette,
melynek való megfelelé s a teljesí ié s során folyamatosan - sú lyos szerződé ssze§é s terhe mellett
- kötelező é s amelyet a Megrende|ő a teUes'lté sigazolás kiállí tása során a műszaki ellenőr által
ellenőriztet:

A teljesí té sbe bevonni kí vánt szakember t2hőnap
í tásra vonatkozó sza kmai tapaszta lata

A Vállalkozó teljes'rté sre vonatkozó fentebb ré szletezett ill. a műszaki leí rásban, jogszabályokban

foglalt szabályok bármelyiké nek megsé rté se sú lyos szerződé sszegé snek minősÜl.

6. Kapcsolatta rtás, jogny|latkozatté tel, titokta rtási szabá lyok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, té nyt, információt mely jelen szerződé s keretein belül
a másik fé llel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokké nt kezelnek, kivé ve melynek nyilvánosságra
hozata lát jogsza bá ly előí rja.
Vállalkozó köteles mentesí teni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik szemé lyek által a
Megrendelővel szemben é rvé nyesí tett valamennyi kár, ill. igé ny vonatkozásában. Erre né zve a 3.
fejezet vonatkozó pontja ina k rendel kezé si megfelelően i rá nyadók.
A titoktartásl kötelezettsé g megszegé sé ből eredó káré rt az ezé rt felelós fé l kárté rí té si
kötelezettsé ggel tartozik. E körben a Megrendelőt é rt kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó
szabá lyai megfelelően a l ka lmazandóak.
Felek titoktartási kötelezettsé ge kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerzódé s
alapján munkavé gzé sre irányuló jogyiszony, vagy más jogviszonyalapján a fé llel kapcsolatban lé vó
e$/é b szemé lyekre, közremú ködóikre is. Ezen szemé lyek magatartásáé rt a titoktartási
kötelezettsé g Viszonylatában az é rintett Fé l, mint saját magatartásáé rt fdel.
A szerz6dő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok é s megállapodások szerinti
illeté kes ellenőrző szervezetek feladat- é s hatáskörüknek megfelelően jelen szerzódé s alapjául
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szolgáló közbeszerzé si eljárást é s jelen szerződé s teljesí ité sé t ellenőrizhetik, ré szÜkre a Jogszabály
szerinti í nformáció megadása üzletititokra való hivatkozással nem tagadható meg.

6. Az illeté kes e|lenőrző szervezetek ellenőrzé se, helyszí ni vizsgálata eseté n Vállalkozó kÖteles

minden segí itsé get Megrendelő ré szé re megadni, a helyszí ni vizsgálaton Jelen lenni az ellenórzé s
haté konysága é s Megrendelő kötelezettsé geinek megí elelő teljesí té se é rdeké ben.

7. Felek kifeJeietten rögzrtix, hogl tudomásuk van arról, hory Megrendelő kÖteles a KÖzbeszerzé si

Hatóságnak bejelenteni, ha
i. Vállalkozó szerződé ses kötelezettsé gé t sú lyosan megszegte é s ez a szerződé s

felmondásához vary elálláshoz, kárté rí té s követelé sé hez va$ a szerződé s
alapján alkalmazható eryé b jogkövetkezmé ny é rvé nyesÍ té sé hez vezetett,

valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amolyé rt felelős, ré szben vary
egé szben a szerződé s lehetetlenülé sé t okozta. A bejelenté snek tartalmaznia kell
a szerződé s§zegé s leí rását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezmé nyt,

valamint azon dokumentumokat, amelyek alapján megállapí thatÓ, hogy a
Vállalkozó a szerződé sszegé st nem vitatta, va8y, hogy sor kerÜlt-e a
szerződé sszegé s vonatkozásában perindí tásra. Perind'ltás eseté n Megrendelő
köteles a Közbeszerzé si Hatóságnak megküldeni a pert lezáró jogerős

határozatot.
ii. Vállalkozó szerződé ses kötelezettsé gé nek jogerős bí rósági határozatban

megállapí tott megszegé se eseté n a szerződé sszegé s té nyé t, leí rását, lé nyeges
jellemzőit, beleé rtve azt is, ha a szerződé sszegé s a szerződé s felmondásához
vary a szerződé stől való elálláshoz, kárté rí té s követelé sé hez vas/ a szerződé s
alapján alkalmazható eryé b szankció é rvé nyesí lté sé hez vezetett, valamint
Vállalkozó szerződő fé l olyan magatartásával, amelyé rt felelős, (ré szben vary
egé szben) a szerződé s lehetetlenü lé sé t okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hory Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt a Megrendelővel szemben semmifé le igé nyt sem é rvé nyesÍ teni abban az esetben sem, ha
bármely átadott té ny, vary körülmé ny utóbb nem bizonyulna valósnak, kivé ve ha ezzel a
lr,tegrendetőnek az abatot<}taoásának- pillanatában té nyszerűen tisztában kellett lennie (nem

tartózik ide a hibás Jogszabály_é rtelmezé sből vas/ té ves té nyállásé rtelmezé sből származő
körülmé ny, kivé ve ha aza Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8, Jelen szerződé ssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozatté telre jogosult szemé lyek az alábbiak,
akik jognyilatkozataikat kizárőlagí rásban, az átvé tel idejé t igazoló módon tehetik megé rvé nyesen.
Felek ez alatt é rtik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvé tele igazolhatÓ:

Megrendeló ré szé ről:
Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

Telefon : 06/ 27 -5t3-4OO

M űsza ki ka pcsolatta rtó:
Szabó László műszaki osztályvezető

06/27-5t3-4o4

Vállalkozó ré szé ről: Urbán Zsolt ügnvezető
Telefon : 06 / 7 0-600,527 4

9. Szerződő felek jelen szerződé s teljesí té se során kötelesek eglÜttműkÖdni.
10. Megrendelő é s Vállalkozó erymás í rásbeli megkeresé seire azok ké zhezvé telé tól számÍ tva 2

munkanapon belül í rásban é rdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
11. Megrendelő a teljesí té st műszakl ellenőr ú tján ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:

a. Né v: Jacsó Szilárd
b. szé khely/cí m: 2600 Vác, Szent Flórlán u. 26.
c. eljáró műszaki ellenőr neve: Jacsó Szltárd, azonosí tó száma, NÜJ jele:13-6707L

12. Megrendátő xé pvisetője jogosult a kivitelezé s során bármikor a munka állását ellenőrizni.
rs. reták kifeJezetten rogirtix, rro$ a Vállalkozót nem mentesí ti a hibás teljesí té s jogkÖvetkezmé nye

alól, ha a 
-r,/egrendelö 

ellenörié si kötelezettsé gé t nem, vas/ nem megfelelően teljesí tette.
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7. A szerződé s teljesí té se

A Megrendelő a kivitelezé sifeladatok teUesí té sé t követően a t9t/2OO9. (lX.15.) Korm. rendelet
vonatkozó (különösen 32.§) rendelkezé si megfeleló alkalmazásával Vállalkozó a Megrendelőt
köteles ké szrejelenté s formájában í rásban, a hatályos jogszabályi rendelkezé seknek me$elelóen
é rtesí teni. Megrendelő köteles a tefiesí té s ellenórzé sé t 3 munkanapon belül megkezdeni, é s 30
naptárinapon belül befejezni, a Kbt. 135.§ (2) bek-ben í rtjogkövetkezmé nyekterhe mellett.
Az ellenőrzé s során a felek ké pviselői megvizsgáuák a teljesilté st, é s naplóban felvezetik az
esetleges hibák é s hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a felmóré si naplóban nyilatkozni a hibák
kijaví tásának határidejé ről, mely nem haladhatja meg az átadás-átvé telre meghatározott határidő
utolsó napját.
A teUesí té s elismeré sé nek különös felté tele 2 pld. teljesí tesi dokumentáció átadása
Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az az adott
megrendelé s vonatkozásá ban relevá ns:

i. kivitelezői nyilatkozatot,
ii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
iii. beé pí tett a nyagok é s szerkezetek teljesí tmé nynyilatkozatait,
iv. az é pí té si hulladé kkezelé s dokumentumait,
v. az ellenőrző mé ré sek dokumentálását.

A munka elvé gzé sé t követően a Vállalkozó köteles a gé peit, anyagait, a keletkezett hulladé kot
továbbá a felvonulási é pületeket é s felszerelé seit teljes körűen elszállí tani. Ennek megtörté nte a
teljesí ité s igazolás kladásána k felté tele.
A munka elvé gzé sé t követöen a Vállalkozó átadja a jótállásijegyeket, fentiek szerinti tartalommal
2 pé ldányban a teljesí té si dokumentációt, valamint jelen szerződé sben é s jogszabályban rögzí tett
es/é b iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesí té se a szerzödé sszerű teljesí té s felté tele.
A fentiek alapján elvé gzett hiánypótlásokról, ill. javí tásokról a Vállalkozó í rásban tájé koáatja a
Megrendelőt, aki a tárryi munkát - megfelelősé g eseté n - átveszí . Ez a teljesí té s eseté re
vonatkozó birtokbavé tel napja.
Felek kifejezetten rögzí tik, hory Megrendelő csak hiány-, é s hibamentes teljesí té st vesz át. A
teljesí ité sigazolás aláí rása nem Jelentl a Megrendelő által nem é szlelhető (rejtett) hibák
vonatkozásában a hiba-, é s hiánymentes teljesí té s elismeré sé t;
A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a
Megrendelő hí vhatja össze a teljesí té st követően, é vente, a jótállási idő lejártáig, az adott idószak
letelté t megelőző idópontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesí té s
szerződé sszerűsé gé t é s a hibás/hiányos teljesí té sből eredö hibákat/hiányosságokat vizsgáUák é s
jegyzőkönyvben rögzí tik. Vállalkozó a jeryzókönyvben nyilatkozik a hibák küaví tásának
határidejé ről, mely összessé gé ben nem lehet több, mint 15 nap.

8. A szerződé s megszűné se, megszűnteté se é s kapcsolódó szabályok

A szerzódé st a felek a teljesí té sig kötik.
A szerződé s teljesí té s előtti megszünteté sé re a Ptk. kivitelezé si szerződé sre vonatkozó szabályai
irányadók az alábblak figyelembevé telé vel.
A sé relmet szenvedett fé l jogosult elállní  a szerződé stől, ill. azt felmondani másik fé l
szerződé sszegé se eseté n, ha nem áll é rdeké ben a teljesí té s. A jelen szerzódé sben sú lyos
szerződé sszegé ské nt megjelölt bármely magatartás vagy mulasáás, illetve ilyennek minósüló eryé b
magatartás vary mulasztás tanr]sí tása az é rdekmú lás bekÖvetkezé sé t Önmagában megalapozza.
Sú lyos szerződé sszegé snek minősül Vállalkozó ré szé ről különösen, mely köré ben a Megrendelő
dönthet fentijogának a szerződé s egé sze, vag az é rintett megrendelé s vonatkozásában törté nő

ryakorlásáról.
a. Vállalkozó a tefesí té ssel kapcsolatos bármely kötelezettsé gé t akké nt szegi meg, hory az

elóí rt minősé gben, vagy határidőre való teljesí té s nem valószí nű,
b. Vállalkozó alapos ok né lkül munkavé gzé st felfüggeszti (legalább 5 napra),
c. a Vállalkozó ellen az llleté kes bí róság jogerős vé gzé se alapján felszámolási e|árás indul;

Vary
d. a Vállalkozó vé gelszámolás iránti ké relme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a

cé gbí rróságnál benyú jtásra került; vagy

4.

5.

6.

7,

8.

7.
2.

3.

4,



5.

e. Vállalkozó a felvett előleget nem tárryi beruházás megvalósiltására ford'lttja egé szben vary
ré szben,

f, a Vállalkozóval szemben az illeté kes cé gbí róság előtt megszűnteté si, tÖrlé si eljárás indul,

Vagy
g. a Váttalxozó a jelen szerződé sben me$elölt teljesí té si határidőt 3 napot meghaladóan

elmulasztja, vagl
h. Vállalkozó a Szbrződé sben foglalt bármely egé b kötelezettsé gé nek nem tesz eleget, é s

emiatt a Szerződé s feljogosí tJa a Megrendolőt a felmondásra vary az elállásra, vary
i. Vállalkoző környezetvé delmi, hulladé kelszállí tási, elhelyezósi kÖtelezettsé gé t megszegl,

Vagy
j. az Ótőí rt felelőssé gbiztosittás - annak jelen szorzódé sben foglalt hatálya alatt - bármely

okból megszűnik, é s a megszűné s napJát követő 3 banki napon belÜl legalább azonos
tartalommal ú jabb az előí rásoknak megfelelő biztosí tásijogviszony nem áll fenn azzal, hogy

ez csak akkor elfogadható, ha eglebekben azú j biztosí tás hatálybalé pé se előtt keletkezett
károkra is biztosí tott az eredmé nyes igé nyé rvé nyesí té s lehetősé g,

k. amennyiben bármely a Kbt. által előí rt kötelezettsé gé t - kivé ve, ha ahhoz más
jogkövetkezmé nyt fűz a Kbt. vas/ más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,

l. jogszabályon vary jelen szerződé sen alapuló titoktartási kötelezettsé gé t megszegi,
m. Jogszabályon alapuló egé b felmondási vagy elállási okok fennállnak,
n. Vállalkozó a teljesí té s során hamis adatot szol§áltat,
o. Vállalkozó alvállalkozót Jogosulatlanul vesz igé nybe,
p. Vá l la l kozó fogla l koztatásra vonatk ozó szabályokat megsé rti, va gl
q. vállalkozó okán harmadik szemé lynek kárt okoz.

AVálialkozó jogosultjelen Szerződé stőlvaló azonnali hatályú  elállásra/felmondásra, ha Megrendelő
- nekifelróhatóan -

a. a munkaterület átadási kötelezettsé gé t a következmé nyekre tÖrté nő figyelmezteté s
ellené re, a felszólí itás átvé telé től szám'titva is 3 munkanapot meghaladóan elmulasztja.

b. a számlát - felszólí tás ellené re - sem fizeti meg, vary
c. eryé bké nt Vállalkozó tevé kenysé gé t lehetetlenné  teszi.

A szerződé s bármely jogcí men törté nó megszűné se eseté n a Vállalkozó a megszűné sig te[esí itett

szolgá ltatások el lené rté ké re jogosu lt.

Szeiződé sszegé s eseté n bármelyfé l köteles fentijogának ryakorlása előtt a másik, szerződé sszegő
fé l fis/elmé t Í Tásban felhí vni a szerződé sszegé s megszünteté sé re, megí elelő, legalább 3
munkánapos (fizeté s teljesí té sé né l 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú  felmondást
tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a sú lyos szerződé sszegé s té nyé re, é s meg kelljelÖlni a
sú lyos szerződé sszegé s megállapí tásának alapjáulszolgáló té nyt, körülmé nyt. Nem kelljelen pontot

alkalmazni akkor, ha a szerződé sszegé s jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú  határidŐ) nem

lehetsé ges.
Megrenóelő jogosult é s eglben köteles a szerződé st felmondani - ha szüksé ges olyan határidővel,
amé ty lehetóvé  teszi, hogt a szerződé ssel é rintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-otmeghaladó tulajdoni ré szesedé st szerez
valamely olyan jogi szemé ly vary szemé lyes joga szerlnt jogké pes szervezet, amely
tekinteté ben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdé s k) pont kb) alpontjában meghatározott
felté tel;

b. Vállalkozó közvetetten vary közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni ré szesedé st szerez
valamely olyan jogi szemé lyben vagl szemé lyes joga szerint jogké pes szervezetben, amely
tekinteté ben tennátt a Kbt. 62. § (1) bekezdé s k) pont kb) alpontjában meghatározott
felté tel.

c. Ennek é rdeké ben a szerződé s teljesí té sé nek teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi
szerkezeté t Megrendelő számára mogismorhetóvé  teszi é s a Kbt. 143. § (3) bekezdé se
szeri nti ü gyletekről Megrendelőt ha ladé kta la n u l é rtesí ti.

Megrendelő a szerzódé st felmondhatja, ha:

;. felté tlenül szüksé ges a szerződé s olyan lé nyeges módosí tása, amely eseté ben a Kbt. t4t.
§ alapján ú j közbeszerzé sieljárást kell lefolytatni;

b. vatntxozo nem biztosí tja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartását, va$ az Vállalkozó
szemé lyé ben é rvé nyesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.

139.§-ba n foglaltaknak; vagy

6.

7.

8.

9.



c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzé s szabályainak megszegé se miatt
kötelezettsé gszegé si eUárás indult vary az Európai Unió Bí rósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indí tott eljárásban kimondta, hogl az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettsé g tekinteté ben kötelezettsé gszegé s törté nt, é s a bí ,róság által megállapí tott
jogsé rté s mlatt a szerződé s nem semmis.

10. Felek rögzí tik, horyJelen szerződé s bármely jogcí men törté nő megszűné se/megszűnteté se eseté n
a Vállalkozó köteles a megszűné s napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába
adni (a szerződé s megszűné sé vel a Vállalkozó bittokláshoz való joga automatikusan megszűnik).
Vállalkozó jelen szerződós aláí rásával elismeri, hory a fentiek okán a szerzódé s bármely jogcí men

törté nő megszűné sé nek napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklásijoga nem áll fenn, az a
Megrendelő jogosult - akár önhatalommal is - birtokba venni. Megrendelő - amennyiben jelen

szerződé s máské nt nem rendelkezik - biztosí tja a Vállalkozónak, hory a munkaterületen lé vő
vagyontárryait (ide nem é rtve a beé pí tett vagyontárryakat) reális időn belül a Megrendeló
ké pviselőjé nek jelenlé te mellett elszállí tsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződé s
aláí rásával lemond valamennyia Megrendelővelszemben é rvé nyesí thetö birtokvé delmijogáról.

9. Es/é b rendelkezé sek

I. Jelen szerződé s aláí rrását közvetlenül megelózóen Vállalkozó bemutatta a322/2O!S. (X.3O.) Korm.
rend. 26.§-ban é s az ajánlatté teli felhí vásban meghatározott felelőssé gbiztosí tásra vonatkozó
kötvé nyt. Vállalkozó nyilatkozza, hory a biztosí tás hatályát a jelen szerzódé s teüesí té sé ig fenntartja.

2. E szerződé sben nem szabályozott ké rdé sekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk.
é s a kapcsolódóJogszabályok vonatkozó rendelkezé sei az irányadók.

3. Felek rögzí tik, hory vis maior esetben a szerződé st bármely fé l felmondhatsa, az az ok legalább 45
napon keresztül fennáll. Vis maior eseté n azerről tudomástszerzó fé l haladé ktalanul kÖteles a
másik felet é rtesí teni, melynek elmaradásából, vagl nem megfelelő teljesí té sé ből eredő károké rt
felelős. A vis maior okot az arra hivatkozó fé lnek kell aggálymentesen tudni igazolnia.

4. Felek megállapodnak abban, hory a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzódé s
teljesí té sé vel összefüggé sben olyan költsé geket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdé s k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti felté telekriek nem megfelelő társaság tekinteté ben merülnek fel, é s amelyek
Vállalkozó adóköteles jövedelmé nek csökkenté sé re alkalmasak.

5. Felek a jogviták eldönté sé re - hatáskörtől fÜggően - kikötik a Megrendelő szé khelye szerinti
J ár ásbí r őság/ Tö rvé nyszé  k k izá ró la gos i l leté  kessé gé t

6. Felek rögzí tik, hory jelen szerződé s csak a Kbt. felté teleinek (141.§) teljesülé se eseté n, í rásban
módosí tható. Felek rögzí tik, ho6l a szerződé s - alakszerű szerződé smódosí itás né lkül (a Kbt. 141.§
(4) bek. a) pont alapján) - módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása eseté n a nyilvántartásba
bejeryzé s napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesí té sigazoló szemé lyé re vonatkozó adatok módosulása eseté n
a másik fé lhez tett közlé s ké zhezvé telé nek napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárjakl.
7. Felek rögzí tik, hogl semmis a szerzódé s módosí tása, ha az arra irányul, hory a Vállalkozót

mentesí tsé k az olyan szerződé sszegé s (illetve szerzódé sszegé sbe esé s) é s annak
jogkövetkezmé nyei- ide nem é rtve a felmondás vagy elállás jogának ryakorlását - alkalmazása alól,
amelyé rt felelős (illetve felelős lenne), vary amely arra irányul, hogy Megrendeló átvállaljon a
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltsé geket vas/ indokolatlanul es/é b, a szerződé s alapján a
Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben küelenti Vállalkozó, hory a kockázatokat felmé rte é s azt
a jelen szerződé sben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen é rvé nyesí tette.

8. Felek megállapodnak abban, horyamennyiben jelen szerződé s bármely pontja kógens jogszabályba

ütközne, vary a közbeszerzé si eljárás kötelező é rvé nyű dokumentumának tartalmával ellenté tes
lenne, akkorjelen szerződé s fentieketsé rtő rendelkezé se helyé be - minden továbbijogcselekmé ny,
'rry különösen a szerzódé s módosí tása né lkül - a megsé rtett kötelező é rvé nyű jogszabályi

rendelkezé s vagl közbeszerzé si dokumentumi rendelkezé s kerül. Fentieket kell megfelelően
alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akké nt rendelkezik, hory valamely rendelkezé se a
szerződé s ré sze é s azt szövegszerűen a szerződé s nem tartalrnazza (az adott rendelkezé s a
szerződé s ré szé t ké pezi).
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9. Jelen szerződé s 5 (öt) megegyező, eredeti pé ldányban ké szült el. Aszerződé s a mindké tfé laláí t'ásra
é s kötelezettsé ryállalásra jogosult vezető tisztsé gviselőjé nek (Vállalkozónál cé gszerŰ) aláí rása
eseté n é rvé nyes.

10. Jelen szerződé s elválaszthatatlan mellé klete - fizikailag nem csatolva - a kÖzbeszerzé si efiárás
irata nyaga, kivé ve dönté sek é s dönté selőké szí tó a nyagok.

11, Felek jelen szerződé s aláí irásával eryidejűleg nyilatkoznak, hory a jelen szerződé sben me$elÖlt
vas/ a teljesí ité s során igé nybe veendő szemé lyek hozzájárulását - amennyiben az szÜksé ges -

beé zerezté k/beszerzik a fenti adataik jelen szerződé sben, vary más teljesí té ssel kapcsolatos
iratban való feltünteté sé hez, é s azoknak jelen szerződé s teljesí ité se é rdeké ben a másik fé l által való
felhasználásához. Felek a szemé lyes adatokat a szerződé s teljesí ité se jogcí mé n, a szerződé s
teuesí té sé t követően jogos igé ny é rvé nyesitté se jogcí mé n kezelhetik a vonatkozó időtartamon belÜl.

Felek küelentik, hogl amennyiben a szerződé s teljesí té se során bármelyikük által szemé lyes adatok
megismeré sé re, kezelé sé re, vag/ adatfeldolgozásra kerül sor, tevé kenysé gük során különösen az
Európai Parlament é s a Tanács (EU) 2Ot6/679 rendelete (2016. április 27) a termé szetes
szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben törté nő vé delmé ről é s az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kí vül helyezé sé ről (általános
adatvé delmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezé sijogról é s az információszabadságról
szóló 2oL!, é vi cxll. törvé ny, az állami é s önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. é vi L, törvé ny é s a vonatkozó eryé b magyar jogszabályok
elóí rásainak megí elelően járnat el. Ennek é rdeké ben Felek megteszik a szüksé ges technikai
inté zkedé sekatazadatok é s információk jogosulatlan megismeré se, továbbí tása, módos'ttása vagy
megsemmisí té se ellen.

12. Felek rögzí tik, hogy a jelen szerződé s aláí rás napján lé p hatályba.

Felek a szerződé st, mint akaratukkal
helyben haryólag a lá í lrjá k.

Kelt: Vác, 2022.jú nius 20.
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