
vÁuuoásl szenzóoÉs

amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Képviseli: Matkovich llona Zsuzsanna polgármester, adószáma: !573t302-2-t3, pénzÍorgalmi

számlaszáma tL742O9+t5395429, törzskönyvi azonosító száma: 731300), mint megrendelő
(továbbiakba n : Megrendelő)

másrészről az Urbán Tibor és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2600 Vác, Hanusz
utca 38., adószám: to459924-2-t3, pénáorgalmi számlaszám: 10103898,t5755745-
ooooooo9, cg.: 13-09-062403; képviselő: Urbán Péter Tibor, kivitelezői nyilvántartási azon.:

34A41989) mint vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulÍrott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLlll. tv. (továbbiakban: Kbt,) lll. része alapján

nemzeti eljárásrendben nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárást folytatott le

,,Március 15. tér 1O. lakóépület homlokzat felújítás" elnevezéssel.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az
alábbi szerződést köti.
Felek rögzittik, hogy a Megrendelő a 2Ot3. évi V. törvény (továbbiakban: ftk.) 8:1.§ (1) bekezdés
7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

L. A szerződés tárgya

t. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás
iratanyagában meghatározott építési kivitelezési (homlokzat felújítási) munkálatok
sze rződ ésszerű el l átását, ered mé nyfe l e l ősségge l.

2. A teljesítés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 10. hrsz: Vác, belterület 3092.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező épület műemléki védelem alatt áll

(Műemlékitörzsszám: 7746).Tárgyijogi helyzetet és azok jogkövetkezményeit a Vállalkozó
ismeri és a teljesítés során súlyos szerződésszegés és kártérítési felelőssége mellett teljes
körűen betartani vállal. Vállalkozó kijelenti, hogy ennek ismeretében nyújtotta be ajánlatát
és köti meg jelen szerződést.

4. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
5, vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan

költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak
megfelelően, a megrendelt munkálatok teUes 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,

6. Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat hiány- és hibamentesen, határidőre kÖteles
elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak a vonatkozó jogszabályoknak megfele|Ő
teljesíitménynyilatkozattal rendelkező, hiány- és hibamentes, Új, a jogszabályoknak,
szabványoknak, mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket
használhat fel. A. hiány- és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak,
szakmaiszokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti.

7. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat
(különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a
Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.

8. Vállalkozó jogosult közreműködő(k) (ide értve a Kbt. alvállalkozó fogalmát is)

igénybevételére. Azalvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez
vezető Rözbeszerzési e ljá rás re nde l kezósei i rá nyad óa k.



9. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2Ot5. (X. 30.) Korm.

rendelet sza bálya i értelemszerűen i rá nyadóa k.

10. A Vállalk oző azigénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a kÖzreműkÖdó által végzett

munkákat sajái maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett kÖzreműkÖdők

vonatkozásában azon hátiányos következményekért is felel, ami ezen kÖzreműkÖdő

igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
tt. Úáttalt<ozó 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 322/2075. (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 minósÜl.
13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő munkákat jogilag oszthatatlannak

tekintik.

2. Vállalkozói dú és annak megfizetése

L Vállalkozó a szerződés teljesítéséért vállalkozói dúra jogosult.

2. A vállalkozó dúat a Felek nettó 2O.L94.57O Ft + áfa, azaz húszmilliÓ-

e gy százkil en cve n n é gye ze r - ötszázlíz Fo r i nt p l u sz Áfa .

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák,
4. Felek rögzítik, hogy a fenti dü átalánydfi, azaz tartalmazza valamennyi, a szerzódés

vállalkozói teljesítéséhez szükséges dijat és költséget, mely alapján további d|azásra a

Vállalkozó nem tarthat igényt.
5. Az átalányd! a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó

költségvetése alapján került meghatározása.
6, Az Árn mértékére és megfizetésére a számla kiállításakor hatályos jogszabályi

re n d e l kezés ek az ir ányadőak.
7. Megrendelő rögzíti, hogy a munka nem építési engedélyköteles.
8. Fetáx a 322/20!5. (X.3o.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkÖtését

követően az árazotl költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely

során a beépítésre kerüló egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak
Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt épÍtőanyagokkal, termékekkel műszakilag

egyenértékű vagy magasabb mínőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen

feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (kÜlÖnÖsen az eredetileg

megajánlott anyag és a változtatásra írányadó anyag teljesítménynyilatkozata, vagy art
jogs}abály alapján helyettesítő okirat) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni.

AÓennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.

Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesító termék beépítéséről állapodnak meg, a

szerzőóés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdésének szabályait megfelelóen kell

alkalmazni.
9, Megrende|ő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban

Vátlalkozó - mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi

személy - jelen szerződés aláír.ásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes

mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak kÖrÜlményeit, Így kUelenti, hogy

azáltala megajánlott válla|kozói dij valamennyifeltétel kielégítéséhez szÜkséges munkára
(anyagra, bórendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, ÍgY

többtetmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkÜl és

visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ftk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondatában

foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy azár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki,

adózási xono'r,oióx változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói dij

teljes mértékben fedezetet nyújt.
10. Mágrendelő a fedezetet 2o2t. évi költségvetése terhére biztosítja, mely rendelkezésre áll.

11. Melrendeló a [bt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosÍtja az előleg igénylésének

tetrétőségét, a nettó vállalkozói dú S%-nak megfeleló mértékben, azzal, hogy annak nem

feltétele előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatása, Az elóleggel a végszámlában kell



elszámolni. Az előleget előlegbekérővel kell

előlegszám lát kell kiál líta ni.

kérni és arról a jogszabályok szerint

!2. Az e|óleg a 322/2ot5. (X. 30,) Korm. rendelet 30, l

építési munkaterület átadását követő 15 napon
Megrendelő kiköti, hogy az előleget a Yállalkoző a
naptári napon belül köteles igényelni.

§ (1) bekezdése alapján, legkésőbb az
belül kerül kifizetésre, ennek okán
szerződés hatálybalépését követő 10

13. Amennyiben az előleggel való fentiek szerinti elszámolás előtt a szerződés bármely
jogcímen megszűnne, akkor az el nem számolt előleg az ennek tudomásra jutásának napját

követő 5 napon belüla Megrendelőnek - késedelmikamatterhe mellett - visszajár, melyet

Vál la lkozó átutalással köteles teljesíten i.
14. Megrendelő a részszámlázást biztosítja az alábbiak szerint (az előlegszámlát ide nem

értve):
- részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói dff 50 o/o-ának megÍelelő
összegről az Áru, nélküli vállalkozói dú 50 %-ál elérő megvalósult teljesítés esetén;
- végsiámta benyújtása: a nettó váúalkozói dú fennmaradó összegről az ÁrR nétXuti

vállalkozói dú 1oo o/o-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-
átvételt követően.
A megvalósult teljesítés alatt a műszaki ellenór által igazolt, ténylegesen megvalósításra
került, a költségvetésben szereplő dú, anyag mértékének és az érintett munka
men nyiségének szorzata értendő.

15. Megrendelő megfelelően alkalmazza a Kbt. 27/^.§ rendelkezéseit. Afenti rendelkezésnek
megfelelő számlát azalábbi e-mail címre kell megküldeni: fejlesztes03@varoshaza,vac.hu.
A számlának ebben az esetben is meg kell felelni a fenti rendelkezéseknek (megfelelően),

továbbá az elektronikus számlával kapcsolatban a jogszabályok által meghatározott
követelményeknek.

16. Megrendeló a vállalkozói dijat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

t, alvállalkozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 135.§ (1)-(2) és (5)-(6)

bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint;
2. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk.

6:13O.§ (l)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szől6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/^. §-a szerint;
figyelemmel a 322/20!5. (X. 30.) Korm. rendelet 32lB.§-ban foglaltakra.

17. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2Ot3. évi V. tÖrvény

6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodő késedelmi kamatot,
továbbá külön törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet.

18. A teljesítésigazolás kíbocsátására - mely a számlák kötelező mellékletei a műszaki ellenór
jogosult, A teljesítésigazolás kiállítására az adott számla kibocsátásának feltétele
vállalkozói elérésének Megrendelő felé történő bejelentését követő 10 napon belÜl kerÜl

sor. A végszámlához kapcsolódó teljesítésigazolás kiállítására a fentieken túl a 79t/2OO9.
(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 Rizárőlag a jogszabályoknak és je|en

szerzódésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

3. Szerződési biztos'ltékok, a szerződés megerősítése

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, (ftk. 6:186.§) a teljesÍtési határidőt nem

tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói
dű 7%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, A 20 napot meghaladó
kásedelem esetén Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni (felmondani), mely okán

Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
z, Felek rögzítix, trogy Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére kÖteles, ha olyan okból,

amiért felelős a sierződés teljesítésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kÖtbér mértéke a



4.
5.

nettó vállalkozói dú 25o/o-d. Amennyiben a meghiúsulás oka a késedelem, a késedelmi és a

meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható. Ez esetben a meghiúsulási kÖtbér jár.

A Megrendelő az esetleges kötbér igényét ír,ásbeli felszólÍtás Útján érvényesÍti, melynek a

Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követó 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

vállal kozói szá mlába beszámítható.
Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.
yállalkoző a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill.

elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtól számítottan 36 + 24 hÓnap

általános jótál lást vállal.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége - azérintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba

a teljesítést követően keletkezett, különösen:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben erről a Megrendelót a

Vá l l a l kozó az átadás-átvéte l ko r te lj es kö rűen 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,
- elóírt karbantartás hiánya (amennyíben erről a Megrendelőt a Vállalkoző azátadás-

átvétel kor teljes körűen tájékoztatta)
miatt következett be.

7, Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számÍtott 5 munkanapon belÜl

köteles a jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak
befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A jótállási igény teljesítésének végső határideje

a bejelentést követő 10 munkanap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható az
illetékes, Megrendeló nevében eljáró személy által meghatározott időtartam azirányadŐ.

8. A közvetlen balesetveszélyt, vagy az érintett épület (annak egy részének) rendeltetésszerű
használatát kizárő vagy korlátozó állapotot eredményező hibák esetén a fentiek azzal

alkatmazandóak, hogy aYállalkoző a bejelentést követó 24 őrán belül köteles a jótállási igényt

megkezdeni és folyamatosan munkát végezni a jótállási igény teljesiltéséig.
9. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket is, amelyek a hibás teljesítés okán a

Megrendelőnél keletkeztek.
10. Afentijótállási kötelezettség nem érintia Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. kÜlÖn

jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállásijogokat, és azok érvényesíthetósé§ét.
11. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállaljelen szerződéssel kapcsolatosan a hibás,

hiányos teljesítéssel kapcsolatos károkért (ide értve a Ptk. szerínti 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 kártérítési igények alól, illetve amennyiben

Megrendel8 a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által

teljesített összegeket megtéríten i.
12. Amennyiben a Vállalkozó teUesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó

- amennyiben erre jogi lehetőségvan - Megrendeló oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem

lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az

előző pont al kalmazandó.

4. Teljesítési határidő

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Vállalkozó teljesÍtési határideje a szerződés
hatálybalépésétől számított 120 naptári nap.
Felek rögzítik, hogy a fenti véghatáridő betartása a Megrendelő külÖnÖsen fontos érdeke.

6.

L

2.



3, Minden, az adott megrendelés teljesítését akadályozó, el nem hárítható kÜlső kÖrÜlmény (vis

maio4 a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilYen

munkaszervezési (több munkaváltaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.)

eljárással megoldható lettvolna a határidó betartása. A határidő módosulásáhozaz illetékes,

M egrendelő nevében eljá ró személy jóvá hagyása szü kséges.
Nem eredményezheti a teljesítési határidó módosulásál az elháríthatÓ, illetve a Vállalkozó
által kelló gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
Vállalkozó kijelenti, rrogy tisnaban van azzal, hogy a szerződés kÖzvetett tárgyát képező
építmény köicélokat szólgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való

teljesítése a Megrendelő különösen fontos érdeke.
Vállalkozó jelen okirat aláír,ásával kijelenti, hogy

o tudomása van a munkaterületen a tetőfelújítási munkálatok tárgyú szerződés
teljesítéséről;

. ajánlatát a párhuzamos munkavégzés körülményének ismeretében tette meg, és
ennek ismeretében ír,ta alá a szerződést

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen körülményre utóbb akadálykÖzlésként nem

hivatkozhat, a munkaszervezést ennek ismeretében köteles végezni, továbbá a

munkaterületen jelen lévő más személyekkel köteles fokozott együttműkÖdésre.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

A munkaterületet a Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított 2 munkanapon belÜl

adja Vállalkozó birtokába a műszaki leírásban és jelen szerződésben foglaltak szerint.
Megrendelő organizáciős (felvonulási) területet az épület környezetében biztosít. KÖzterÜlet
esetleges igénybevéte lénél a vonatkozó rendelet sza bá lya i a l ka l mazandóa k.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a munkaterületet a jelzett időszakban kizárólagosan
birtokolja, ilgy őt terheli ezzel kapcsolatos-fentiekbőlfakadó - valamennyi kÖtelezettség.
Vállalkozó a t9t/2oo9. (lX.15.) Korm. rendelet szerint kÖteles az építési naplóval
kapcsolatos feladatai ellátására,
Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterÜlet
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhetŐ.
A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem kÖteles.

Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégÍti ki a
Vállalkozó, akkor köteles legkésóbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig (annak kÜlÖnÖs

feltételeként) a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő
által a közüzemiszolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár(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. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill.
károsodásokért.
Vá l la l kozó köteles az építkezés ( kivitelezés) tűzvédel m i feladatai na k el látásá ra.

Tekintettel arra, hogy az épület közvetlenül közterület határán fekszik, illetve mellette
közvetlenül más felópítmények ill, felépítmény nélküli, de természetes személyek által
használt területrészek vannak, köteles a munkát Ú6l megszervezni és minden olyan
intézkedést megtenni, amely a szomszédos felépítmények épségét biztosÍtja, továbbá az ott
esetlegesen tartózkodó (pl. gyalogos) személyek testi épségét, egészségét, életét a
legmegíelelőbb módon védi,
Vállalkozó - az átvételfelteleként - köteles megtéríteni vagy a saját kÖltségén kijavítani 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 ál|agát, amelyet a tárgyi beruházás veszélyeztethet.
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10. Vállalkozó köteles megtéríteni és a Megrendelő felé igazolni az esetlegesen harmadik

személyek életében, testi épségében, vagy egészségében keletkezett károkat (sérelmeket) az

átadás-átvétel feltételeként.
11. Amennyiben a 9-10. pontban foglaltak nem teljesíthetők (pl. jogvita, vagy Összegszerűségivita

okán) az átvételig, akkor az átvétel különös feltételeként köteles a Vállalkozó olyan, kÖzjegyző
előtt tett nyilatkozatot csatolni, melyben feltétel nélkül vállalja a meg nem fizetett kártérÍtési
(sérelemdú) összegek megfizetését a jogosultak részére, illetve ha bármely jogosult

közvetlenül az Önkormányzattal szemben érvényesít igónyt, akkor vállalja, hogy ezen igényt a
Megrendelő helyett a jogosu ltna k megfizeti (ta rtozáselvá l la lás).

t2.Yállalkozó a jelen szerződés második fejezetében meghatározottak szerint kÖteles teljes
körűen betartania műemlékvédelmi (örökségvédelmi)jogszabályokat, előírásokat,

13. vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően
elkeríteni (amennyiben ez szükséges). Felel mindazon károkért, amely ezen
kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.

14. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 7.00 órától 77.0O Őráig,

illetve fokozott zallal, és porképződésseljáró munkák esetén munkanaponként 8.00 Órától
16.00 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a

Megrendelőnek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve történhet azzal, hogy ilyen

esetben fokozott zajjal és porképződésseljáró munka nem végezhető.
15. Vállalkozó köteles 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

kUavítani.
16. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan - az építési folyamat jellegének megfelelően

- rendezett állapotban tartani.
17. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelóen gyűjteni, és

hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően
igazolni.

18. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról

- tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára ellenérték nélkÜl

lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-
átvétel megkezdéséig.

19.Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt műszaki ellenőrt közvetlenÜl, megfelelő
időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása
esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek
kö ltségei a Y állalkozőt te rh e l i k.

20. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal,hogy az utasításijoggyakorlására
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 Vállalkozó a szerződéstól
elállhat vagy a feladatot a Megrendeló utasításai szerint, a Megrendeló kockázatára
elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabá|y vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolhatÓ, ha más
módon a szerzódésszerű teljesítés nem biztosítható.

2t.Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsÍtás szÜkséges a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és
költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendeló feladatává nem teszi.

22.yállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, kÖzszolgáltatókkal.
23. A Vállalkoző a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről a műszaki leír,ásban rÖgzített

igazolásokat kell a Megrendelőnek átadni a teljesítés igazoláshoz.
24.Ayállalkoz| az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belÜli

bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel
kötelezettséget vállal, hogy engedményezi az alvállalkozóit (közreműkÖdóit) a tárgyi

beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthetó Összes
jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények



érvényesíthetősége érdekében a yállaliiozó a szerződés során (de legkésóbb a teljesítésig)

köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek
megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkoző a szerződés teljesítése során az alvállalkozői
változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles
alvállal kozóját írásban értesíteni.

25.Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, Úgy a Vállalkozó
haladéktalanul 3 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a

mu n katerületet a Megrendelőnek visszaadni,
26. Aszerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépÜleten, kÖzterÜleten, vagy oda

kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját

szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön Ír,ásban hozzájárult. Az

ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelÖsség terheli.
27 . Felek rögzíIik, hogy az alábbi értékelési szempontra a Vállalkozó az alábbi megajánlást tette,

melynek való megfelelés a teljesítés során folyamatosan - súlyos szerződésszegés terhe
mellett - kötelező és amelyet a Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítása során ellenőriztet:

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember
műemléki védettségű épületen végzett
épületfelújításra vonatkozó szakmai
tapasztalata

0 hónap

28. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett íll. a műszaki leÍrásban,
jogszabályokban foglalt szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerzódésszegésnek
minősül.

6. Ka pcsolatta rtás, jognyilatkozattétel, titokta rtási szabályok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály elóírja.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a
Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve
a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredó kárér't az ezért felelős fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet
vonatkozó sza bá lya i m egfelelően a l ka l maza ndóa k.

Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgárijogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban
lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is, Ezen személyek magatartásáérta titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörÜknek megfelelően jelen

szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés te|jesítését
ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása Üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadható meg.
Az illetékes ellenőrző szeruezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó kÖteles

minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az
ellenórzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,
Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arről, hogy Megrendelő kÖteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

i. Vállalkozószerződéses kötelezettségétsúlyosan megszegte és ezaszerződés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés
alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett,
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valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy

egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a szerződésszegés leí,rását, az annak alapján alkalmazott
jogkövetkezményt, valamint azon dokumentumokat, amelyek alapján
megállapítható, hogy a Vállalkozó a szerződésszegést nem vitatta, vagy, hogy
sor került-e a szerződésszegés vonatkozásában perindításra. PerindÍtás
esetén Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megkÜldeni a pert

lezár ő jogerős hatá rozatot.
ií. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bí,rósági határozatban

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását,
lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés
felmondásához vagy a szerződéstől va|ó elálláshoz, kártérítés követeléséhez
vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés leheíetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesÍteni abban az
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak,
kivéve ha ezzel a Megrendelőnekazadatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában
kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényá|lás-

értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan kÖÚetkezett

be).
8. Jelen szerzódéssel 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
átvétele igazolható:

M egrendelő r észér ől: Matkovich l lona Zsuzsa n na polgá rm ester
Telefon : 06-27 / 315-534

Fax: 06,27/5t3-4t4
e-ma i l : polgarmester@va roshaza.vac.h u

Vállalkozó részéről: Urbán Péter Tibor ügyvezető
Telefon : 06-20/ 97 2-3342

Fax: 06-27/313-996
e-mail: info@utikft.hu

9. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kÖtelesek egyÜttműkÖdni.

10. Megrendelő és yállalkoző egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

11. Megrendelő a teljesítést műszaki 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. eljáró míszaki ellenőr neve: Jacsó Szilárd, azonosító száma, NÜJ iete: t3-67O7t.

12. Megrendelő képviselóje jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni.

13. Felák kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem

megfelelően te lj esítette.

7. A szerződés teljes'ritése

t. A Megrendelő a kivitelezési feladatok teljesítését követően a L9t/2009. (lX.15.) Korm.

rendeiet vonatkozó (különösen 32.§) rendelkezési megfelelő alkalmazásával VállalkOző a

Megrendelőt köteles készrejelentés formájában Írásban, a hatályos jogszabálYi

renáelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles a teljesítés ellenórzését 5
munkanapon belül megkezdeni, és 30 naptári napon belül befejezni, a Kbt. 135.§ (2) bek-

ben írt jogkövetkezmények terhe mellett.



3.
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Az ellenőrzés során a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, és naplóban felvezetik az

esetleges hibák és hiányok listáját, A Vállalkozó köteles a felmérési naplóban nyilatkozni a
hibák kijavításának határidejéról, mely nem haladhatja meg az átadás-átvételre
meghatározott határidő utolsó napját.
A téljesítés elismerésének különös feltétele 2 pld. teljesítési dokumentáció átadása
Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az az adott
megrendelés vonatkozásában releváns:

i. kivitelezői nyilatkozatot,
ii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
iii. beépített anyagok és szerkezetek teljesítménynyilatkozatait,
iv. az építési hulladékkezelés dokumentumait,
v. az ellenőrző mérések dokumentá|ását.

A munka elvégzését követően a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot
továbbá a felvonulási épületeket és felszere|éseit teljes körűen elszállítani. Ennek
megtörténte a teljesítés igazolás kiadásának feltétele.
A munka elvégzését követően a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 példányban a teljesítési dokumentációt, valamint jelen szerződésben és
jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű
teljesítés feltétele.
A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó í,rásban tájékoztatja
a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelóség esetén - átveszi. Ez a teljesítés esetére
vonatkozó birtokbavétel napja.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendeló csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át. A
teljesítésigazolás aláírása nem jelenti a Megrendelő által nem észlelhető (rejtett) hibák
vonatkozásában a hiba-, és hiánymentes teljesítés elismerését.
A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelÜlvizsgálatot a
Megrendelő hívhatja össze a teljesítést követően, évente, a jótállási idő lejártáig, az adott
időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákal/hiányosságokat
vizsgálják és jegyzókönyvben röEzítik. Vállalkozó a iegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák
küavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 20 nap.

8. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok

A szerződést a felek a teljesítésig kötik.
A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a ftk. kivitelezési szerződésre vonatkozó
szabályai irányadók az alábbiak, különösen a figyelembevételével.
A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. aá felmondani másik fél
szerzódésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás, illetve ilyennek minősÜlő
egyéb magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önma§ában
megalapozza.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, mely körében a
Megrendelő dönthet fenti jogának a szerződés egésze, vagy az érintett megrendelés
vonatkozásában történő gyakorlásáról.

a, Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy
az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,

b, Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 5 napra),
c, a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás

indul;vagy
d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdaságitársaságrólvan szÓ)

a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja e§észben

vagy részben,
'f , a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, tÖrlési eljárás

indul, vagy

5.

6.

7,

8,

t.
2.

3.

2,



6.

7,

e. a Vállalkozó a jelen szerződésben megielölt te|jesítési határidót 3 napot meghaladóan

elmulasztja , vagy
h. Vállalkozó a szerződésben foglalt bármely egyéb kÖtelezettségének nem tesz eleget, és

emiatt a szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási, elhelyezési kÖtelezettségét
megszegi,

j. az előírtfele|ósségbiztosítás - annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely

okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belÜl legalább azonos
tarta|ommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosításijogviszony nem áll f enn azzal,
hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt

keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,
k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét - kivéve, ha ahhoz más

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vá|lalkozó megszegi,
l. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,

m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
n. Vállalkozó a teljesítés során hámis adatot szolgáltat,
o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vá l la l kozó fogla l koztatásra vonatk oző szabályokat megsérti, vagy
q. vállalkozó okán harmadik személynek kárt okoz.

A Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha

Megrendelő - nekifelróhatóan --a. 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. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi,
A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Yállalkozó a megszűnésig

te lj esített szol gá ltatáso k el l e n értéké re j ogosu lt.

Szérződésszeáés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,

szerzódésszegőfél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszÜntetésére, megfelelŐ,

legalább 3 múnkanaóos (élet_, vagy testi épséget befolyásoló helyzet esetén 1 napos) (fizetés

teÚesítésénél t5 napos) határidó mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó
nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelÖlni a súlyos

szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kelljelen pontot

alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: e|mulasztott szigorú határidŐ) nem

lehetséges.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni

tudjon - ha
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
meghatározott feltétel;

személyes joga szerint jogképes szervezet,

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

8.

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül
szerez valamely olyan jogi személyben
szervezetben, amely tekintetében fennáll

25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
vagy személyes joga szerint jogképes
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

a l pontjá ba n meghatá rozott feltétel.
c. Ennek érdekébén a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megísmerhetővé teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szeri nti ügyletekről Megrendelőt ha ladékta la n u l értesíti.

9. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:

Á. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.

139.§-ban foglaltaknak; vagy

10



c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy azEurőpai Unió Bírósága az EUMSZ258, cikke
alapján ind-rltott eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötetezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése
esetén á váltatrozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a

Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Yállalkoző birtokláshoz valő joga

automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán
a szerzódés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterÜlet

vonatkozásában birtoklásijoga nem áll fenn,aza Megrendelő jogosult - akár Önhatalommalis

- birtokba venni. Megrendelő - amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik -
biztosítja a Vállalkozónák, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített

vagyoniárgyakat) reális idón belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállÍtsa.

Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a

M egrendelővel szem ben érvényesíthető birtokvédel m í iogáről.

9. Es/éb rendelkezések

t, Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.)

Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra
vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosÍtás hatályát a jelen szerződés
teljesítéséig fen nta rtja.

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

ftk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerzódést bármely fél felmondhatja, az az ok legalább

45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul
köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből
eredő károkért felelős.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt, 62.§ (1) bekezdés k) pontka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és
a me lyek Vá l la l kozó adóköteles jövedel mének csökkentésére a l kal masa k.

5, Felek a jogviták eldöntésére - hatáskörtől függően - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti
J á rá s b írósá g/ Tö rvé nys zék kizár őlagos i l l eté kessé gét.

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesÜlése esetén, Írásban

módosítható. 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 nta rtásba bejegyzés na pjáva l,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárjaki.
7. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása , ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót

mentesítiék az olyan szerződésszegés (illetve szerzódésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vag} elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, 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 küelenti VállalkozÓ, hogy a kockázatokat felmérte
és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a Rözbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának
laitatmávat ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
minden továbbijogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkÜl - a megSértett

kötelező érvényú jógszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerÜl.
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Fentieket kell megfelelően alkalmazni,havalamely kógens jogszabály akként rendelkezik,hogy
valamely rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

9. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél
aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerŰ)
aláírása esetén érvényes.

10. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete - fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok

11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírás napján lép hatályba.

Felek a szerzódést, mint
h e lybe n ha gy őlag alákják.

akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés után,

Kelt: Vác, 2O2L,2,§,,,<|,E,
UT! Kft.

2600 Vác, Hanusz utca 38.
Cg.: 13-09-062403

Adószám: 1 0459924-2-1 3

vállalkozó

Elleniegyezték:

VácVáros Jegyzője

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet jogi referense

Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
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