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1.

:

Eltizm6nyek
Megrendelo, mint aj6nlatkero kozbeszerz:dsi elj6r6st folyatott le epit6si beruh6z6s tdrgyban.
A bidrkezett aj6nlatok alapjan az ellilris:nyertes6nek az ajtnlatkero aYfilalkozot hirdette ki'
Felek jelen v6llalkoz6si szerzodesl (a tovdbbiakban: szerzodds) ezen kozbeszerzesi elj6r6s
alapj6n kotik meg, az ajtnlatteteli felhiv6sban ds a dokument6ci6ban foglalt valamennyi
kitdtelt. eloir6st. stb. magukra kdtelezonel,r fogadj6k el.

I. A SZER'16DES TARTALMA

A

szerz(id6s trirgya

i. A s,zetzodes t6rg.va a 3433. Nydklidhriza, Kossuth Lajos u. 54/B. alatti Napkiizikonyha6piilet l'ehijftdsa 6s energetikai korszertisit6se a Y|llalkozo altal a
Dokumentd:cioban szereplo muszaki leir6s szerint'
2.

3.

4.

Jelen szerzodes hatdrozza meg a felek jogait ds kotelezetts6geit, a teljesit6s muszaki
tartalmfrt, a teljesitdsre ir6nyaclo jogi felt6teleket, a V6llalkoz6 szolg6ltat6sai
ellen6rt6kek6nt j6ro dijak ossze gex., a fizetesi felteteleket ds egydb kdtelezetts6geket.

a tel.jesitisre

vonalkozo reszletes muszaki tartalmat, eloir6sokat
kovetelmdnyeket a kozbeszerz,esi e\itrirs Dokumentdcioj6ban hattroztameg.
Megrendelo

ds

V6llalkozo alapveto kotelezetts ege az, hogy a Dokumentdci6 rdszek6nt 6tad6sra kertilt
tervek, iratok, eloir6sok alapjdn, a saj6t muszaki ajtnlatdban meghathtozottak szerint,
hatdridore I. oszt6lyir minosdgben elvegezz.e az eloirt munk6latokat. A V6llalkozo a
feladatainak teljesitdsdt for'dllalkozokdnt vdgzi el, kizdrolagosan ds egyediil felelos a
teliesitdsnek a ielen Szerz6des es ra Dokument6cio f.eltetelei szerinti megvalosithsdert.
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A vfllalkozfi dij

5.

Megrendel6 a Dokument6cioban eloirt munkdlatoknak hat6ridoben torldno, L oszt6lyf
anyag 6s kivitelezoi minos6gi e:lvegzese esetdn nett6 59.440,767,- + Afa HUF
v |llalko zo i dij al frzet a Y 6ll alko 2i rd s z dre
.

6. A vallalkozoi dij egydsszegu ittalinyir, amely kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n kertilt
meghat6roz6sra az elvdgzendo munk6latok tdteles felmdr6se eredm6nyekdnt.
A v6llalkozoi dij a v6llalkoz6

6rkepzdsdben felmeriilt hibAk, tdveddsek, valamint a
gazdashgr feltdtelek, 6rfolyam-kondici6k megvtitozbsa esetdn sem m6dosithat6.

7. A v6llalkoz6i dij tar\almazza

a muszaki tartalom megval6sitds6nak teljes koltsdgdt,
a kivitelezdsi munkdkat, a felvonul6si- es anyagkoltsdget, a bedpitdsre keriilo eszkozdk
ellenerldkdt, a vagyonbiztositdst, a tevdkenyseggel kapcsolatos minden dijat, illetdket,
az dtad6s-6tvdteli elj6r6s koltsdgeit, a jotallasi 6s szavatoss6gi kdtelezetts6gek
kdltsdgeit, stb. V6llalkozo a fenti dijon feliil semmilyen cimen tdbbletkolts6get nem
6rv6nyesithet.

8,

A vSllalkozoi dij megfizetdse a tel;iesitdst kovetoen, forintban, szabfiyszeruen kiAllitott
szlmla ellendben banki 6tutal6ssal tdrtdnik. a Vdllalkozo OTP banknfl vezetett
| | 7 3 400 4 -20522832 sz,t+mu bankszitmlii 6r a.

9.

Megrendelo aszitmli* a Ptk.6:130. $ (1)-(2) bekezdds szerint egyenliti ki, a sz6ml6k
teljesitdsdtol sz6mitott 30 napo:i fizetdsi hat6ridovel, Ha azonban V6llalkoz6 a
teljesit6shez alviilalkozot vesz igdnybe, Megrendelo a v6llalkozoi dijat az epitesi
beruh6z6sok kozbeszerzdsdnek rdszletes sz,abttlyairol sz6lo 30612011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. $ eloir6sai szerint fizr:ti meg. Flbben az esetben V6llalkozo koteles az ott
eloirtak szerint nyilatkozni, hog)' az adott megrendeles teljesitesehez alv|llalkoz6t
vesz igdnybe ds koteles nyilatkozni az alv|llalkoz6i teljesitesek mdrtdk6rol.

10. Felek rogzitik, hogy jelen szeruodrSskozbeszerzdsi elj6r6s alapj|n kotdtt szerzodes, igy
a szerzodes 6s annak telj esitdse eseten a kifizet6s az Art. 361 A. $ hat6lya al6 tartozlk.
1

1.

12.

Amennyiben a Megrendelo az ellendrldk kifizetdsdvel k6sedelembe esik, V6llalkozo a
Ptk. szerint kesedelmi kamatot kdrretelhet.

A vdllalkozoi drlrol szolo sz6mlakiallitasixa csak abban az esetben keriilhet

sor, ha a
pont
szerint
40.
vagy
teljesit6sigazolis
a
igazolta
a
a
ir6sban
teljesit6st,
Megrendelo
kiaddsra keriilt. A teljesitds-igazoldst csatolni kell a benyujtott sz(tmlithoz, ennek
hi6ny6ban a szitmla visszaktilddsre kerul.

II. A KIVITELEZESI SZAKASZRA VONATKOZO NI6INASOX
A munkateriilet rltadr{sa
a munkateriiletet a szerzodes teljesit6sdre alkalmas 6llapotban
szerz6dds al6ir6sdt kovetoen, 90 nraptdri napon beliil a V6llalkozo reszere 6tadni,

13. Megrendel6 kdteles

14.

a

a munkatenilet 6tadfs6nak idopontj6ig koteles ir6sban megnevezni a
Megrendelo reszdre a felelos muszaki vezetojet, aki a Vdllalkozo nevdben teljes
hat6skorrel jogosr-rlt intezkedni a szerzodes teljesitesdvel kapcsolatban. Amennyiben

V6lialkozo
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Megrendelo sa.jat megitelese szerint a felelos milszaki vezeto alkalmatlan, yagy
megszegte kotelezettsegdt, Megrendelo irdsbeli k6resdre V6llalkozo koteles ezen
szemdlyt lecserdlni me gfelelo fele.lo s mriszaki vezetore.
Az 6pit6si napld,
15.

Az 6pitdsi naplo vezetdsdre az dpitoipari kivitelezdsi tevdkenysegrol 19112009.
(IX. 15.) Korm. rendelet eloir6sai vonatkoznak. Felek az epitesi napl6ba tdrteno
bejegyzdsre.jogosult kdpviseloit az. epitesi napl6 megnyit6sakor rogzitik.

16, Felek a munkav6gzdssel kapcsolatos minden ldnyeges adatot,

kortilmdnyt es utasit6st
az epitesi napl6ban kotelesek egym6ssal kozolni. Az dpitesi naploban az epft6ssel ds
szereldssel, az ellenorzessel ds vizs96latokkal, az 6tad6s-6tvdtellel kapcsolatos
koriilm6nyeket, az egyes munkdk vdgrehajt6sdnak kezdetet 6s befejezeset, az
ellenorz6sek ds vizsg6latok eredmenyeit, a mdrdseket, stb. is rogziteni kell.
A teljesft6s ellendrz6se

17.

Megrendelo

a teljesitdst a kivitelezds sor6n elore

bejelentett idopontokban

6s

alkalomszeruen is ellenorzi.
18. Megrendelo muszaki ellenore a munkatenilet 6tad6skor

keriil megjeloldsre. A muszaki
ellenor jogosult b6rmikor, elozetes bejelentds ndlkiil az ellenorizni. A muszaki ellenort
- hacsak a Megrendelo kifejeze:lten ezzel ellentdtes nyilatkozatot nem tesz - a
kivitelez6s sor6,n a Megrendelo nyilatkozatteteke feljogositott kdpviselojdnek kell
tekinteni, akinek nytlatkozatai, 6ll6sfoglal6sai egyben a Megrendelo nyilatkozatainak,
6116sfo glal6sainak minosiilnek.

19.

V6llalkoz6 koteles az ellenoruds eredmdnyes lefolytat6sa drdekdben a Megrendel6, 6s
mtiszaki ellenore rendelkezesdre 6llni, a felmeri.ilt kdrddsekre 6s 6szrev6telekre
vo natko zo an te lj e s k 6 rti t6j eko ztathst nyfj tani.
Telj ersit6si hat:irid 6

20.

A
75

szerzodes teljesitdsdnek hat6rideje
naptriri nap.

a

munkatertilet t*ad6sat6l szitmitott

Az 6pit6si munkrilatok v6gzds6nek f6bb szabilyai
21.

V6llalkozo v6.llalja, hogy a munl<ateri.ileten az eredmdnyes muszaki 6tad6s-6tvdteli
elj6r6sig az ftllagmeg6v6sr6l, a vagyon ds trizvddelemrol ds a munkavedelmi eloir6sok
ds a foglalkoztat|sra vonatkozo szrabdlyok betart6s6r6l gondoskodik. E kotelezettsdgek
megszegdsdbol, valamint a tevekenys6gbol eredo harmadik szemdlynek okozott k6rok
vonatkoz6sabanY6llalkoz6t teljes koru felelossdg 6s k6rt6rit6si kotelezettsdg terheli.

22.Ytilalkozo koteles

a

Megrendelot minden olyan kdriilmdnyrol haladdktalanul
drtesiteni, amely a kivitelezds eredmdnyessdgdt vagy kello idore tdrtdno elvegzds6t
vesz6lyezteti, vagy gdtolja. A V6llalkozo ltlelosseggel tartozik az drtesitds
elmulaszt6s6b6l eredo karokdrt.

23. V6llalkozo koteles szigonian kovetni a Megrendelo utasit6sait minden olyan ugyben,
amely a felujit6s megvalosit6s6t 6rinti. Megrendelo utasit6sa nem terjedhet ki a munka

elsosorban - de nem kizdrolagosan - az, dpitdsi naploban tort6no bejegyzdssel kdzli a
V6llalkoz6val.

24.Megrendel6 a V6llalkoz6 reszere nem biztosit iroddt, szoci6lis helyisdgeket, oltozot,
rakt6rt. A teljesitds feltdteleit a V6[lalkozo koteles megteremteni saj6t koltsdgere,
25, V6llalkoz6 koteles az ipftdsi helyszint rendben tartani, a keletkezo hulladdkait minden
munkanap vdgdn osszetakaritani ds elsz6llitani.

26.Yallalkoz6 kciteles betarlani a rnindenkor hat6lyos kornyezetvedelmi eloir6sokat,
jogszab6lyokat, igy kiilonosen az esetlegesen keletkezo veszdlyes hulladdkok
kezel6s6re, illetve a vesz6lyes anyagok kezeldsere vonatkoz6an.
27.Yallalkoz6 koteles betartani azintezmeny teriiletdre vonatkoz6 munka-, baleset-, tuz-,
ds vagyonvddelmi szab6lyokat, A munka megkezddse elott el kell kdszitenie a
munk6ban rdsztvevok ndvsor6t ds al6ir6s6t tarlalmazo list6t, mely rgazolja, hogy a
kdtelezo munka 6s balesetv6delmi, valamint trizv6delmi oktat6son rdszt vettek.
28. V6llalkoz6 dolgozornak tuz-, baleset- 6s munkavddelmi oktat6s6drt, valamrnl az
tntezmenyre vonatkozo szab|lyok betart6s6drt ds betartat6s6drt, tovdbb6 az esetleges
onhib6kb6l adodo balesetekerl, a munkafegyelem ds mor6l megfelelo szinten
tafi.itsircrt, mindezekbol adodo joglvit6kdrt egyedtil V6llalkozot terheli a felelosseg, e
tdren Megrendelovel szemben senLmifdle igdnye 6s kovetelese nem lehet.

2g.Yallalkozo feladatifi kepezi az esetlegesen sziiksdges kdzteriilet-foglal6si
beszerzdse, a kozteriilet-foglal6si dij, stb. megfizetdse.

engedely

az

30.

alkalmaz6sra, be6pitdsre kertilo anyagokat, eszkdzoket
elozetesen bemutatni a Megrendelonek. A t6nyleges bedpitdsre csak a Megrendel6
j6v6hagy6sa eseten kertilhet sor. A bedpitdsre keri.ilo anyagokr6l a vonatkoz6
jogszab6lyok ds muszaki eloir6sok szerinti minosdgi bizonylatokat a miszaki ellen6r
rdsz6re 6t kell adm, ez a szttmla be:nyfjt6s6nak felt6tele.

31.

Az

V6llalkoz6 koteles

dpit6si tevdkenys6g vegzer;e sordn keletkezett tormeldk es sitt vdgleges
elhelyezesdrol (lerakas6rol) es a lerakohelyre tdrtdno sz6llitdsr6l aYiilalkoz6 koteles
gondoskodni, ds az ezzel kapcsolatos koltsdgek viseldse is a V6llalkozo kizdr6lagos
feladata ds felelossdge.

32.

V6llalkozo ajogosan igdnybe vett alv6llalkozokdrt irgy felel, mintha a munkdt maga
vegezte volna. Alv6llalkozo jogosulatlan igdnybevdtele eset6n pedig felelos minden
olyan kdrert is" amely e nelkul nern kovetkezett volna be.

33.

Ha a kivitelezds sor6n p6tmunka vdgzdsdnek sztiksdgessege mertil fel, anol a
V6llalkoz6nak soron kiviil fr6sbantdjekoztatnia kell Megrendelot. Megrendelo ekkor
ir6sban titj ekoztatj a V 6l lalko z6t a teendokro

1.

K6szre jelenLt6s, |tadfls-irtv6teli eljrirds
34.

A munk6latok befejezdsekor a V6llalkoz6 kcjteles a munk6latokat kdszre jelenteni
Megrendel ot a mriszak t 6tadis- ltvdteli elj 6r6sra meghivni.

35.

A keszre jelentest

6s a

kovetoen 15 napon beliil mes kell kezdeni az tttadin-ifivdteli
elj6r6st. Amennyiben ezen hat6ridot koveto 15

I

t.

_,,"*..

meg az atadas-6tvdteli elj6r6st, vagy megkezdi, de annak megkezddsetol szdmitott 30
napon beliil nem fejezi be, a Vdllalkoz6 kdresdre a teljesit6sigazollst koteles kiadni.
36.

Az

6tad6s-6tv6teli elj6r6s sor6n Megrendelo megvizsg6lja a teljesitds
szerzodesszerus6g6t. Jegyzokonyvbe rogziti a felf'edezelt hiitnyokat, hib6kat, a hib6s
munkardszekre eso koltsdgvetesi osszegeket, valamint az erv6nyesfteni kiv6nt
szavatoss6gi i gdnyeket.

37 .

Yallalkozo koteles

az 6tad6s-6tveteli jegyzokdnyvben

meg6llapitott hib6kat,

hi6nyoss6gokal az ott meghattxozc>tt hatdridore, saj6t kdltsegen kijavitani.
38.

A

muszaki 6tades-6tv6teli elj6rds akkor tekintheto eredmdnyesnek.

ha

a

Dokument6cioban eloirt munk6latok L oszt6lyui minosdgben teljes koruen elkdszriltek,
tovabb6 a beepitett anyagok megfblelosdgdt tanirsit6 bizonylatait, az eszkozok j6t6l16si
j egyeit V61 lalkoz6 6,tadta Megrendelonek.
39.

A sikeres fiadts-iltveteli elj6r6s lez6rultakor a Megrendel6 muszaki ellenore

611itja

ki

a

Y filalkozo r eszdre a telj esit6s- rgazolist.

40. Felek a jot6ll6si ido le.j6rtakor uto-feltilvizsg6lati elj6rdst tartanak, melyet Megrendelo
hiv 6ssze. A meghivohoz csatolni kell a Megrendelo iitaldssze6llitott hibajegyz6ket.
V6llalkoz6 az ut6-f'eliilvizsgdlat sc,r6n felt6rt hib6kat koteles 15 napon beliil kijavitani.

III. SZERZoUNST BIZTOSITEKOK
Felel6ss6gbiztosit6s
41. V6llalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzodes tdrgyitra es 6rtdk6re is kiterjed6
felelossdgbiztosit6ssal rendelkezik. A felelossdgbiztosit6s m6rt6ke k6resemdnyenkdnt
minimum 5 milli6 forint, Osszesen minimum 20 millio forint. A biztosit6si kotv6ny
m6solati peldinyat a szerzodes megkotdsdvel egyidejuleg Megrendel6nek 6tadja, ds
felel azert, hogy az a kivitelez6s teljes ideje alatt hat6lyban legyen. Ezen eloir6s
me gsze gdse srilyo s szeruodessze geisnek mino stil.

J6tdlLis

42.YallaIkozo jotttllast vdllal azerlt, hogy az elvegzett munk6latok, a beepitett anyagok,
eszkdzok mentesek az anyagminosdgbol, gy6rt6sb6l vagy a Ytillalkozo
(alvdllalkozoja, beszttllit6ja) b6rrnely tevdkenysdgdbol illetve mulaszt6s6b6l adod6
mindazon hib6kt6l, melyek a rend,:ltetdsszeru haszniial sor6n elo6llhatnak.
43. V6tlalkozo jotiilitsi kdtelezettsdge a sikeres muszaki iltadils-AFetel napj6tol szdmitva
36 h6napig terjed.

44.Yallalkoz6 koteles a jot6ll6si id(rn beliil keletkezett hibft haladdktalanul kijavitani.
A kijavitott r6szekre a jot6ll6si k,Stelezettsdg a javitott resz vonatkoz6s6ban a v6llalt
j6t6ll6si idovel azonos idotartamra meghosszabbit6sra kertil.
45.!1a V6llalkoz6 a hiba kijavit6s6t ir bejelentes kdzhezvdtel6tol szdmitott 48 or6n beltil
nem kezdi meg ds azl folyamatosan nem vdgzi, Megrendelo jogosult a kijavit6s
drdekeben a sztikseges intezkeddseket V6llalkozo kocklzatdra ds kdltsegdre megtenni.
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46, Amennyiben a j6t6ll6si idoszak alatl a hiba kijavittnal vttllalkoz6 nem v6gzi el, rigy
Megrendelo a V6llalkozo koltsdgere m6s v6llalkozoval elvegeztetheti azokkrjavititsttt.

K6sedelmi 6s meghirisul6si kiitb6r
47.

A vdghat6rido V6llalkozonak felr6hato

kdsedelmes teljesitdse eset6n V6llalkoz6 - a
szerzoddsszegesbol fakad6 egyeb kdtelezettsdgein tirl - naponkdnt 50.000.- forint, de
maximum a netto v6llalkoz6i dij 15 o/o-nak megfelelo mdrtdku kdsedelmi kotb6r

fizetesdre koteles. A kdsedelem idotartam6ba nem sz\mit bele a megrendeloi
kesedelem 6s a vis maior. Felek vis maiornak tekintik kiilonosen a - nem V6llalkoz6
alkalmazottaira vonatkozo - sztr6jkot, valamint a h6borut, irvtzet, tiizesetet, karantdnt,
stb. K6sedelemnek szdmit az rs,ha hib6s teljesites miatt aY5'llalkozo a hiba kijavit6sra
meg6llapitott pothat6ridore, de az eredeti szerzod6ses hat6ridon tul teljesit.

48. Amennyiben Vdllalkozo a szerzodes teljesitdsel megtagadja, illetve a teljesitds a
Vdllalkozonak felr6hato okbol ellehetetlentil, V6llalkozo a nett6 v6llalkozoi dii 20 %nak megfelelo osszegii meghiirsulasi kotbdrt koteles ftzetni.
49. Felek megfllapodnak,
6sszegdbol visszatartani.

hogy

a kotbdr

dsszegdt Megrendelo .iogosult

a

szdmla

IV. A SZBRZ6DES MODOSITASA. ASZERZODESToL VALO NIATIAS
50.

a

szeruoddst csak
m6dosithatj6k.

Felek

a Kbt.

132.

$

szerinti felt6telek fenn6ll6sa

esetdn

a szerzodds teljesitese sor6n sirlyos szerzoddsszegdst k<ivet
el, vagy az egyeb s'zerzodessz.egdst nem orvosolja 15 napon beliil, vagy a teljesitdsi
hat6rido elott nyilv6nval6v6 v6lik, hogy a V6llalkozo a munk6t csak sz6mottev6
kdsdssel (15 napn6l hosszabb kdsedelemmel) tudja elv6gezni ds Megrendelo az titala
felaj6nlott fj hat6ridot nem fogadja el, akkor Megrendelo a szerzoddstol el6llhat, vagy

51. Amennyiben a V6llalkozo

a szerzodest azonnalt hat6llyal felrnondhatj a.

jog6t gyakorolja, Megrendelo
szerzodesszegdsre vonatkoz6 szab6lyok szerint k6rtdritesre jogosult, megilleti

52. Amennyiben Megrendelo el6ll6si, vagy felmond6si

a
a

meshiirsul6si ktitbdr.

V. VEGY]OS RBNDELKEZESEK
P6nzmosds elleni rendelkez6sek

fizet, illetve nem sz6mol el a szerzodds
teljesitesdvel osszefiiggdsben olyan koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontja szerinti feltdteleknek nemL megfelelo t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s
amelyek V6llalkoz6 adokoteles j o'vedelmdnek csOkkentdsdre alkalmasak.

53. V6llalkozo kotelezettseget v6llal, hogy nem

54,

V6llalkoz6 kdtelezettseget v6llai. hogy a szerzodds teljesitdsenek teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetel a Megrendelo szdmira megismerhetovd teszi 6s a Kbt.
125,

I

(5) bekezdds szerinti i.igylel.ekrol Megrendelot haladdktalanul drtesiti.

rh/ /1
6

55. Megrendelo

jogosult a

szerzodd,st

a Kbt" 125. $ (5) bekezddse szerint felmondani

a

Kbt. 125. $ (6) bekezddse szerinti elsz6mol6ssal.
56.

adoilletosdgunek minosiil, akkor ezvton
meghatalmazza a magyarorcz6gi Nemzeti Ad6- ds V6mhivatalt, hogy a Y6llalkoz6
adoilletosdge szerinti adohatos6gtol Vdllalkozora vonatkoz6 adatokat kozvetleniil,

Amennyiben V6llalkozo

j

kiil{bldi

ogsegdly ig6nybevdtele n61kii1 beszerczze.

Alvrlllalko z6kra, proj ekttf rsasigra vonatkozri rendelkez6sek

- akix a kor6bban

57. V6llalkoz6 koteles Megrendelonek a teljesitds sor6n minden olyan

megjelolt alv6llalkoz6 helyett igdnybe venni kiv6nt

-

alv6llalkozo bevon6s6t
bejelenteni, amelyet az ajdnlatitban nem nevezett meg ds a bejelentdssel egytitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az titala igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll a
Kbt. 56. $ szerinti ktzitr6 okok hat6lya alatI.
58.

A V6llalkozo teljesitds6ben koteles kozremtikodni az olyan alvfilalkoz6 ds szakember,
amely a kozbeszerzesi elj6r6sban reszt vett a Yilllalkozo alkalmass6gtnak
igazolisfhan Az ilyen alvillalkoz6, 6s szakember helyett csak a Kbt. 128. $ (3)
bekezd6sdben lefrtak fenn6ll6sa ds a Megrendelo hozzfuftrulfisa esetdn vehet reszt a
teljesitdsben m6s alv6llalkoz6.
szerzodes teljesitdse sor6n a nyertes aj6nlattevo(k) reszlre
projektt6rsas6g ldtreho'zitshtnem teszi lehetovd 6s nem is koveteli meg.

59, Megrendelo

a jelen

-

-

60. Felek a koltsdgvetdsi penzeszki)zdk felhaszn6l6s6nak nyilvdnoss6ga drdekdben a
szerzodes ldnyeges tartalm6r6l atirjekoztat6st nem tagadhatl6k meg iizleti titokra val6

hivatkozds cimen. Vdllalkozo koteles a Megrendelotol a munka kapcsdn kapott
inform6ci6kat, valamint a munka s;or6n kdsziilt dokument6ci6kat bizalmasan kezelni.
61.

Felek megkisdrlik vit6s k6r,J6seiket kdzvetlen titrgyalils ritj6n rendezni.
Ennek sikertelens6ge esetere a16'izetik magukat - hat6skort6l fiiggoen - a Miskolci
J6r6sbir6s6g, illetve a Miskolci Torv6nysz6kkizitrolagos illetdkessdgdnek.

62.

A szerzoddsben

nem szabfiyoz<ttt kdrddsekre a Ptk. rendelkezdsei, a vonatkoz6
jogszab6lyi
rendelkezesek, a Dokument6ci6, valamint V6llalkozo fital a
hat6lyos
kozbeszerzdsi elj6rds sor6n benyirjtott aj6nlata az ir6nyad6.

63. Jelen szerzodes a kozbeszerzesi djirds dokumentumaival (Felhfvfs, Dokument6ci6 ds
mell6kletei) egyiitt drvdnyes ds ezek alapj6n drtelmezendo.

Felek a szerzoddst, mint akaratukkal minclenben megegye zor

irjtk

aIit.

i?r"^t^

Nyeklddh6za, 2015. mdjus 06.
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