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melyl6trejott egyrdszrolNy6kl6dh6zaY it os onko rm iny zata(3433Ny6kl6
I 5349064-00000
asz6m"11734004Banksz6ml
16.;Adoszim:15726023-2-05;
Megrendel6)
Urb6n S6ndorndpolg6rmester),mint Me grendelo(tov6bbiakban

iseli:Szilvdsi
Eper ft 51'
3400Mezdkiivesd,
SzilvfsiEpit6 Kft. (sz6khely:
m6srdszrol
mi t V6llalkozo
Andris iigyvezet6 cg.: 05-09-018416ad6sz6m: 14927393-2-05),
kovetkezo
(tov6bbiakbanVfllalkoz6) kozott az al6bb megjelolt helyen es idoben a
tartalommal.
I. El6zm6nyek:

(1 bek. alapj6n
Megrendeloa 2011. 6vi cvIIL torvdny (tov6bbiakbanKbt.) I221A'S
( nkormdnyzat
eljar6st folytatott le 2015' 6vben "Ny6klddhilza Yfros
kozbeszerzdsi

kiiz6piileteinek energetikai korszertisit6se'omegnevezessel.
t, igy a Kbt.
a V6llalkoz6
Az eljdrtts 1. rdsze vonatkoz6sitbana nyertes aj6nlattevo
teljesit6se erde ben az al6bbi
vonatkoz6 szakaszainakmegfeleloen a Felek a szolgiitatds
szerzoddstkotik.
(l) bek' 7' pontja
Megrendelo rogziti, hogy a 2013. dvi V' tv' 8:1'$
hatos6gnakminostil.

,16n szerzodo

Il,Aszerz6d6s tfrgYa
a fent megjeldlt ozbeszerzdsi
1. Megrendelomegrendeli,v6llalkozo pedig elv6llalja
ban) foglalt
eljai6s iratanyigilban (kiilonosgn kozbeszerz6si,:y,':?k: :yt:
eredmen lelossdggel

I az ottmegieldlt kivitelezdsimunk6latokell6t6s6t
tartalomma
72513.Hrsz.
(teljesit6scime 6s lrirr-u, 3433 Ny6kl6dh6za,Kossuth u. 5418.;
KossuthLajosAltal6nosIskola)
O{vOktaAhazi

-201s-s.7.0
betuhtnds a KE
Megrendelo tajekoztatia a Vdllalkozot, hogy a
konstrukci6
jelentos6gu 6piiletenergetikai,t?t":1t::,,KJzepiiletek kiemeli
kapcsolatos
I
ill' az
iceretebenval6sul meg' igy a megvalosult eredmenynek'
I felelnie a
stb' meg
minden kori.ilm6nyn&, nyilatkozatnak, szitmlinak'
feltdtelnek
T6mogat6si szerzoiesben6s annak mell6kleteibenfelsorolt
leir6s, az ttrazatlan lts6gvetes,a
2. V6llalkoz6 feladata a kozbeszetzesi miszaki
bleloen a
nataiyosjogszab6lyok,szabv6nyokes szakmai szokv6nyoknak iilt feladat a
hogy az elk
annakerdekeben,
megvalosii6sa
,ounkalutokleljeskoru

a
J.

sszeruhaszntiatra alkalmaslegyen'
rendeltet6
elvegezni.
hataridore kot
v6llalkoz6 a munk6t hi6ny- ds hibamentesen,
zonyitvtnnyal
alkalmass6gi
V6llalkozo a munkavegzes sor6:n csak eruenyes
^
fe Fentiek alatt
haszn6lhat
szerkezeteket
ferendezdseket,
rendelkezo anyagokat,
eloirt hi6nymelyek.a gyilrto il
olyan anyagokat7s szerkezeteket6rt Megrendelo'
db hibar6l,
6s minden
es hibamentes term6knek megfelel, tov6bb6 sertilds
hibamentes
hi6nyA
hi6nytol mentes 6s megfelel a jogszab6lyi eloir6soknak'
szok6soknak,
jogszab6lyoknak'
munk6latokkent Megiendelo a
.szakmai
drti'
szabvfnyoknakis megielelo,hi6ny- 6s hibamentesseget

rrl

szerkezetekminosegetrgazol6dokumentumokat
A bedpitettanyagok,berendezesek,
(ktilonosen:mubizonylat) a V6llalkozo az epitesitevekenysegsor6n a Megrendelo
elj6r6ssor6n6tadni'
k6pviseloj6nekkotelesbemutatnies az tfiad6s-6tv6teli
5 . V6llalkozo jogosult alv6llalkozo(k) (kozremukdd6(k)) ig6nybevetel6re. Az
a Kbt. 6s a jelen szerzod6smegkotesehezvezeto
alv6llalkozo ig6nybevetelen6l
kozbeszerz6si eljar6s rendelkez6sei ir6nyadoak. Az alv6llalkoz6kkal kotott
a Kbt., tov6bba a 30612011.(XI1.23.) Korm. rendelet szabfiyai
szerzoddsekre
ir6nyad6ak.
drtelemszerrien
6 . A V6llalkozo az ig{nybe vett alv6llalkozo6rt(kozremtikodo6rt)irgy felel, mtntha az
alv6llalkoz6i (kozremukdd6i) tiltal vegzettmunk6kat saj6t maga vegeztevolna el. A
jogosulatlanul igdnybe vett alv6llalkozok vonatkoz6s6ban azon h6tr6nyos
io'uetkermdnyekdrtii felel, amik ezen alviilalkozok (kozremrikodok)igdnybevetele
ndlkiil nem kovetkeztekvolna be.
7 . Felek rogzitik, hogy a szerzoddsttngyaitjogilag oszthatatlannakminositik'

A
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2. Vrlllalkoz6i dii 6s annak megfizetdse
teljesites6rtv6llalkozoi dijra jogosult.
1. V6llalkozo a szerzodes
2. A v6llalkoz6 dij m6rt6ke 80.941.130,-Ft + . AFA, azaz nyolcvanmillioki IencszdznegyvenegyezeFegy sz6zharmincforint + AFA'
kapcsolodo
3. Felek meg6llapodnak abban, hogy a fenti dij 6tal6nydij (mely a
jogi
termdszetdvel
is tartalmazzitk),amelynek
szolgdltat6iok,koltsdgek,stb. eg€,szdt
tov6bbi fizetdsi igdnl't Megrendelovel
alapjtn
ez
tiszt6ban vannak. V6llalkozo
szembensemmifelejogcimen nem t6maszthal,kiv6ve a kdsedelmikamatot'
tovttbb',
4. Felek r6gzitik, hogy a fenti v6llalkozoi dij tartalekkeretetnem tartalmaz,
hogy jelen szeizodes rendelkezesei vonatkozd:s6bana Felek tartaldkkeret
j ogint6zmdnydtnem alkalmazzdk.
a mindenkorhat6lyosAfa torv6ny rendelkezdseiaz
5. Az Afamert6k6re,elszdmol6s6ra
a V6llalkoz6t - j ogszab6lyikotelezetts6gdnek
-tdrgyat
ir6nyad6ak.Megrendelo tt$ekoztatja
kepezo kivitelezdsi munka nem epitdsi
eleget t6ve -, tiogy u szirzodes
engeddlykotelesmunka.
alapjdn a
6. Az 6tal6nydij a Megrendelo 6ltal szolgdltatott ixazatlan koltsdgvetds
v 6lIalkozo ko1ts6gvetdse alapj6n keri.iltme ghatfiroz6sa.
nem fogad el.EzzeIkapcsolatbanv6llalkozo mrnt
7 . Megrendelotdbbletmunkaigdny't
jogi szemdlya szerzodestirgyilal kapclolatbankello szakdrtelemmelrendelkezo
jelen szerzod€tr'abirhsival kijelenti, hogy a kozbeszerzdsi elj6rds alatt teljes
igy kijelenti,
m6rtdkbenmegismerte az elvegzendofeladatot6s annakkoriilmdnyeit,
kieldgitesdhez
hogy az anata megajanlott v6llalkoz6i dij valamennyi feltdtel
fedezetet
stb')
t6rgyra,
sziiksdgesmunk6ra \inyugru, berendezesies felszereldsi
ds
nelktil
nyujt, igy tobbletmunkaig6nyerol jelen szerzoddssel felt6tel
lemond.Ez kiterjed u ptt . 6:245. $ (1) bek. m6sodikmondat6ban
visszavonhatatlanul
foglalt koltsegekre is. V6llalkoro kiltl.nti, hogy az at, 6rfolyamv6ltozasokkal'
felmerte,6s
tov6bb6banki, adozitsikondiciokvtitozilstlal kapcsolatoskock6zatokat
a
eseten felek a Kbt'
affa avallalkoz6idij teljes mdrtdkbenfedezetetnyirjt. P6tmunka
muszaki
rendelkez6siszerinij6rnak el azzal,hogy potmunk6racsak a kozbeszerzesi
mint
ajdnlattevotol'
leir6s 6s melldkleteiben nem ,r.r"plo, az ajdnlatldtelkoraz
elv6rhato
hasonl6 tevekenyseget tizletszeruen vegzo gazdasdgr szereplotol
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gondossdggalelore nem l6that6 okb6l keriilhet sor. A p6tmunka elszdmol6saa
p6tmunk6ravonatkoz6elj6r6sbanfoglaltak szerinttdrtdnik.
8. Megrendelo a kifizetds sorfn az adozitsrendjdrol sz6lo 2003. dvi XCII. torvdny
361A.$-6banfoglaltakatteljes korben alkalmazza.
kiemelt
A beruh6z6spdnztigyi fedezetdt a KEOP-2O15-5.7.0,,Kozdpiiletek
jelentos6griepilletenergetikai
fejlesztdse"konstrukciokeret6benelnyert tdmogat6s
keretdben. A t6mogat6s mertdke a projekt
frnanszirozhs
biztositja sziilit6i
I 00,000000%-a.
osszkolts6genek
elsz6molhat6
g. V6llalkozo a 4l20ll. (1.28.)Korm. r. 571A.$ alapj6njogosult a jelen szetzodes
elsz6molhat6osszege30%-os mdrt6kdig sztilit6t eloleget igdnybe venni, melynek
feltetele a Korm6ny eur6pai uni6s forr6sok felhaszn6l6s6valkapcsolatosir6nyit6
hatos6gi feladatok ellititshra kijelolt tagSareszerenyirjtando eloleg-visszafizetdsi
biztositdk nyirjt6sa.Az eloleg kifizetdsdrealkalmazni kell a 30612011.(XII.23')
biztositdkbol a Korm6ny eur6pai unios
Korm. r. 12. $-6t. Az eloleg vrsszafrzetesi
forr6sok felhaszn6l6s6valkapcsolatosirdnyito hat6s6gi feladatok ellilttsita kijelolt
tagja kieldgitdst nyerhet, ha V6llalkozo az igdnybe vett eloleggel r6szben vagy
eg6szben szerzod6sszeriennem szfumol el. Az eloleggel tortdno elsz6mol6s
r eszletszab6ly ait a ko zponti ko ord i n6ci os szerv hattrrozza meg.
[j
is, ekkor azigenyeltelolegelszdmol6s6ig
10. Azelolegigdnyl6setort6nhetrdszletekben
egy
elolegigenylds
az
elolegigdnyles nem kertilhet benyfjt6sra. Amennyiben
osszegbentortdnik, az eloleg elsz6mol6saa szdmlitkban,egyenlo aritnybantortdnik.
Megrindelo eloleger a 30612011.(XIL23.) Korm. rendelet 12. $ (l) bekezddsds
41201L(I 28.) Korm. rendelet571A.$ (3) bekezddsszerintfizet. A2007. evi CXXVII'
torveny 59. $ (2) bekezd6se6rtelm6bena szilllitoi el6legnek a frzetendo6ltal6nos
forgalmi ado osszegdtis tartalmazniakell. A szdllitoi elolegetkozvetleni.ila t6mogat6
szervezeltolkell igtnyelni Megrendeloegyidejri 6rtesitdsemellett. A szilllitot eloleg
igenylds 6s kifizetes reszletes szabillyarta Kdzponti Koordin6cios szerv vonatkoz6
ritmutatoja hatdrozza meg. Az tilamhdztartdsr6l sz6l6 torvdny v6grehajt6s6rol sz6l6
V6llalkoz6a jelen
alapjfun
3681201i.6ff.31.) Korm. rendelet77. g (1a) bekezdese
k1zbeszerudsielj6r6s alapjin megkotott szerzodeselsz6molhat6osszegdnekI}Yo-a
ge alol'
erejeig mentesi.ila biztositdknyirjt6s kotelezetts6
ll. Azeloleg ig6nybev6tel6nekfeltdtelea fentiek szerint,a jelen szerzodeselsz6molhato
osszegenek 10oh-aes az ig6nyelt sziilit6r eloleg ktilonbtizetdrejut6 t6mogat6s
osszegenekmegfelelo mertdku, a Korm6ny europai uni6s forr6sok felhaszn6l6s6val
kapcsolatosir6nyito hat6s6gifeladatok ellltttsira kijelolt tagSaiavhraszo16biztositdk
nyrijt6sa.Abiztositdk nyrijthatoa Kbt. 126. $ (6) bekezddsa) pontjaszennt,illetve
.ifogudnutO a szillitoi eloteg biztositdkakdnt a gazdashgtt6rsas6g vagy nonprofit
jogosult vezetotisztsdgviseloj6nekvagy legal6bb
szervezetvtilalkozo cegJegyzesre
50%-os kozvetlen tulajdonrdsszel rendelkezo tulajdonos6nak, vagy egyi.ittesen
legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonrdsszelrendelkezo termdszetes szem6ly
6ltal vAllalt kezesseg,
vagy garanciaszervezet
tJajdonosainak kezessdgv6llaldsa,
is.
kezessdg
szerinti6llami
valamintaz Aht.92. $ (1) bekezddse
1.2.A szallit6ieloleget(elolegbekerodokumentumonkeresztiil)V6llalkozo kozvetlentila
T6mogatot6l ig?nyelheti Megrendelo egyideju 6rtesit6semellett. Megrendelo az
drtesit6stol sz6miiott 5 napon beli.il jelezheti a sziilit6t eloleggel kapcsolatos
fenntart6s6t. Ennek hianyiban a szallitoi eloleg-igenyldst Megrendelo reszetol
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelo koteles a V6llalkoz6 6ltal megkiildott
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eloleg-sz6ml6tannak bedrkezds6tkriveto 5 napon beliJl zitrad6kolnids a T6mogat6
rdszdremegktildeniidokozi kifizetdsiig6nyl6skereteben.
l3.Megrendelo reszszitmlinisi lehetosdgetbiztosit akk6nt, hogy V6llalkoz6nak a
teljesit6ssor6n egy rdszsz6mlads a sikeresmriszaki fnadds-t*vetelielj6r6s leztrhsa
ut6n egy vegszitmlabenyirjt6s6naklehet6sdgebiztositott az al6bbiakszerint:
. 1. r6szszitmlabenyrijt6s6naklehetosdge:a netto v6llalkozoi dii 50%6rtdk 5}o/o-tt elero
6nak megfelelo osszegrolaz AFA ndlktili szeruodeses
megval6sultteljesitdsesetdn;
. vdgsz6mlabenyirjtdsa:a nett6 vallalkozoi dij fennmarado S}oh-inak
megfelelo osszegrol az AFA nelkiili szerzoddses6rtdk l\\oh-il elero
megval6sult teljesitds esetdn,a teljes kivitelezds sikeres 6s eredm6nyes,
kovetoennyfjthat6 be.
hi6ny- ds hibamentesmuszaki6tad6s-6tvdteldt
ki6llitott
14.Megrendeloa v6llalkoz6dijat a fenti sz6ml6ztsirend figyelembevdteldvel
szdmlilk alapj6n a KEOP-2015-5.7.0 ,,Kozeptiletek kiemelt jelentosdgu
fejlesztdse"azonosit6szitmuprogram keret6benk6tott Tdmogat6si
dpi.iletenergetikai
szerzodds6s a kozponti koordindci6sszerv elj6r6srendjeszerint teljesiti - sz|llitoi
ftnansziroz6salkalmazfstxal - 6tutal6ssalaz alttbbiakszerint:
- alv6llalkozo igdnybevdtelenekhi6nya esetdn a Kbt' 130. $ (l)-(6)
szerint;
tov6bb6a Ptk. 6:130.$ (1)-(2)bekezddsei
bekezd6sei,
- alv6llalkozoigenybevdtele
esetdna30612011.(XII.23.) Korm. rendelet14.
szerint.
$ (1), (3) bekezdesei
75.A szerzodds,az elszdmol6ses a szitmlttzds,Iovitbbdakifizetes p6nzneme:HUF.
16.KfsedelmesfizetdsesetdnMegrendelo,mint szerzodohat6s6ga2013.6vi V. torv6ny
6:155. $ szerinti m6rtdku 6s a k6sedelemidotartamtthozigazodok6sedelmikamatot,
tov6bb6 ko ltsdg6talftnyt frzet.
- mely a szttmla(sz6ml6k)kdtelezomelldklete- aliirdsira Urb6n
17,A teljesitesigazoltts
j ogosult.
S6ndorndpolg6rmester
18.A szdmlilt ahatalyosjogszab6lyokds aThmogatitsiszerzod6sszerintkell ki6llitani.
3. Szerz6d6sibiztosit6kok
l . V6llalkozo kdsedelmikotbdr megfizet6s6rekoteles,ha olyan okbol, amidrt felelos a
szerzodesbenrogzitett vdghat6ridotelmulasztja.A kesedelmi kotber m6rtdke a netto
minden megkezdettnapt6ri napra,de
v6llalkozoi dij 0,5 Yo-alnap,azaz 404.705,-Ft/nap,
maxim6lis mdrteke 30 napi t6tel,
t6tel6nek
napi
maximum 15 %. A kdsedelmi kotb6r
felmondani.
melynektrill6p6seesetdna Megrendelojogosult a szeruod6st
2 . V6llalkoz6 meghirisul6si kotb6r megfizetes6rekoteles, ha olyan okbol, ami neki
felrohato a szerzodesteljesitesemeghiirsul. A meghirisul6sikotbdr mdrtdke a nett6
v6llalkozoidij 20 %-a.
a
kdtbdr igdnydtirdsbelifelsz6lit6sftj6n drvdnyesiti,melynek
J.
A Megrendeloaz esetleges
a V6llalkoz6 koteles 8 naptdri napon beltil maraddktalanuleleget tenni. Amennyiben a
V6llalkoz6 a fenti irat kezhezveteletkoveto 3 naponbeltil mag6t drdemi indokol6ssal6s
azt alifiitmaszt6bizonyitdkokkal nem menti ki, akkor a kotbdr elismertnek tekintendo. A
Kbt.-benfoglalt besz6mit6sifeltdtelektI30. $ (6) bekezddslteljesiildsekora kotb6r a
v6llalkozoi szttmllbabesz6mithat6.
\
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4 . V6llalkoz6 a szerzodeshib6tlan teljesit6senekbiztosit6s6ravalamennyibe6pitettdolog,
ill. elvdgzettmunka vonatkoz6sitban
24 h6nap 6ltal6nosj6t6ll6st v6llal. V6llalkozo
j6trill6si kotelezettsdge- az erintett hib6val kapcsolatban- megszinik, ha a hiba a
teljesit6stktivetoenkeletkezett,krilonosen:
- rendeltetdselIenes vagy szakszeritlen haszniiat,
- sz6nddkosrong6l6svagy eroszakosbehat6s,
- elemicsap6s.
- szakszerutlen
szerelovagyjavit6 jellegti beavatkozfs,
- a sziiksdgeskarbantart6shi6nya
miatt kovetkezettbe.

5 . V6llalkozo a j6t6ll6si kotelezettsegealatt a hiba bejelentds6tolsz6mitott 3 munkanapon
beltil koteles az ig6ny teljesitds6telkezdeni 6s megfelelo szemdlyi 6llom6nnyal annak
befejezdsdigfolyamatosan munktrt vegezni. A hiba kijavit6s6nak vdgso hat6rideje a
bejelentdstkoveto 8 nap. Amennyiben technol6giailag a fenti ido nem tarthat6, a
mtiszaki eIlenor 6ltal meghatdrozott i dotartam az ir itnyado.
jogokat
6 . A j6tAll6si kotelezettsdgnem 6rinti a Megrendelotmegilleto kelldkszavatoss6gi
ds azok drv6nyesithetos6gdt.
kapcsolatosana neki
v6llal jelen szerzod6ssel
7 . V6llalkozo teljes k6rt6rit6sikotelezettsdget
felr6hat6 k6rok6rt, fiiggetlentil att6l, hogy az a Megrendelore vagy harmadik
szemdlyekrehdramlik.Harmadik szemelyekreh6raml6kdr esetdna V6llalkoz6 koteles
az enol val6 tudomisszerzeslkoveto 3 munkanaponbeltil a Megrendelotteljes koruen
mentesitenia k6rt6ritesiigdnyek al6l, illetve amennyibenMegrendeloa k6rtdrit6siigdnyt
teljesitette, koteles a fenti hatdridoben a Megrendelo itltal teljesitett osszegeket
megt6riteni.
8 . Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6sdvelkapcsolatbanper indul, Vdllalkozo Megrendelo
oldal6n koteles a perbe bel6pni es minden intezkeddst megtenni Megrendelo
eset6naz elozopont rendelkezdseimegfeleloen
pernyertess6ge
6rdek6ben.Pervesztess6g
alkalmazandoak.
9 . V6llalkozo krjteles a j6t6ll6si kotelezettsegekbol eredo Megrendeloi igdnyek
teljesit6s6nekbiztosit6stnaa nettSv6llalkozoi dij 3%-anakmegfelelojot6ll6si biztositdk
szolgtitatdsra a Kbt. 1,26. $ (6) bekezdds a) pontja szerint. Ezen kotelezettsdg
teljesitds6nekidopontja a j6t6ll6si kotelezetts6gkezdo idopontja (sikeres A1'adils-tri-vetel
napja).A j6t6ll6si biaositdknaka megaj6nlottj6t6ll6si id6szakotkoveto 30 napig kell
lehivhatonaklennie.
10.Amennyibena fenti biztositdknem 6vaddkkdntkeriil szolgtitatttsra,a Vfllalkozo koteles
a biztosit6ki jogviszony fenn6ll6sdtigazolo eredeti okiratot a fenti hat6ridoig ttadni a
Megrendelo rcszere.Megrendelo csak olyan okiratot fogad el, melyben a Kotelezett
vtilalja, hogy a Megrendelo,mint Jogosultelso felsz6litdsitraa biztositdk szerzoddsben
rogzitettmdrtdkdiga bejelentdstkoveto 3 banki naponbeltil az alapjogviszonyvizsgdlata
ndlktil a Megrendelo banksz6mlajarateljes korben fizetest teljesit azzal, hogy a
Kdtelezett a szolg6ltat6st nem vitada, lemond a szolgtitatds visszautasitdstra,
visszatart6sira, annak vitatlstra vagy beszdmittsdravonatkoz6 valamennyi jog6r6l,
tov6bb6 arr6l is, hogy V6llalkozonak a jelen szerzoddsbolvagy azzal kapcsolatban,
illetve m6s jogviszonyb6l eredo, a Megrendelovelszembenik<jveteleseiterv6nyesitse,
vagy egyebekbena kifizetendodsszegetcsokkentse.
11. Ovaddkkdnt tortdno teljesitds esetdn az 1sszeg az alitbbi szttmlaszdmra utaland6:
1173 4004- | 5349064-00000000

l*l

,4

4. Teljesit6sihatirid6

1 . Jelen szerzoddsV6llalkoz6 6ltali vegso teljesit6si hatdrideje 2015. okt6ber 30. Felek
rogzitrk, hogy a fenti hat6rido rin. szigoru (fix) hat6rido, melynek V6llalkozo iitali
elmulaszt6saa Megrendelo 6rdekmril6s6t,minden tov6bbi intdzked6s es ok nelkiil,
onmag6banme galapozza.
2. A teljesitdsi hat6ridobe (vdghat6rido) az |tadts 6tveteli elj6r6s legfeljebb 15 napos
idotartama belesz6mit. tehdt V6llalkoz6 a fentiek szerint koteles a munkavegzesl
szervezni.
a
J .
Minden, a szeruodesteljesit6setakad6lyoz6,el nem h6rithato kiilso kdrtilmdny (vis
maior) a befejezesihat6rido m6dosit6s6tvonhatja maga ut6n, kivdve, ha b6rmilyen
munkaszervez6si (tobb munkavdllal6 alkalmazhsa, munkaszervezes megv6ltoztalasa,
stb.) elj6r6ssalmegoldhat6lett volna a hatdridobetart6sa.A hat6rido m6dosul6shhozaz
ok (ds annakfenn6ll6s6nakidotartama)dpitdsinaplobaval6 bejegyzeseds a Megrendelo
jov6hagy6sasztiksdges.
V6llalkozokijelenti,hogy a rendelkezdsdre
mriszakiellenordnek
figyelembe v6ve az evszakokkal kapcsolatban felmeriilo
6116teljesit6si idoszak
el6gs6ges a szerzodes
munkav6gzfst iltatthan akadillyozo kortilm6nyeket is
hat6ridobentortdnohi6ny- ds hibamentesteljesitds6re.
4 . Nem eredmenyezia teljesitesihat6ridom6dosul6sifiaz elhirithat6, illetve a V6llalkozo
6ltal kello gondoss6ggalelore l6thatookok miatt bekovetkezettkesedelem.
5 . V6llalkozo kijelenti, hogy tiszt6banvan azzal,hogy a szerzodeskozvetetttitrgyittkepezo
feldpitm6ny kozc6lokat szol96l, igy fenti hat6ridoben ds tartalommal, valamint
minosdgbenval6 t$adisa a Megrendelokiilonosenfontos erdeke.
5" A munkateriilet 6taddsa,munkav6gzds
l. A munkatertileteta Megrendelo a szerzodeshat6lybal6pds6tkoveto 15 munkanapon
beltil adja 6t a V6llalkoz6nak.
2. V6llalkoz6 a kivitelezds megkezd6sekor6pit6si napl6t nyit meg es azt a vonatkoz6
(I9112009.(1X.15.)Korm. rendelet).
szerintnaprakdszenvezeti
rendelkez6sek
vonatkoz6s6bana munkateri'ilet
3. Felek meg6llapitj6k, hogy a munkatertilel tLtadtLs-ifivdtele
megfelelo, ha a munkavegzes helydre az anyag szallithsa gepi vagy k6zi erovel
megoldhat6es a munkavegzesa tenylegesmunkav6gzdshelydn megkezdheto'
4. A V6llalkozo energiaigdny6tsaj6t maga koteles biztositani, arra Megrendelo nem
koteles.
5. A munkaterulet tLtadilsiltkovetoen a szemely-, vagyon-, 6s munkabiztonsdgr6l,a
kornyezetv6delmiszab6lyokbetartdstrola V6llalkoz6 koteles gondoskodni.V6llalkozo
azok vagyontdrgyaiban,
felel a Megrendel6, ill. harmadik szemdlyekvonatkoz6:sitban
elet6ben, testi 6psdg6ben,ill. egdszsdgdbena neki felr6hat6 m6don keletkezett
hi6nyokdrt,ill. k6rosod6sokdrt'
6. V6llalkozo koteles azepitkezes(kivitelez6s)trizvddelmifeladatainakell|titsitra.
7. V6llalkoz6 koteles a tenyleges munkavegzdssel6rintett munkatertiletet megfeleloen
elkeriteni.
A teliesitdshelye:
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3433 Nyekl6dh6za,Kossuth u. 541P..;72513.Hrsz. Q'Jy6kl6dh6ziKossuth Lajos
AltaldnosIskola);
ds
Vdllalkozokotelesa keletkezetthulladekota jogszab6lyoknakmegfeleloengyujteni
hivataloshullad6klerako-helyreszilllitani,valamint ezt aMegrendelo feld megfeleloen
igazolni.
g. Az eltakarirsra
kertilo munkareszekeltakar6saelott a muszakiellenort kozvetleni.il,ill. az
dpit6si naplon kereszti.ilmegfelelo idoben (6rtve ez alatt a legal6bb I hetet) drtesitenie
kell a Vallalkozonak. Ennek elmulaszt6saeset6na Megrendelokdvetelheti,hogy tittjitk
fel az eltakartmunkardszeket,melynekkoltsegei aYtilalkoz6t terhelik.
g. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelo celszerutlen vagy
szakszerutlenutasitd:stad, aV6llalkozo kotelesot erre figyelmeztetni.Ha a Megrendelo
vagy a
a figyelmeztetesellendreutasit6sdtfenntartja,a V6llalkozo a szetzoddstolel6llhat
A
feladatot a Megrendelo utasit6sai szerint, a Megrendelo kock6zattra ell6thatja'
jogszab6ly
V6llalkozo kotel-esmegtagadniaz utasitttsteljesites6t,ha annak vegrehajt6sa
szemdly6t
vagy hatosiryi hattrozut ..gt.rtesehez vezetne,vagy vesz6lyeztetnem6sok
m6dona
m6s
ha
uugyuugyonat.e felmond6sivagy el6ll6sijog csakakkor gyakorolhat6,
szerzo desszertitelj esit6s nem biztosithato.
biztositani' hogy
10. Mivel a munkavdgzdslakoteriiletentortdnik, igy a V6llalkozo kdteles
6rdekdben
Ennek
ge az ott tut ot nyugalm6t sziiksdgteleniilne zavaqa.
tevdkenysd
ktilonosen:
a. V6llalkozo munkat kizfuolagmunkanapokon7 ordtol 17 oriig vdgezhet'
j6r6 munk6k csak munkanapokon8 oratol
b. Fokozott zaiial,vagy porkepzod6ssel
15 or6iglehetv6gezni'
j6v6hagy6s,tanirsitdssziiksdgesa
11. Felek rogzitik, hogy amennyibenb6rmilyen enged6ly,
hat6ridon beliil a
rendeltetdsszeri haszniiathoz, annak beszerz6sea fenti teljesit6si
V6llalkozo feladata6s kolts6ge'
12. V6llalkozo kotelesegytittmukodni azerdekeltszervekkel,kozszolgttltatokkal'
CE vagy azzal
13.A VAllalkozo a beepitdsrekeriilo anyagokr6l vagy termdkekrol
kotelesadni' Ezt
egyenert6kqhazaiH4inOsitoIntezer6ltal kiadott minosdgitanusitv6nlt
Amennyiben a
adni.
kell
a tanirsitvanyt a be6pit6s elott a muszaki ellenornek 6t
gyarto a v6llalkozonak
felhaszn6landoanyagokrol 6s termdkekrola harmadik szemdly
vonatkoz6
beepithetosdgre
ilyen tanfsitv6nyt nem allit ki, rigy a v6llalkoz6 a
alkalmass6grolkotelesir6sbannyilatkozni'
(kotelezoalkalmassagi)idon
14.A Vallalkozo az ot terheloj6t6ll6si, kell6kszavatossagi
esetere szerzod6ssel
beliili b6rmilyen jogcimen torteno jogutod ndlkiili megszrindse
.e
kapcsolatban
ezi ai a-iv6llalkoz6it(k"oziemukodoi| a ttrgyi beruh6z6ssal
engedm6ny
jogokat'
Az 6tsztiI6s
terhelo j6t6ll6s, kelldkszavatoss6galapjan drvdnyesithetoosszes
drdekdbena
napja a jogutod n6lkiili megszunesnupju.Ezen igenyek ervenyesithetosege
koteles igenybevett
V6llalkozo a szerzodessor6n (de legk6sobb a teljesit6sig)
6s szekhely6t, adoszttmtfi Megrendelonek megadni'
alvdllalkozoinak c6gnev6t
-u
V6llalkoz6 a szerzodesteljesitdse tot?n Y alv6llalkoz6i
ko,.t.,
Ug;;;il;
elozoekrol v6llalkozo
valtoz6sokata Megrendelonek ir6sban tudom6s6rahozni. Lz
koteles alv6llalkoz6j6t ir6sbandrtesiteni'
tgy a v6llalkozo
15.Amennyiben a szerzodesb6rmilyen okbol teljesitdselott megszunne,
munk6katfelmerni' ds
haladdktalanul8 napon beliil kotelesa megszun6snapj6ig vegzetl
haiad6ktalanula Megrendelonekvisszaadni.
a munkateri.iletet
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kozteriileten'vagy
teljesit6sesor6n,b6rmilyen6llv6nyon,segdd6piileten,
16.A szerzod6s
az
b6rmilyenideiglenes
epitmenyen'
odakinyirlo,a V6llalkozo 6ltalldtesitettideiglenes
cellat
a Vdllalkozocsakakkorhelyezhetel rekl6m
do szerkezeten
kapcsol6
dpitkez6shez
kiilon irasbanhozz|iittult'
szolg6lotfrgyat,feliratot, vagytabl6t,ha ehheza Megrendelo
terheli'
eei aV6llalkozotk6rteritesifeleloss6g
megszeges
Az ezenel6ir6s
megsdrtese sirlyos
17.Jelen fejezetben foglalt kotelezettsdgekb6rmelyikdnek
gesnekminosiil'
dessze
szeruo
6. Kapcsolattartds, j ognyilatk ozat tfltel
jutott iizleti titkot megorzik'
1 . Felekkijelentik, hogy a tevdkenys6giiksor6na tudom6sukra
jelen
szerzoddskereteinbeltil a
mely
Uzleti titokkdnt defini6lnak minden olyan adatot,
ez al6.l azon adatok
jut. fivOtelt
m6sik fdllel kapcsolatban a tudom6sukra
.kepez
minosiil'
adatnak
amely a Kbt. vagy m6sjogszab6lyokszerintnyilv6nos
osszess6ge,
k6r6rt az ezert felelo f6l k6rtdrit6si
/.. A titoktartasi kotelezettsegmegszegds6boleredo
tartozik.
kdtelezettsdggel
valamely polg6ri jogi
a
Felek titoktartasi kotelezettsdgekiterjed a munkav6llal0ikra, jogviszony alapjttna
J.
jogviszony, vagy m6s
szerz6d6salapj6n munkavdgzesreir6nyulo
a
is. Eze2 szem6lyek maga+'3rt6;sfierI
fdllel kapcsolatban l6vo .gveb szemdlyelre
felel'
mint saj6tmagatart6s6drt
titoktart6sikdtelezetts6gvisionylatthan aL erintettf6l,
vagy inform6ci6' amelyet jogszab6ly
4 . Nem minosiilhet i.izleti titoknak mindazon adat
titok kordbolkizar'
illetve egy6bdokumentumaz :'Jrzlett
jogosurt szemelyekaz
5 . Jeren szerzoddsselkapcsolatbanjoghat6ryos nyilatkozatteterre idej6t igazol6 m6don
irisban, az itrv€tel
al6bbiak, akik jogn;iiuir.oru,uL i {irartiug
ill' az e-mail tizenetekv6lt6s6t'ha
tehetik meg 6rvdny"r.n. Felek ez alattdrtik a telefax,
napl6ba az alIa jogosult 6ltal tett
annak 6tv6tele igazolhato, valamint az €pit{si
bejegyzdstis:
Megrendeloresz6rol:
Ndrr beosztds:Urb6n Sdndornepolg6rmester
utca 16'
El6rhetosdgei(tevacim, tel, faxj: :+:: Nyetlildhhza'Vasirt
tel.: 461391-450,fax 461591-285
Jognyilatkozatkorl6toz6sa:nincs
V6llalkozo reszetol"
Ndv, beoszt6s:Szilv6siAndr6s,iigyvezeto
51' tel: 491312-626"fax
(lev6lcim,tel, fax): 3400 Mezokovesd,Eper u'
Eldrhetosdgei

v998-0347

: nincs
Jognyilatkozatkorltfiozdsa
(lx'15') Korm' r' 16'$ (1) b) pontja alapjana teljesitdst
6 . A Megrendeloa 19112009'
ellenorzi.A muszakiellenoradata\:
muszakiellenorig6nybevdtelivel
a. C6gn6v:SzolnokiAdrienn EV
SzentIstv6nu' 18'
b. Szekhely:3720 Borsodiv6nka,

+367013179671

c'elj6romuszakiellenorneve,el6rhetos6ge:SzolnokiJ6zseftel.:
1005
d. nyilv6ntartdsiazonosito:ME-E-II-05-5

t /
w
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j6r el.
7. A muszakiellenora Megrendelokdpviseleteben
teljesitdsesor6nkotelesekegytittmukodni.
8. Szerzodofelek jelen szerzodes
g. Megrendelo ds V6llalkoz6 egym6s ir6sbeli megkeresdseireazok kdzhezvdteldtol
sz6mitva2munkanaponbeli.ilir6sbandrdeminyilatkozatotkotelesektenni'
10.Megrendelok6pviselojejogosult a kivitelez6ssor6nb6rmikor a munka ttllilsittellenorizni
eszkozolni.
ds ezekeredm6ny6rclaz e-6pit6sinaplobabejegyzeseket
ll. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a V6llalkozot nem mentesiti a hib6s teljesitds
jogkovetkezmenyeal6l, ha a Megrendelo ellenorzdsikotelezettsegelnem, vagy nem
megfeleloenteljesitette.
7. Aszerz6d6steljesit6s6velkapcsolatosftadfs 6fv6teli elj:lrr{s
l . Az i*adis-6tvdteli elj6r6smegkezd6sdrolV6llalkozo Megrendelotkoteles keszrejelentes

form6j6ban ir6sban, a hat6lyos jogszabiiyi rendelkezdseknekmegfeleloen drtesiteni.
elj6r6st5 munkanaponbeliil megkezdeni6s a Kbt.
Megrendelokotelesaz ifiadils-tttv6teli
130. $ (2) bekezd{s szerint lefolytatni, az ott meghatirozottjogkovetkezm6nyekterhe
mellett.
2 . Az eljtr1sona felek k6pviseloi megvizsgdlj6ka teljesit6st,jegyzokdnyvet vesznekfel,
melyben felvezetik az esetlegeshib6k ds hi6nyok list6j6t. A V6llalkoz6 koteles a
jegyzokonyvbe nyilatkozni u triUat kijavit6s6nakhat6rnapj6r6l,mely nem haladhatja

az 5 munkanapot.
meg osszess6gdben
elj6r6s lezirdsitig aYallalkoz6 koteles a gdpeit, anyagait,a keletkezett
Az 1radas-tLtv6teli
hullad6kot,tov6bb6 a felvonul6si 6piileteket6s felszereldseitteljes kdruen elsz6llitani.
Ennekmegtortdnteaz tttvetelfeltdtele.
A
Az i*adits-6tv6telielj6r6son a V6llalkozo itadja a jot6ll6si jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 4 pld-Lan a megval6sul6si dokument6ci6t es megadja a beepitett
szerkezetek,berendezdsi6s felsierelesi tirgyak haszndlaties karbantartdsiutasit6sait,
valamint jelen szerzoddsbends jogszab6lyban rogzitett egy6b iratokat, stb. Ennek
teljesitdsfeltdtele.
hi6nytalan telj esit6sea szerzodesszerti
5 . A fentiek alapjan elvegzett hi6nypotl6sokr6l, ill. javit6sokrol a V6llalkozo ir6sban
ttlekoztatjaa Megrend.ldt, uki atirgyi munk6t megfelelos6gesetdn ttveszi'
6 . Felek kifejezettenrogzitik, hogy Megrendelocsak hi6ny- ds hibamentesteljesftestvesz

a
J.

at.
Az
V6llalkoz6 az ut6feliilvizsg6lati eljdr6sban koteles kozremukodni.
jot6ll6si
a
havonta
l2
ut6feltilvizsg6latota Megrendelohivja osszea teljesitdstkoveto
6s a
ido veg6ig.Az utofeltilvizsg6latielj6r6sbana Felek a teljesites szerzodesszertisdgdt
jegyzokonyvben
6s
vizsgiiiik
hib6s/hiAnyosteljesitdsboleredo hib6kat/hi6nyoss6gokat
rogzitik. V6llalkoz6 a jegyzokonyvbennyilatkozik a hib6k kijavit6s6nakhat6ridejerol'
nem lehettobb,mint 15 nap'
mely osszess6gdben

7. A

8. Vegyes6sz616rendelkez6sek
a V6llalkoz6
1. Felek meg6llapodnakabban,hogy a jelen szerzoddsalapj6n adott esetben
Megrendelo
6ltal k6szitendo,szerzoijogi v6dilem alatt 6llo alkot6sokvonatkozdsdbana
idoben,
(t6rben,
a reszeret6rteno 6tadAssalteljes, ltruhtzhato 6s korl6tozdsmentes

krl

2.

3.
4.

5.

felhasznillilsim6dban) felhaszn6l6sijogot szerez.A felhaszn6l6sijog ellendrt6kdta
v6llalkoz6i dij tartalmazza.
Felek meg6llapodnakabban,hogy a Megrendeloa rendelkezesjogffi jelen szerzoddssel
kikoti, igy a V6llalkozo a szellemi alkot6st csak saj6t belso tevdkenysegehez
haszn6lhatjafel, nyilv6nossdgranem hozhatja,harmadikszemdllyelnem kozolheti; ilyen
esetbena szellemialkot6ssala Megrendeloszabadonrendelkezik.
a Ptk. v6llalkoz6si (ill. kivitelez6si)
A szerzod6steljesitds elotti megszrintet6sdre
vonatkoz6 szabl,lyaiir6nyad6k azalihbiak figyelembev6televel:
szerzodesre
ill. azt felmondani a m6sik fdl
A s6relmetszenvedettfel jogosult el6llni a szerzodestol,
sirlyos
esetdn,ha nem 6ll drdekdbena teljesites.A jelen szerzoddsben
szerzodesszegdse
megjelolt b6rmely magatart6s vagy mulasztds tanirsit6sa az
szerzodesszegdskdnt
drdekmirl6sbekdvetkezdsdtonmag6banmegalapozza.
minosi.ilVdllalkozo reszerol
Stilyosszerzoddsszeg6snek
akk6ntszegimeg,
b6tmely kotelezettsdget
kapcsolatos
a. V6llalkozo a teljesitessel
val6szinu;
nem
val6
teljesites
hat6ridore
vagy
hogy azeloirt minosdgben
b. V6llalkozo alaposok n6lktil munkav6gz6stfelftiggeszti(legal6bb3 napra);
c. a V6llalkoz6 ellen az illet6kes biros6g jogeros vdgz6se alapi|n felsz6mol6si
elj6r6sindul;
d. a V6llalkozo vegelsz6moldsir6nti k6relme (amennyiben gazdasdgit6rsas6gr6l
van sz6) a c6gbir6s6gn6lbenyirjt6srakertilt;
e. a V6llalkozoval szembenaz illetekes c6gbiros6g elott megszuntet6si,torldsi
elj6r6sindul;
megjelolt bdrmely hat6ridot 30 napot
a V6llalkozo a V6llalkozdsi Szeruod6sben
meghaladoanelmulaszt;
g. V6llalkozo a Szerzodesbenfoglalt b6rmely egy6b kotelezetts6gdneknem tesz
eleget,6s emiatt a Szerzodesfeljogosida a Megrendelota felmonddsravagy az

f.

el6ll6sra;
megszegi;
kotelezettsdg6t
h. Yallalkoz6 kornyezetv6delmi,hulladdkkeze16si
- annak jelen szenoddsbenfoglalt hatiiya alatt r. az eloirt felelossegbiztosit6s
b6rmely okb6l megszunik6s a megszun6snapj6valazonostartalommal tjabb az
eloir6soknakmegfelelo biztosit6sijogviszony nem 6ll fenn azzal, hogy ez csak
elott keletkezettk6rokra is
akkor elfogadhat-6,haaz rij biztosit6shat6lybal6p6se
g
siteslehetos6 ;
s i gdnydrvdnye
bi ztosftott az er edmenye
j
V6llalkozo nem tart b6rmely olyan kotelezettsdget,mely a munkavegzesre
vonatkozik;
jelen
k. V6llalkoz6 olyan tevdkenys6gettanusit vagy mulaszlitstkovet el, mely a
azI
vagy
szerzddessel 6rintett t6mogat6sok teljes felhaszn6l6s6t kizdria,
j elentosenmegneheziti;
l. Megrendelonekvagy harmadikszemdlynekk6rt okoz;
m. Jogszab6lyonalapul6egy6bfelmonddsivagy el6ll6siokok fenn6llnak.
6. A V6llalko zonakilyen esetbencsak a mdr elvdgzettmunk6k elsz6mol6s6ralehetigdnye.
7. Megrendelojogosult 6s egyben koteles a szerzodestfelmondani ha sziiksdges,olyan
hat6ridovel, ariely lehetovd teszi, hogy a szerzodesseldrintett feladata ell6t6s6rol
gondoskodnitudjon - ha
a. a V6llalko zoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalado tulajdoni
joga szerint
r{szeseddstszerezvalamely olyan jogi szemely vagy szemelyes
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jogk6pes szervezet,amely tekintetdbenfenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6sk)
pontj6banmeghat6rozottvalamelyfeltetel.
b. a V6llalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
reszeseddstszerezvalamely olyan jogi szem6lybenvagy szemdlyesjoga szerint
jogkepes szervezetben,amely tekintet6benfenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezddsk)
pontj 6banme ghatdrozott valamely felt6tel.
elott
A jelen pont szerintifelmond6seset6na V6llalkoz6 a szerzoddsmegszunese
jogosult.
pdnzbeliellendrtdk6re
m6r teljesitettszolg6ltathsszerzoddsszeni
ha
valo el6ll6sra,ill. a szerzoddsfelmondds6ra,
8. A V6llalkozojogosultjelen Szerzod6stol
Megrendelo neki felrohat6an
a, a munkatertilet iLtadt$i kdtelezetts6gdt a kdvetkezmdnyekre torl6no
figyelmeztetds ellen6re, a felszolit6s 6tvdtel6tol szdmitva is 15 napot
meghaladoanelmulasztja,
b. a szttmli*- felszolit6sellen6re- sem fizeti meg, vagy
lehetetlenn6teszi'
c. egy6bkdntV6llalkoz6 tev6kenys6g6t
g. Jelen szerzodesal6ir6s6tkozvetleniil megelozoenV6llalkozo bemutatta a 30612011.
(XIL23.) Korm. rend. 9. $-6ban 6s az ajtnlati felhiv6sban meghat6rozott
ieleloss6gbiztosit6sravonatkoz6 kotv6nyt. V6llalkoz6 nyllatkozza, hogy a biztosit6s
hatalyat a j elen szerzo destelj esit6seig fenntartja.
nem szab6lyozottk6rddsekbena Ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6rendelkezdsei
10.E szerzoddsben
az ir6nyadok.
11.Felekmeg6llapodnakabban,hogy a V6llalkoz6nem fizet, illetve sz6molel a szerzodds
olyan koltsdgeket,melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezddsk)
teljesitdsdvelosszefiiggesben
pontja szerinti felt6telekneknem megfelelot6rsas6gtekintetdbenmeri.ilnekfel 6s melyek
alkalmasak'
a V6llalkozo adokdtelesjovedelm6nekcsdkkentes6re
12.Felek meg6llapodnakabban, hogy a szeruodesteljesitdsenekteljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetetVdllalkoz6 a Megrendelo szttmtra megismerhetov6teszi ds a
drtesiti'
Kbt. 125.$ (5) bekezddsszerintiiigyletekrola Megrendelothaladdktalanul
13.Amennyiben v6llalkozo kiilfrldi ad6illetosdgti, irgy koteles a szerzodeshezana
vonatkozomeghatalmazhstcsatolni,hogy az illetosdgeszerinti ad6hatos6gt6la magyar
adohatos6g kozvetleniil beszerezheta V6llalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok
kozotti jogseg6lyig6nybevdtelen6lkiil.
14. Felek ir.1l.g.r- uit6r- tigy.iket egyeztet6sirtj6n rendezik, ennek eredmdnl'telensdge
- hat6skortolftiggoen- kikotik a Megrendelosz6khelye
eset6na;ogvitat eldontdsdre
zek kizinolagos illetdkessegdt.Felek rogzitik, hogy sem
szerinti J6r6sbiros6g/Torvdnys
sem medi6torielj6rdstnem vesznekigenybe.
v6lasztottbir6s6gi,
csaka Kbt. 132.$ alapj6nmodosithat6'
15.Jelenszeruodes
16. Felek meg6llapodnakabban,hogy amennyibenjelen szeruodesbdrmely pontja k6gens
jogszab6lyba iitkozne, vagy a kozbeszerzesielifrds kotelezo 6rv6nyu dokumentum6nak
ellent6teslenne,akkor jelen szerzoddsfentieketsertorendelkezdsehely6be
]p1rtalm1val
a
minden tov6bbi jogcselekmeny, igy ki.ilonosena szerzodesm6dosft6san6lktil
dokumentumi
megs6rtettkoteleiolrvdnyti jogszab6lyi rendelkezdsvagy kozbeszetzdsi
rendelkezeskertil. Fentieket kell megfeleloen alkalmazni, ha valamely k6gens
jogszabtilyakkdnt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6sea szerzodesrdsze es azt
irou.grraruen a szerzodesnem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szetzodesresz6t
kdoezi).
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17.Jelen szerz6ddshat megegyezo,eredetip6ld6nybankesziilt el, elv6laszthatatlanrcszel
kepezi (Megrendelo pdld6nyithoz kapcsolva) a kozbeszerzesielj6r6s iratanyaga.A
szerzodds a mindket fel alitirt-sra ds kotelezettsegv6llaldsrajogosult vezelo
ti szts6gvi seIoj enek (V 6lIalkozonitl cegszeri) aliir ilsaeset6n6rvenyes.
18. Felek rogzitrk, hogy jelen szerzodeselozmdnyek6ntMegrendelokozbeszerzdsielj6r6st
folltatott le, mely kozbeszerz6sieljar6s a Kbt. 40. $ (3)-(4) bekezdesealapj6n kertilt
megindit6sra.Megrendel6 a kozbeszerzdsielj6r6sbantttjekoztattaaz aj6nlattevoket,hogy
t6mogat6sra ir6nyul6 ig6nyt (p6lyhzatot) fog benyirjtani a KEOP-2015-5.7.0
,,Kdzdptiletekkiemelt jelentos6gu6ptiletenergetikaifejleszt6se"pttlydzalikonstrukci6ra'
Felek a negativ tartalmir vagy csdkkentettdsszegu palyhzati dontest jelen szerzodds
bont6 felt6telek6nt hatitrozzttk meg.
19. Jelen szerzodesaz aliirdsiwal l6p hat6lyba.
Felek a szerzod6st,mint akaratukkal mindenben megegyezot,elolvas6s6s ettelmez6sut6n,
helybenhagy6Iag alairjak.

Kelt: Ny6kl6dhdza,20l 5. augusztus3 l .

j;11ldp-slIpito K f l

V6llalkoz6

