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Megrendel6 ,lz Erzs€bet-program vigrehajtasdrdl sz6l6 beszdmol6r6l, valamint szocidlis campusok

ldtrehoztisdrdl szdl6 Kormdny elflterjesztisben nevesitett egrcs litesitmdnyek energiahatdkonysdgi

beruluizdsainak elfikiszltise" cimri, KEOP-7.9.0112-20144035 k6dszdmli p6lydzat keretei k6z6tt

"Ensibet tJdiil1ki;zpont Zinka energetikai felmirisi feladatainak elldtasa" tArgyban 2015. j{tnius 22.

napjdn a Kbt. 122A. $ szerir:ti hirdetm6ny n6lkiili nllt kdzbeszerz€si eljArbst inditott.

Megrendel6 a kdzbeszerzesi elj6rfs sonin a V6llalkozot hirdette ki nyertesnek, amelynek alapjin a

Felek az alibbi szerz6d6st (tovribbiakban: Szerz6d6s) kOtik egmissal:
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A SZERZoDTS TARGYA

Jelen szerz6d6ssel Megendel6 megendeli, V6llalkoz6 pedig v6llalja, hory a jelen

szerzoddsben meghatrirozott feltetelek szerint elv6gzi az Etzs€bet udul6kdzpont zinka
energetikai felm6r6si feladatait, a jelen szerz6ddsben meghat6rozott ltalfny{ron.
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2.) A feladatok r6sdetezeset a k6zbeszerzdsi elj6r{s aj{nlatt6teli felhiv6sa, valamint az aj6nlati
dokument6ci6 mell6klet6t k6pez6 miiszaki leir6s tartalmazza. A mell6kletek a szerz6d6s
elv6laszthatatlan r6sz& k6pezik.

3.) A V6llalkozisi Szerz6ddsben foglalt munk6latokat a V6llalkoz6nak komplexen, a
jogszabilyokban el6irt kell6kszavatosslg 6s j6t6llds nyujtrisa mellett, a vonatkoz6 szabv6nyok
szerinti tartalomban 6s memls6gben hi6nfalanul, kifog6stalan min6sdgben, hibritlanul kell
elv6geznie, megfelelve a mell6kletben foglalt el6inisoknak, valamint a hat6lyos jogszab6lyok,
szabv6nyok, illet6leg a szakmai el6irasokban megfogalmazott k0vetelm6nyeknek. Ennek
6rtelr:r6ben - ha ez a szea6d6s m6sk6ppen nem rendelkezik,- a kialkudott vfllalkoz6i diiert a
Vrillalkozonak a teljesit6shez biztositania kell az dsszes munkaer6t 6s anyagoka! eszkdzdket,
illewe minden eryebet, ami 6llad6an vary id6szakos jelleggel sziiks6ges a szerz6d6ses
k6telezetts6geinek teljesltes6hez, abban az esetben is, ha az nem keriilt meghat6roz6sra a
Villalkoz6si Szerz6d6sben vary az el1zrtes eryeztet6sek sonin.

4.) A V6llalkozo az Lnjinlata megtdtele el6tt ittekintette 6s ellen6rizte a vrlllalt munkrik
volumen6t, jelleg& 6s ennek ismeret6ben hatfuoda meg a jelen szerz6ddsben foglalt
6talany6rat.

5.) Megrendel6 v6llalja, hory a jelen szerz6dis alapjrin elv6gzett felm6r6si szolg6ltatAsokat €s

dokumentAci6t iitveszi 6s az 6rte jfu6 dijat megfizeti. A jelen szerz6d6s elvdlaszthatatlan
mell6klet6t k6pezi - akkor is, ha fizikailag nem keriilnek csatol6sra a szerzbdlshez - a

k6zbeszerzdsi elj6nis ajlnlatt6teli felhlvdsa 6s dokument6ci6j4 esetleges kieg6szit6
t6j6koztat6sok.

6.) Szerzid6 Felek megrillapod6sa szerint a teljesit6s helye: 8251 Z,A*a, Hsz. 030/13. A
felrn6rdsi dokument6ci6 Stadisdnak helye: Megrendel6 sz6khelye.

7.) Vnllalkozo a vrillalkoz6i dij megfizetds6vel egridejfileg a Megrendel6re nth|zza ii a

felm6resi dokument6ci6t, egyfttal visszavonhatatlan hozz|j{rulSsfit adja a felm6r6si adatok
felhasznal6s6ra, 6tadis6ra, hasztoslt6sdra.

8.) V6llalkoz6 tudomrisul veszi, hory a felm6ressel 6rintett ingatlan az Erzsfbet Varyonkezel6
Kft. kezel6sdben 6l[, melyre tekintettel eryiittmtkdd6si kdtelezettsdget v6llal Megrendel6vel
6s az Erzs6bet Varyonkezel6 Kft.-vel is.

9.) A V6llalkozo a terveket, felm6reseket, dokument6ci6kat a teljesit6s id6szak6ban 6rvinyes
mrfiszaki el<iinisok, szabvanyok, tervezesi irinyelvek alapjin kdsziti el, a Megrendel6
k6pvisel6j6vel, a leend6 iizemeltet6vel, - amennyiben sz[ks6ges - a szakhat6s6gokkal
eyezretett m6don. A V6llalkozo tudom6sul veszi, hory a Megrendel6 a fenti munkdkat az

,,Erzsibet-program vbgrehajtdsdr6l sz6l6 beszdmol6r6l, valamint szocidlis campusok

litrehozdsbdl szdl6 Kormdny eldterjesztdsben nevesitett eg)es ldtesitmdnyek
energiahatdkonysdgi beruhazdsainak elSkeszitdse " cim,[, Y'EAP-7 .9.0/12-2014-0035
k6dszimf p61ytz-at keretei k6zitt kivrlnja felhaszrdlni. A V6llalkoz6 k6telezettseget v611al

arr4 hogz a munk6j6t a pilyiuati el6inisok firyelembev6tel6vel vd,gzi, a szerz6d6sszerii
teljesitdshez szorosan hozz6tartozik a p lyiuati el6inisoknak tdrt6n6 felt6tlen megfelelds.
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A VALLALKoZ6I DiJ

A jelen szerz6desben foglalt energetikai felmdr6si szolg6ltatris dija fix 0sszegii 6tal6nyar,
amelynek 6sszege: 21.125.000. Ft + Afa, azaz huszenegymilli6-sz6zhuszondtezer forint +
Altaldnos forgalmi ad6, melynek m6rt6ke 27 Yo, azsz Ssszesen 26.t2E.750 Ft (a

tovAbbiakban: v6llalkoz6i dij).

A Vdllalkoz6i dii magiban foglalja a jelen szerz6ddsben meghatdrozott anergetikai
felm€rtssel kapcsolatos valamennyi k6lts6get. V6llalkozd tov6bbi dljk6vetel6st, ig6nyt ezetr
szerz6d6s kapcs6n nem szimithat fel.

Megrendel6 a 412011. (I. 28.) Korm. rendelet 57lA. $ (l) a) alpontja alapjdn 30 % meft6ktt
el6leget biaosit. V6llalkozo a kiifueszen9s eredm6nyek6nt kdt6tt szerz6d6s elszimolhat6
6sszeg6nek 10%-a 6s az ig6nyelt szAllit6i el6leg klilOnbdzet6re jut6 t6mogat6s dsszeg6nek
megfelel6 m6rtdkii, a Korm6ny eur6pai uni6s forr6rck felhaszn6l6sival kapcsolatos ir6nyfto
hat6sigi feladatok ellAt6s5ra kijel6lt tagia javara sz6l6, a Kbt. 126. 0 (6) bekezd6se szerinti
biaos{t6kot kdteles nyfjtani.

4.) Az el6leg-visszafizet6si biaosit6k az al6bbi m6dokon nyijthat6:

6vad6kk6nt az el6irt p6nzdsszegnek az aj6nlatk6r6kdnt szerz6d6 f6l fizetesi sziml|jfua
tdrt6n6 befi zet6s6vel (6tutal6s6val), vagy
bank vagz biaosito riltal v6llalt garancia vagr banki k6szfizet6 kezess6g biaosit6s6val,
vagy

r biaositrisi szerz6d6s alapjrin ki6llitott - k6szfizet6 kezess€gvillalAst tartalfiazt -
k6telezv6nnyel,

. a Eazdasflg) t6$as6g vagy nonprofit szervezet szAllitd c{gegzisre jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek vaglr legal6bb 50%-os kdzvetlen tulajdonresszel rendelkez6
tulajdonos6nak, vagy egyiittesen legal6bb 50%-os kdzvetlen tulajdonrdsszel rendelkez6
termeszetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gv6llal6sdval, vagy garanciaszewezet 6ltal
vrillalt kezess6ggel, valamint az Aht. 92. $ (1) bekezd6se szerinti 6llemi kezess6ggel.

5.) Az el6leg a v6gsz6mla 6sszeg6M[ keriil elszimol6sra.

V6llalkoz6 sz6mla benyujtrisrira a szerz6d6s marad6ktalan, hiba 6s hirinymentes teljeslt6set,
valamint a Megrendel6 6ltal ki6llitott teljesitis igazol6st k6vet6en jogosult.

A V6llalkoz6i dij megfizet6s6re a V6llalkoz6 szabilyos szdmlAjinak benyujt6s6t 6s a

teljesitds igazol6srit kdvet6en keriil sor 30 napos fizet6si hatririd6 alkalmazAsrival.

V6llalkozo a szabrilyos sziml6j6t a Megrendel6 6ltali elismert teljesit6st kdvet6en nyujthatja
be, amelyhez csatolni kdteles Megrendel6 teljesitdsigazol6s6t. A V6llalkoz6 tudomAsul veszi,

hogr a Megrendel6 a sziml6t teljes eg6szeben ,/z Erzsibet-program vegrehajfisdrdl szdl6

beszbnol6rdl, valamint szocidlis catnpusok litrehozdsdrdl szdld Kormdny eldterjesztisben
nevesitett egtes lCtesitmdnyek energiahatilonysdgi beruhfudsainak eldVszitlse" cimit,
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KEOP-7 .9.0/12-2014-0035 k6dsz6mri p6ly6zat terh6re finanszirozza szflllit6i ftnarczirozdssal,
vagds a szlmla 6rtdkdt a Ktizremffkdd6 Szrlyezrl utalja 61 kdzvetleniil a V6llalkoz6
bankszdml6j6ra.

9.) Megrendel6 kezdem6nyezte a finanszirozis m6dj6nak v6ltoztatiset, szillit6i finanszlroz6sr6l
ut6finansdroz6sra. A tioogatdsi szerz6dds m6dositrisa folyamatban van, melynek
megt6rt6nt6r6l Megrendel6 in{sban 6rtesiti a Vrillalkoz6t. Vrillalkozo a finansziroz6s
m6dosul6s6t killdn szerz6ddsmodositis n6lkiil tudomdsul veszi, tekintettel arra, ho$/ a
fizetdsi feltetelek (el6leg fizet6si hatdrid6) nem vdltoznak. Uryanakkor a V6llalkoz6 ad is
tudom6sul veszi, hory amennyiben a fenti szerz&6sm6dositas nem jonne l6tre, szallit6i
finansdroz6ssal keriil kifizetdsre a vrillalkozoi dija.

10.) Valamennyi szSmlan fel kell tiintetni a projekt azonoslt6sT4met (KEOP-7.9.0112-2014-
0035).

I 1.)Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesit6sigamlAs kibocs6tis6t, amennyiben a V6llalkoz6
hifnytalanul 6s hibanentesen teljesitette a jelen szerz6ddsben meghat6rozoft valamennyi
k6telezetts6get.

12.)V6llalkoz6 uem fizet, illeWe szimol el a szerzfu6s teljesit6sdvel dsszeftlgg6sben olyan
k6lts6geket, melyek az 56. $ (l) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
trirsaeig tekinta6ben meriilnek fel, €s melyek a V6llalkoz6 ad6kiiteles j6vedelm6nek
os6kketrt6sere alkalmasak.

13.)Megrendel6 a kifizet6sek vonatkozAs6ban az addzAs rendjdr6l szol6 2003.6vi XCII. tdrvdny
(Afi.) 36/A.$ szerilt j6i el, €s felhivja V6llalkozo figyelm6t, hogy alv6llalkoz6i tekintet6ben
kifizet6k6nt neki is eleget kell tennie ezenjogszaMlyi kOtelezetts6pek.

A VliLLALKoZo.rocar rS KOTELEZETTSEGEI

1.) Vtillalkoz6 jelen szerz6d6s szerinti feladatait a szerz6ddsk0t6st6l szimitott 30 nap alatt
k6teles teljes kdnten teljesiteni.

2.) V6llalkoz6 a benytjtott aj6nlata szerht jogosult alvelhkoz6t ig€nybe venni. A teljesit6sbetr
kdteles k6remfik&ni az olyan alvdllalkozo 6s szakember, amely a kdzbeszerzdsi eljfnisban
rdszt vett az aj6nlattev6 alkalmass6gdnak igazol6s6ban.

3.) V6llatkozo a szarz6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szarkezatlt a
Megrendel6 szimira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti itgyletekr6l
a Megendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.) Vrillalkoz6 a szerz6d6sben v6llah feladatok elHtisa son{n tudom6s6r4 illetve birtok6ba j ut6 a
Megrendel6 szerz6ddseirr, tev6kenysdgeire 6s dolgoz6ira vonatkoz6 iizleti titoknak min6sill6
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tenyt, adatot, inform6ci6t, dokumentumot, tovdbb6 a tudom6s6ra jutott szemdlyes a&tokat
z6rtan, titkosan, kizir6lag rendeltetds6nek megfelel6en kezeli.

5.) A Vrillalkoz6 a jelen nyilatkozatdval a szellemi alkot6snak min6stil6 minden 6ltala a
szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben alkotott mfivdnek az 1999.6vi LXXVI. t0rv6nyben foglalt
szamilyhez fi26d5 6s varyoni jogrir6l a Megrendel6 jav6ra lemond, e jogok ellen€rt6ke a
vdllalkoz6i dijban benne foglaltatnak. Ez al6l kiv6telt k€pez az 1999. evi LXXVL t6rveny 12.
g (1) 6s (2) bekezd6sdben foglaltak, amely a szerz6 nev6nek feltiintet6sdhez val6 jog6t jelenti.

A Szerzfrt megillet6 vagyoni jogok az 1999. 6vi LXXVI. t6rv6nyben foglaltak
szerinti teljes k6rben, a v6llalkoz6i dij kifizet6s6vel egyid6ben szillmk 6t a
Megrendel6re. Fentiek alapj6n a Megendel6t illeti meg a teljes kiirff felhasznAlAs
joga.
A mt felhasznri,ltis6nak min6siil kiildndsen: a) a tdbbszirdzes (18. $ 6s 19.$), D/ a
terjeszt6s (23. g), c/ a nyilvrinos eliladis (24. $ is 25. $ ), d/ a nyilvinoss6ghoz
k6zvetitett suglifl6ssal vagy mdskent (26. $ es 2'l . $, e) a sug6rozott mtnek az
eredetihez kdpest mas szorvezel ktizbeiktatAsAval a nyilvrinoss6ghoz t0rt6n6
tovAbbk6zvetit6se (28. $),/ az iltdolgoz&s (29. $), d a kidlliuis (69. $).

Amennyiben a V6llalkoz6 jogi oltalomban r6szesiil6 alkotrisokat klvAn a teljesit6s
folyam6n felhaszn6lni, rigy ehhez a Megrendel6 el6zetes hozzAjlrulAsAt, valamint az
oltalom jogosultjanak kifejezett enged6ly6t k6teles beszerezni. Az Engeddlynek olyan
tartalmunak kell lennie, hogy a Megrendel6 a Vrfllalkozo alkotds6m korlitozist6l
mentes teljes felhasznil6i jogosults6got nyerjen. Ez vonatkozik a szerzbdts lArgy t
k6pez6 6piilet tervez6inek (ogut6djainak) megkeresdsdre, 6s a t6litk beszerzend6
enged6lyekre is. A felhasznalt, jogi oltalom alatt rill6 megold6s kffliin dijit a

V6llalkoz6 jogosult a Megrendel6 fel6 felszimitani, a fenti kotelezettsdggel j6r6
kdlts6gek megfizetdse a V6llalkoz6 feladata, amelynek ellen6rtdke a Jelen
szerz6d6sben rtigzitett vrlllalkozoi dijAba benne foglaltatik.

A V6llalkoz6 a fentieken tul is szavatol azerl, hogy az {ltala kdszitett mri
felhaszn6lAs6val kapcsolatban harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely a tervek
Megrendel6 6Lltali, vagy 6rdek6ben tdrtdn6 teljes k6r0 felhaszrui'last akad[lyozza vagy
korlitozza.

w. A MEGRENDEL6 IOCU TS K6TELEZETTSfGEI

l.) Amennyiben a V6llalkoz6 k6sedelmesen teljesiti a jelen szerz6d6sben foglalt kdtelezrttsdgeit,
rigy a Megrandel6 a kdsedelmes napoka vonatkoz6an jogosult a jelen szerz6d6sban
meghat6rozott nett6 V6llalkozoi dij l%{imak megfelel6 kdsedelmi kdtb6r kdvetelds6re
minden egyes k6sedelmes nap utin. A Felek a k6sedeLni kdtEr maximAlis m6rt6k6t a jelen
szerz6ddsben 20 napi t6telben maximaiziljitk.

2.) Amemyiben a kdsedelmes napok sz6ma el6ri a l0 (tiz) napot, ig Megrendel6t v6laszt6sa
szerint az al6bbijogok illetik meg:

- tovribbi maximum l0 napos p6thatirid6t adhat 6s kiivetelheti tovfbbra is a k6sedelmi
k6tbdr esed6kes 6sszeg& a kdsedelem teljes id6szakrira,
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- a p6thatarid6 eredm6nytelen elteltet ktivet6en jogosult a jelen szerz6d6st6l a
Vfllalkoz6hoz cimzett egyoldahl nllatkozattal elallni 6s meghitsul6si k6tb6rt kdveteld,
- pothat6rid6 adds n6lkiil jogosult a jelen szerz6d6st6l a Vri.Lllalkozohoz cimzetl

egyoldahi nyilatkozattal el6llni 6s meghiusul6si k6tb6rt k6vetelni.

Felek rdgzitik, hory Megrendel6 vary k6sedelmi, vagy meghirisuldsi kdtbdr kovetel6sdre
jogosul! a kett6re egrtltt nem.

Felek meg6llapod6sa alapjri.n a meghirisulisi kdtber m6rt6ke a jelen szerz6d6sben

meghat6rozou V6llalkoz6i dij 20%-6nak megfelel6 dsszeg.

Villalkozo a kdtb6r megfizet6sere a Megrendel6 erre vonatloz6 lr6sbeli felszolltdsit k0vet6 8
napon bcliil k6teles. Ameruyiben ezen k<itelezettsdg€nek nem tesz eleget, rigy a V6llalkoz6 a
Ptk-ban meghatArozott mirtdkff k6sedelmi kamatot koteles megfrzetri a Megrendel6 reszere.

V6llalkozo a MegrendelS erre vonatkoz6 felsz6lft6s6ban meghatrirozott bankszimlira kdteles
a k6tb6r, illetve a k6sedelni kamat fizet6si kdtelezettseget teljes{teni.

Megrendel6 el6llisa eset6n, - amennyiben arra nem a V6llalkoz6 6rdekk6r6ben felmeriilt
okb6l ker sor - a Felek az eredeti 6llapotot 6llitj6k helyre, azaz a lesz6llitott elemek a
V6llalkoz6t illetik meg 6s k6vetelheti az igazolt felmeriilt kdlts6geinek a megl6riteset.

A Kbt. 125.9 (5) bekezd6se alapjrin Megrendel6 jogosult a szerz6d6st felmondani, ha

a) V6llalkoz6 szervezet6ben k6zvetetten vagy k6zvetlenfil 25Yo-ot mefitalad6 tulajdoni
r€szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezot, amely nem felel meg az 56.$ (l) bekezdds k) pontj6ban meghatArozott

fe116telehek,

b) V6llalkoz6 k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25%ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely jogi szem€ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 56.$ (1) bekezdds k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.

Szr,rz(frb felek rtigzitik, hogr a szerz6d6s fentiek szerinti felmonddsa eset6n a V6llalkozo a
szerz6d6s megsziin6se el6tt mfi teljesitett szolgriltat6s szerz6d6sszerfi penzbeli ellenert6k6re

6s az igazolt k6lts6gei megt6rit6s6re jogosult.

Amennyiben a Megrendel6 a Villalkom szerz6ddsszeg6se, k6sedelme miatt 6ll el a jelen

szerz6d6st6l, a Villalkoz6 kdteles a meghirisulfui kotb€rt megfizetni, addig elvdgzett

munk6j6val maga rendelkezik, v6llalkoz6i dijra, k6ltsegei meg16rit6s6rc nem tarthat igenyt.

8.)
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SZAVATOSSAG

V6llalkom felt6telen szavatossAgot v6llal arra n6zve, hory a jelen szrrzhd,Es softin tett
nyilatkozatai a val6signak megfelelnek 6s igaz* a. szerzid6skdtds id6pontj6ban is.

V6llalkoz6 teljes 6s felt6tlen szavatossegot v6llal ar4 hogy az 61tala felrldrt adatok a
val6s6gnak megfelelnek.

A Vri.Lllalkoz6 (Tervez6) felel6s (az 6pit6szeti-miiszaki stb.) tervez6sre vonatkoz6 min6s6gi,
biztons6gi 6s szakmai szab6lyolq 6piGsi el6irfsok betart6seert, tovibb| az Altala k6szitett
tervek szakszerfis6g66rt. Felel6ssdge a k6szitett tervek 6s munkar6szek kiir6ben teljes kdnien
6ll fenn. A V6llalkoz6 a vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti, feltetel n6lktili j6t6ll6st 6s

szavatossagot vfillal az 6ltala kdszitett tervek mennyis6gi 6s min6s6gi megfelel6s6g66rt. A
j6t6l16s hil6niisen kiterjed a feL:r6r6s, tartalmi 6s men::yisdgi helyt6ll6s6g6ra. Amennyiben a

fenti elv6nisnak a felm6r6s nem felelne meg a V6llalkozo teljes k6rtdrit6si felel6ss6get v6llal
az okozatl tdbbletkdltsCgek6rt, illetve birmilyen m6s kdr6r! amely a Megrendel6t a hibCs

teljesltdse miatt 6rte.

szERz6Dts M6oosirAs, fnrtsfncsEK, KAPCSOLATTARTAS

Szerz6d5 Felek meg6llapodisa szerint ajelen szprz6d6s inlsban jiin l6he 6s csak 6s kizer6lag
Irasban m6doslthat6, a Kbt. 132. $ rendelkez6sehek betart6sa mellett.

A Felek eglm6shoz int6zett minden uyilatkozata ir6sban 6rv6nyes Cs hat6lyos. Az
irdsbelis6gre vona&oz6an a Felek az al6bbiakban {llapodnak meg: (i) vem6lyes 6tadris, a
k6zbesitds me66rtent6t tanfslt6 m6don, (ii) ajenlott, vagy tertivev6nyes postai kiildem€uy. A
Feleknek a m6sik f6lhez kiild6tt postai hildem€nye a feladSst6l szamitott 6tddik munkanapon
kdzbesitettnek tekintend6, kiv6ve, ha a m6sik f6l bizonyitani tudja a k6zbeslt6s ett6l elt6r5
id6pon{i6t. Ezen szabilyt kell alkalmazri akkor is, amennyiben postai kiildem6nyre
vonatkoz6 t6rtivev6ny ,,nem kereste", vagl ,,elk6ltdzdtt"jelzessel drkezett vissza.

3.) A Felek 6ltal kapcsolattart6sra kjjeldlt szem6lyek :

Megrendel6 rdsz6r6l: Jenei D6vid
Telefonszirn: +36 (l) 372-6161

+36 (26) s02-36s

E-mail cim: dj enei@emi.hu

Vrillalkozo r6szer6l: Vrabely Imre, iig/vezet6
Telefonsz6m: +36 (30) 945-9413

E-mail cim: wabelv(g)wabelv.hu

1.)
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V. EGY6BRENDELKEZfSEK

l.) Szerz6d6 felek tudom6sul veszik, hogy. az Allami Sz{rnvev6sz6kr6l sz6l6 2011. 6vi LXVI.
tdrv6ny 5. g (5) bekezd6se szarint az Allami Szimvev6 szik - az Allami Sz6mvev6sz6k6t
sz6l6 2011. 6vi IXVI. t6rv6ny 5. $ (3H4) bekezd6s szerinti ellen6rzdsi feladataival
dsszef[gg6sben - ellen6rizheti az illanthiazrtAs alrendszereib6l finanszirozott beszsrzisaket
6s az 6llamhriztartas alrendszereihez tartoz6 vaglont 6rint6 szerz6d6seket a Megrendel6n6l, a

Megrendel6 nev€ben vary kdpviselet6ben eljdr6 term6szetes szemdlyndl 6s jogi szem6lyn6l,
valamint avlknAl 4 szarzfrdl felekn6l, akik, illetve amelyek a szerzSdds teljesit6seert
felel6sek, tov6bb6 a szerzSd€s teljesit6s6ben kdzremflkdd6kn6l.

Sznrzod6 felek tudomAsul veszik tov6bbri hogz a projeh Iniu:yit6hat6sriga - az ellen6rz6si

feladataival 6sszefiigg6sben - ellenSrizheti a jelen szerz6d6s teljesit€s6vel kapcsolatos

esem6nyeket 6s szemdlyeket. Ennek keret6ben ellen6rzest v6gezhetnek a Megrendeltl vagl a

V6lla1koz6 nev6ben vagy k6pviselet6ben eljar6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l,

valamint azokn6l a szerz6d6 felekn6l, akik, illetve amelyek a szerz6d6s teljesit6seert

felel6sek. Ugyancsak ellen6rz6st v6gezhetnek a szerz6d6s teljesit6s6ben k0zremrik6d6kn6l is.

A Szerz6d6 Felek k0teless6ge a fenti ellen6rzesek tiir6se 6s segit6se, ennek elmulaszt6sa,

akad6lyozis4 meghirisihisa srilyos szerz6desszeg6snek min6siil.

Szerz6d6 Felek megdllapodisa szerint a jelen szerz6d6sben meghat6rozott hat6rid6k napt6.ri

napban 6rtend6k, kiv6ve, ha ajelen szerz6d6s kifejezetten ettSl elt6r6en nem rendelkezik.

A jelen szerz6d6s brirmely pontj6nak esetleges 6rv6nytelensege nem 6rinti a teljes szerz6d6s

6rv6nyessdg6t, kiv6ve, ha az 6rv6nyelen pont olyan m6rt6kben 6rinti a Felek jogait 6s

kdtelezetts6geit, hogy az 6rv6nyelen pont n6lktl a Felek nllv6nval6an nem kdt6tt6k volna
meg a szerz6d6st. Erv6nytelen pont esetdn a Felek kiitelesek megtenni mindent az 6rvdnlelen
pont €rvenyess6 nllvlnitasa 6rdek6ben.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitrik rendezese 6rdek6ben kifejezetten
kdtelezetts6get v6llalnak a vitas iigyek b6k6s rendezds6re 6s kdtelezik magukat, hogy a m6sik
f6l erre vonatkoz6 ir6sos felsz6lit6sdra szem6lyes egyeaetest folytatnak legal6bb k&
alkalommal. A jogvita b6k6s rendezdsdre tett tdrgyal6sok sikertelens6ge esetere a Felek - a
pert6rgy 6rt6k6nek fiiggv6nydben- a Budai K6zponti Keriileti Bir6s6g illet6kess6g6t k<itik ki.
Amennyiben a pertdrgy 6rt6ke meghaladja a j6r6sbir6s6g hat6sk6r6t, rigy a Felek az 6ltalAnos
illet6kess€gi 6s hat6skiiri szabrilyok szerint j6mak el.

Jelen Szerz6d6st a Felek elolvasiis 6s 6rtelmez6s u1trn, mint akaratukkal miodenben
megegyezbl. szerz6d6ses akaratuk kifejez6sdre c6gszerfien, szabtilyosan aliirtik.

Felek a jelen vrillalkozisi sznrzndds akiinisival kijelentik, hogy az itt meghatrirozott
k6telezetts6gek v61la16s6hoz sziiks6ges felhatalmazdsokkal 6s enged6lyekkel rendelkeznek 6s

szervezetiik / trirsas6guk nev6ben szabilyszeriien felhatalmazottak a szerzfid{s al6ir6s&a.

2.)

3.)

4.)
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7.) A jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rddsekben a Polg6ri Tdrvdnykdnyw6l sz6l6 2013.
6vi V. tdrv6ny rendelkez€seit kell elkalmazi.

Felek kijelentik, hogr jogosultak jelen szerz6d6s megkdt6s6re, az abban foglalt kotelezetsdgek
v6llal6s6ra 6s teljesit6sCre. Jelen szerz6d6s Felek egybehang26 akarat6b6l j6tt l€re 9, azaz k:lerc
oldalon, iisszeretr 4 p6ldinyban, melyb6l 3 p6ldriny a Megrendel6! 1 pdldiury pedig a V6llalkoz6t
illeti.

Kelt: Szentendre, 201 5. augusztus 3.
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