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Megendel6 ,/z Erzsdbet-program vigrehajtdsdr6l sz6l6 beszdmol6r6l, valamint szocidlis campusok

lhtrehozdsdr6l szdl6 Kormdny eldterjesztisben nevesitett egtes litesitmbtyek energiahatikonysdgi

beruhdztisainak eldkiszitise" cimii, KEOP-7.9.0/\2-2014-0035 k6dsz6mri p6tyAzat keretei k6zitt
"Erzsdbet Szrilloda Balaton6szdd energetikai felmirdsi feladatainak elldtdsa" tdrgyban 2015. jrinius

22. napjdn a Kbt. 122lA. $ szerinti hirdetmeny ndlkiili nyilt kdzbeszerz6si eljrirast inditott.

Megrendel6 a kdzbeszerzdsi eljrir6s sorrln a Vrillalkozot hirdette ki nyertesnek, amelynek alapjrin a

Felek az alibbi szerz6d6st (tov6bbiakban: Szerz6d6s) kdtik egrmrissal:

A SZERZoDES TARGYA

Jelen szerzdd6ssel Megrendel6 megrendeli, Vdllalkoz6 pedig v6llalja, hogr a jelen
szerzdddsben meghat6rozott felt6telek szerint elv6gzi az Erzs€bet Szilloda Balaton6szdd
energetikai felm6r€si feladatait, ajelen szerzdd6sben meghati,rozott 6tal6ny{ron.
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2.) A feladatok r6sdetezes6t a kiizbeszerz|si elj6r6s ajadatt6teli felhiv6sa, valamint az aj{nlat;,
dokumentici6 mell6klet6t kipez6 mriszaki leiras tartalmazza. A mell6kletek a szerzbdfis
elv6laszthatatlan r6s zcf k€peztk.

3.) A V6llalkozasi Szerz6d6sben foglalt munk{latokat a Vdllalkoz6nak komplexen, a
jogszab6lyokban el6irt kell6kszavatossig 6s j6till6s nyujtrisa mellett, a vonatkoz6 szabv6nyok
szerinti tartalomban 6s mennyis6gben hi6nytalanul, kifog6stalan min6s6gben, hibitlanul kell
elvigezrie, megfelelve a mell6kletben foglalt el6inisoknak, valamint a hatAlyos jogszab6lyok,
szabvdnyok, illet6leg a szakmai el6iresokban megfogalmazott kdvetelm6nyeknek. Ennek
6rteln6ben - ha ez a s7rrzf,des m6sk6ppen nem rendelkezik,- a kialkudott v6llalkoz6i dijErt a
V6llalkoz6nak a teljesit6shez biztositania kell in dsszes munkaer6t €s anyagokat, eszkOzdket,
illetue minden egyebet, ami 6llad6an vary idriszakos jelleggel sziiksdges a szefl6d6ses
kdtelezetts6geinek teljesitesehez, abban az esetben is, ha az nern keriilt meghat6rozasra a
V6llalkozisi Szerz6d6sben vagy az elLzetes eryedet6sek sor6n.

4.) A Villalkozo az irajinlata megt6tele el6tt rittekintette 6s ellen5rizte a v6llalt munkik
volumen6t, jelleget es emek ismeret6ben halfuozfa meg a jelen szerz6d6sben foglalt
6tal6nyatat.

5.) Megrendel6 vrillalja, hogy a jelen szerz6d6s alapjrin elv6gzett felndr6si szolg6ltat6sokat 6s

dokumentrici6t ritveszi is az €rte jit6 d{iat megfizeti. A jelen szerz6dds elv6laszthatatlan
mell6klet& k6pezi - akkor is, ha fizikailag nem keriilnek csatol6sra a szerz6ddshez - a
kdzbeszerz6si eljams ajedatteteli felhiv6sa es dokument6cioja, esetleges kieg6szit6
tij6koztat6sok.

6.) Szerz5dS Felek meg6llapodiisa szerint a teljesit6s helye: 8637 Balaton6szdd, Hr6$ utca I l. A
felm6r6si dokumenlici6 6tad6s{nak helye: Megrendel6 sz6khelye.

7.) V6llalkoz6 a vrillalkoz6i dij megfizet6s6vel eryidejiileg a Megrendel6re ruhAzza 6r a
felrn6resi dokument6ci6t, egyfttal visszavonhatatlan hozzij|rulisit adja a felm6r6si adatok
felh a sa6l6s{ra, 6tad5s6ra, hasznositris6ra.

8.) Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hory a felm6r6ssel 6rintett ingatlan az Erzs6bet Vagronkezel6
Kft. kezel6s6ben ill, melyre tekintettel eryiittmrikdd6si kdtelezetts6get vrlllal Megrendeldvel
6s az Erzs6bet Varyonkezel6 Kft.-vel is.

9.) A Vallalkozo a terveket, felm6r6seket, dokumentrici6kat a teljesitds id6szakiban 6rv6nyes
mfiszaki el6ir6soh szabvinyolq tervez6si iranyelvek alapjin kdsziti el, a Megrendel6
k6pvisel6j6vel, a leend6 iizemeltet6vel, - amennyiben szffks6ges - a szakhat6s6gokkal
egyedetett m6don. A V6llalkozo tudomdsul veszi, hory a Megrendel6 a fenti munk6kat az
,,Erzsdbet-program vegrehajtdsir6l sz6l6 beszdmol6rdl, valamint szocidlis campusok
ldlrehozdsdrdl sz6l6 Kormdny eldterjesadsben nevesitett eg)es ldtesitmdnyek
energiahatikonysdgi beruhdzdsainak el1Wszitise" cimii, KEOP-7.9.0/12-2014-0035
k6dszimri p61y6zat keretei k6zdtt klvinja felhasar6lni. A V6llaikoz6 k6telezettseget vallal
arr4 hory a munkrij6t a piiydzati el6inisok figrelembev6tel6vel v6gzi, a szerz6d6sszerfi
teljesitdshez szorosanhozzfitartozik a paly{zati el5inisoknak ttirt6n6 feltetlen megfelelds.
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l.)

AVALLALKOZ,6I DiJ

A jelen szerz6d6sben foglalt energetikai felm6r6si szolg6ltatas dija fix dsszegii ir/.allnyir,
amellmek 6sszege: 18330,000 Ft + 6fa, azez lizewryolcmilli6-luiromsz6zharmincezer forint *
altal6nos forgalmi ad6, melynek merteke 27 yo, 

^zaz 
d,sszesen 23.279,100. Fl (a

tovribbiakban: v6llalkozoi <lIj).

A V6llalkozoi dij magriban foglalja a jelen szerz6d6sben meghatrirozott energetikai
felm6ressel kapcsolatos valamennyi k6lts€ga. v6llalkozo tov6bbi dijkSvetel6st, ig6nyt ezen

szerz6d6s kapcsriur nem szirnithat fel.

Megrendel6 d 4l21ll. (1. 28.) Korm. rendelet 57lA. 5 (l) a) alpontja alapjrim 30 % m6rt6kii
el6leget biztosit. V6llalkoz6 a k6zbeszerz€s eredmenyek6nt k6t6tt szerz6d6s elszAmolhat6
6sszeg6nek l0%-a 6s az igi;ryelt szallit6i el6leg kiiliinbdzet6re jut6 timogatis dsszeg6nek

megfelel6 mdrt6k0, a Kormriny eur6pai uni6s forrasok felhasm6l6s6val kapcsolatos ir{nyit6
hat6s6gi feladatok ell6tas6ra kijel6lt tagia jav6ra sz6l6, a Kbt. 126. $ (6) bekezddse szerinti
biaosit6kot k6telas nyujtani.

4.) Az ekileg-visszafizet6si biaosit6k az al6bbi m6dokon nyujthat6:

6vad6kkint az el6irt p6nztisszrgnek az ajrhlatk6r6k6nt szerz<id6 fel fizetesi szlmlijd.ra
torten6 befizetds6vel (6tutal6siival), vagy
bank vagy biaosit6 iltal v6llalt garancia vagy banki kdszfizet6 kezessdg biaositrisival,
T agy

o biaosit6si szerz6d6s alapjSn kiillftott - k6szfizet<i kezessdgvrlllalist tafialmaz6 -
k6telezv6nnyel,

o a gazdasfigi t6rsa*ig vagy nonprofit szervezet sziilit6 cdgsegyz{sre jogosult vezet6
tisasigvisel6jdnek vary legalibb 50%-os kozvetlen tulajdonrisszel rendelkezri
tulajdonosfualq vagy egyiittesen legahibb 50%-os kdzvetlen olajdonr6sszel rendelkez6
term6szetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gv6llal6s6val, vagy garanciaszervezet 6ltal
vallalt kezess6ggel, valamint az Aht. 92. $ (1) bekezd6se szerinti ri,llami kezess6ggel.

5.) Az el6leg a v6gszAmla 6sszrg6b6l keri.il elszimol{sra.

Vrillalkozo sziLrnla benyujlislra a szenbd{s maraddktalan, hiba 6s hi6nymentes teljeslt6set,
valamint a Megrendel6 riltal ki4llitott teljesit6s igazol6st kdvetSen jogosult.

A Vrillalkoz6i dij megfizetds6re a Vrlllalkoz6 szab6lyos sz6ml6j6nak benyujtes6t 6s a
teljesit6s igazol{s6t kiivetSen keriil sor 30 napos fizetdsi hatri.rid6 alkalmazris6val.

Vrillalkozo a szabilyos szixnlilit a MegrendelS riltali elismert teljesitdst kdvetden nyirjthatja
be, amelyhez csatolni kdteles Megrendel6 teljesitesigazol6sat. A Vdllalkoz6 tudom6sul veszi,
hogr a Megrendel6 a szamlit teljes eg6sz6ben ,fu Ensdbet-program vigrehajtisdrdl sz6l6
beszdmol6r6l, valamint szociti|is campusok ldtrehozasdr6l sz6l6 Kormdny elfiterjesztisben
nevesilett egtes ldtesitmdnyek energiahatikonysdgi beruhdni,sainak eldkdszltdse" cim(s,
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KEOP-7.9.0112-2014-0035 k6dsz-Am.6 pfilybzat terh6re finanszirona szAlbt6i finanszirozSssal,
varyis a szimla 6rt6k6t a Kdzremiiktid6 Szervezot utalja ft kilzvetleniil a Vrillalkom
banlszrml6jdra.

9,) Megrendel6 kezdem6nyezte a finansziroz6s m6djrlnak v6ltoztatdset, szillit6i finanszirozisr6l
ut6finansziroz6sra. A timogatlsi szerz6d6s m6dosit6sa folyamatban van, melynek
megtiirt6nt6r6l Megrendel6 inisban 6rtesiti a Vrillalkozot. Villalkoz6 a finanszirozds
m6dosul6sit klilon szerz6d6sm6dositis n6lkill tudom6sul veszi, tekintettel arra, hogy a
fizet6si felt6telek (el6leg, fizetdsi hat6rid6) nem viiltoznak. Ugyanakkor a V6llalkoz6 azt is
tudomieul veszi, hory amennyiben a fenti szerz6d6sm6dositis nem jdnne l6tre, sz{llit6i
fiaanszlroz6ssal keriil kifizet6sre a villalkoz6i dija.

10.) Valamennyi sziml6n fel kell tiintetni a projekt azonosit6szdm6t (KEOP-7.9.0112-2014-
003s).

11.)Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesit6sigazol:is kiboccitds6l amennyiben a Villalkom
hirinytalanul 6s hibamentesen teljesitette a jelen szeru6d6sben meghatarozott valamennyi
k6telezetts6g6t.

12.)V6llalkoz6 nem fizet, illetve szirnol el a szerzSd6s teljesitesdvel dsszefiigg6sben olyan
k6lts6geke! melyek az 56. $ (l) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekfutet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6k6teles j6vedelmdnek
cs6ktentes6re alkalmasak.

13.)Megrendel6 a kifrzetesek vonatkozisiban az ad6zAs rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCI. tdrv6ny
(tut.) 36/A.$ szerint jar el,6s felhivja V6llalkoz6 figyelm6t, hogy alv6llalkoz6i tekintet6ben
kifizet6k6nt neki is eleget kel I tennie ezen j ogszabilyi kOtelezettsegnek.

A vALLALKozO JoGAI f,s KOTELEZETTSfGEI

1.) V6llalkozo jelen szerz6d6s szerinti feladatait a szerz6d6sk6t6st6l szrmitott 30 nap alatt
kdteles teljes kiiriien teljesiteni.

2.) Vdllalkoz6 a benyrijtott ajrinlata szerint jogosult alvrillalkoz6t ig6nybe veDd. A teljesit6sben
kdteles k6zremiik6rdni az olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a k6zbeszer#si eljdnisban
rdsa vett az aj6nlattev6 alkalmass6ginak igazokisiban.

3.) V6,llalkoz6 a sznrz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szorkezet6t a
Megrendel6 szS.rnrira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5) bekezdds szerinti [gyletek6l
a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.) Vrillalkozo a szerz6d6sben vdllalt feladatok ell6&isa sonin tudomiis6ra, illetve birtokibajut6 a
Megrendel6 szerz6d6seire, tev6kenysdgeire 6s dolgoz6ira vonatkozo iizleti titoknak min6s0l6
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tenyt, adatot, inform6ci6t, dokumentumot, tovabbi a tudom6s6ra jutott szem6lyes adatokat
z6rtan, titkosan, kiz6r6lag rendeltet6sdnek megfelel6en kezeli.

5.) A Vrillalkozo a jelen nyilatkozat6val a szellemi alkot isnak min6siil6 minden iltala a

szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben alkotott mffvdnek az 1999.6vi LXXVI. tiirvdnyben foglalt
szem6lyhez fiiz6d6 6s vagyoni jog6r6l a Megrendel6 jav6ra lemond, e jogok ellen6rteke a
v6llalkoz6i dijban benne foglaltatnak. Ez al6l kivdtelt k6pez az 1999.6vi L)OOr'L tdr\/eiy 12.
g (l) 6s (2) bekezd6s6ben foglaltak, amely a szerz6 nev€nek felttintet6s6hez val6 joget jelenti.

A Szerz6t megillet6 vagyoni jogok az 1999. 6vi LXXVI. t6rv6nyben foglaltak
szerinti teljes k6rben, a villalkoz6i dij kifizet6s6vel egyid6ben szdllnak 6t a

Megrendel6re. Fentiek alapjrin a Megrendel6t illeti meg a teljes kdrfi felhasm6l6s
joga.

A mri felhasznrll6srlnak minrisiil kiiltindsen: a) a tdbbsztiniz6s (18. $ 6s i9.$), b/ a

tajeszt€s (23. $), c) a nyilv6nos elladds (24. $ 6s 25. $ ), d) a nyilvanoss6ghoz
k6zvetitett sug6rziissal vagy miskent (26. $ 6s 27. $), e) a sug6rozott mflnek az
eredetihez kdpest mas szervezet k6zbeiktat6seval a nyilv6nossrlghoz tdrtdnti
tov6bbkdzvetitese (28. $),1) az fitdolgozbs (29. $), d a kirillitds (69. $).

Amennyiben a V6llalkoz6 jogi oltalomban rdszesiil6 alkotdsokat kivrin a teljesit6s
folyamrin felhaszn6lni, rigy ehhez a Megrendel6 ellzetes hozzi$intl6s6t, valamint az

oltalom jogosultj6nak kifejezett enged6ly6t k<iteles beszereani. Az Enged6lyrek olyan
tartahnnak kell lennie, hogy a Megrendel6 a V6llalkoz6 alkotasin korl6toz6st6l
mentes teljes felhasznri'l6i jogosultsrigot nyerjen. Ez vonatkozik a szerz6d6s t6rgy6t
kdpez6 6piilet tervez6inek (ogut6djainak) megkeresdsdre, 6s a t6ltk beszerzend6

enged6lyekre is. A felhaszn6lt, jogi oltalom alatt 6116 megoldris kiildn dijit a

V6llalkoz6 jogosult a Megrendel6 feld felszimitani, a fenti kotelezettsdggel jar6
ktilts6gek megfizet6se a V6llalkoz6 feladata" amelynek ellen6rtdke a Jelen

szerz6ddsben r0 gzitett viilalkoz6i dij6ba beru:e foglaltatik.

A VriLllalkoz6 a fentieken tul is szavatol azert, hogy az Altala kdszitett mii
felhaszn6l6s6val kapcsolatban harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely a tervek
Megrendel6 6ltali, vagy 6rdekdben t6rtdn6 teljes kOrit felhaszn6l6st akad{lyozza vagy
korlitozza.

w. A MEGRENDEL6 .IOC,CJ BS XOTUBZTTTSEGEI

1.) Amennyiben a Vrillalkoz6 k6sedelmesen teljesiti a jelen szerz6d6sben foglalt kdtelezetts6gei!
rigy a Megrendel6 a k6sedelmes napokra vonatkoz6an jogosult a jelen szerz6disben
meghatlrozott uett6 V6llalkoz6i dij I %-6nak megfelel6 k6sedelmi k0tb6r kiivetel6s6re
minden egyes k6sedelmes nap ut6n. A Felek a k6sedelmi kiitb6r maximdlis m6rt6kdt a jelen
szerz6d6sben 20 napi t6telben maxim alizAlji*,.

2.) Amennyiben a k6sedelmes napok szSma el6ri a 10 (tiz) napot, riry Megrendel6t vilasztrisa
szerint az al6bbi jogok illetik meg:

- tov6bbi maximum l0 napos p6that6rid6t adhat 6s kdvetelheti tov6bbra is a k6sedelmi
k6tb6r eseddkes 6sszegdt a k6sedelem teljes id6szakrirg
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- a p6that6rid6 eredm6nyelen eltelt6t kiivet6en jogosult a jelen szerz6d6st6l a
Vallalkoz6hoz cimzeft egyoldahi nyilatkozattal el6[ni 6s meghirisuldsi k6tbirt kdvetelni,
- p6thatririd6 ad6s n6lktl jogosult a jelen szerz6d6stSl a Villalkoz6hoz cimzotl.

egyoldati nllatkozattal el6llni 6s meghifsul6si k6tb6rt kdvetelni.

Felek rOgzitilq hogy MegrendelS vary kisedelmi, vagy meghiisul6si kdtb6r kdvetel6#re
jogosult a kett6re eryiitt nem.

Felek meg6llapod6sa alapjin a meghitisuldsi kittber m6rt6ke a jelen szerz6d6sben
meghatirozott V6llalkoz6i dij 20o/o-inak megfelel5 6sszeg.

Vrillalkoz6 a kdtbdr megfizet6s6re a Megrendel6 erre vonatkoz6 fnisbeli felsz6litdsrit kijvet6 8
napon beliil k6teles. Amennyiben ezen k6telezetts6g€nek nem tesz eleget, igy a V6lla1koz6 a
Ptk-ban meghat6rozott m6rt6kri k6sedelrni kamatot kOteles megfizetni a Megrendel6 resz6re.

V6llalkoz6 a Megrendel6 erre vonatkoz6 felszolitdsriban meghat6rozott banksziml6ra kdteles
a kdtbdr, iuewe a k6sedelmi kamat fizet6si k6telezettsdget teljesiteni.

Megrendel6 el6ll6sa eset6n, - amennfben arra nem a V{llalkoz6 6rdekk6r6ben felmeriilt
okb6l keriil sor - a Felek az eredeli 6llapotot 6lltjAk helyre, azaz a lesz6llitott elemek a
V6llalkoz6t illetik meg 6s k6vetelheti az igazolt febneriilt k6lts6geilek a megteriteset.

A Kbt 125.$ (5) bekezddse alapj6n Megrendel6 jogosult a szerz6ddst felmondani, ha
a) V6llalkoz6 szervezet6ben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes

szor\rczet, amely nem felel meg az 56.$ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghaterozott

felteteleknek,

b) V6llalkoz6 k6zvetetteD vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 56.$ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatarozott felteleleknek.

Szerz6d6 felek ritgzitik hogy a szerz6d6s fentiek szerinti felmondfua eset6n a Villalkozo a

szerzdd6s megszffnese e[6tt m6r teljesitett szolgaltatds szerz6d6sszerii penzbeli ellen6rt6k6re

6s az igazolt kdlts6gei megt6rit6sere jogosult.

Amennyiben a Megrendel6 a Vrillalkozo szerz6d6sszeg6se, kisedelme miatt rill el a jelen
szeru6d6st6l, a Vrillalkoz6 kdteles a meghirisuLisi k6tb6rt megfizetni, addig elvdgzeft

munk6j6val maga rendelkezik, v6llalkoz6i dijra, kdlts6gei megt6r{t6sere nem tarthat ig6nyr.

8.)
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v. SZAVATOSSAG

Vrillalkoz6 felt6telen szavatossegot vflllal xn n6zve, hory a jelen sznrzbdis sor6n tett
nyilatkozatai a val6srignak megfelelnek 6s igazak a szerz6d6sk6t6s id6pontj6ban is.

V6llalkozo teljes 6s feltdtlen szavatossagot v6llal arra, hogy az iilala felm6rt adatok a

val6s4elak megfelelnek.

A Vrlllalkozo (Tervezh) felel6s (az 6pit6szeti-miiszaki stb.) tervez6sre vonatkoz6 min6sdgi,
biztonsigi 6s szakmai szab6tyok, 6pit6si el6inisok betart6s66rt, tovfibb| az 6ltala k6szitett
tervek szakszenls6g66rt. Felel6ss6ge a keszitett tervek 6s munkar6szek kdr6ben teljes kdniien
6ll fenn. A V6llalkoz6 a vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti, felt6tel nelhili j6t6ll6st 6s

szavatoss6got villal az 6ltala kesziteft tervek mennyis6gi 6s min6s6gi megfelel6s6g66rt. A
j6Lill6s kiil6n6san kiterjed a felm6r6s, tartalmi 6s menals6gi helytdll6sfg6ra. Amennyiben a

fenti elvdnisnak a felm6r6s nem felelne meg, a V6llalkoz6 teljes kriLrt6rlt6si felel6ss6get v6llal
az okozott t6bbletkdltsigek6r! illetve b6rmilyen m6s kirdrt, amely a Megrendel6t a hib6s
te!-esit6se miatt 6rte.

szERz6Df s M6nosfrAs, rnrrsiTf sEK, KAPCSoLATTARTAS

Szerz6d6 Felek megillapodrisa szerint ajelen szerzrid6s inisban jiin l6tre 6s csak 6s kizir6lag
ir6sban m6dosIthat6, a Kbt. 132. $ rendelkezeseinek betafiisa mellett.

A Felek egmrishoz int6zett minden nyilatkozata ir6sban 6rv6nyes 6s hat6lyos. Az
ir6sbelis€gre vonatkoz6an a Felek az al6bbiakban 6llapodnak meg: (i) szem6lyes 6tadis, a
k6zbesitds megt6rtdnt& tantsit6 m6don, (ii) aj6nlott, vagy t6rtivev6ryes postai kiildem6ny. A
Feleknek a misik fdlhez hild6tt postai kiildem6nye a feladrist6l szdmitott 6tddik munkanapon
k6zbesitettnek tekintend6, kiv6ve, ha a m6sik f6l bizonyitani tudja a k6zbesit6s ett6l eltdr6
id<ipontj6t. Ezen szab6[4 kell alkalmazni akkor is, amennyiben postai kiildem6nyre
vonatloz6 t6rtivevdny,pem kereste", vagy ,,elk6ltdzdtt" jelzdssel 6rkezett vissza.

3 .) A Felek 6ltal kapcsolattartisra kij el6lt szemdlyek :

Megrendeld r6sz6r6l: Jenei D6vid
Telefonszim: +36 (1) 372-6161

+36 (26) s02-365

E-mail cim: djenei@emi.hu

Vrillalkoz6 res#r6l: Varga Baliizs
Telefonsairn: + 36 (70) 313-3379
E-mail cim: dinamo(zit-online.hu
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V. EGYfBRENDELKEZfSEK

1.) Szerz6dS felek tudom6sul veszik, hogy. az Allami Szimvev6szekr6l sz6l6 2011. 6vi LXVI.
titrv6ny 5. g (5) bekezd6se szoint az Allami Sz6mvev6 sz.bk - az Allami Sz6mvev6sz6k6l
sz6l6 201 1. 6vi LXVI. t6rv6ny 5. $ (3H4) bekezd6s szerinti ellen6rz6si feladataival
6sszefigg6sben - ellen6rizheti az fillanlfl.|7rafi;5s alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket
6s az rillamh6ztart6s alrendszereihez tartoz6 vagront fint6 szerz6d6seket a Megrendel6n6l, a
Megrendel6 nev6ben vary kdpviselet6ben eljir6 termdszetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l,
valamint amkail a szerz6d6 felekn6l, akik, illetve amelyek a szerz6d6s teljesit6s66rt
felel6sek, tovibbd a szerz6d6s teljesit6s6ben k0zremrlkiid6kn6l.

Szlr;n6d6 felek tudom6sul veszik tov6bbri hory a projekt Ininyit6hat6s6ga - az ellenfirzcsi

feladataival 6sszefrgg6sben - ellen6rizheti a jelen szerz6d6s teljesitds6vel kapcsolatos

esem6nyeket 6s szem6lyeket. Ennek keret6ben ellenrfz6st vdgezhetnek a Megrendel6 vary a

V6llalkoz6 nev6ben vagy kdpviselet6ben eljar6 termdszetes szem6lyn6l 6s jogi szemdlyn6l,

valamint azokn6l a szerz6d6 felekn6l, akik, illetve amelyek a szerz6dds teljesitdsdert

felel6sek. Uryancsak ellen6rz6st v6gedretnek a szerz6d6s teljesit6sdben kdzemflkdd6kn6l is.

A Szerz6d6 Felek k6telessdge a fenti ellen6rz6sek tflrdse 6s segit6se, ennek elmulasztiisa,

akad6lyozisa, meghitsitisa stlyos szerz6d6sszeg6snek minSstil.

Szerz6d6 Felek megrlllapod6sa szerint a jelen szerzid6sben meghat6rozott hatirid6k naptriri
napban 6rtend6k, kiv6ve, ha ajelen szerz6dds kifejezetten ettdl elter6en nem rendelkezik.

A jelen szerz6d6s brirmely pontjrinak esetleges 6rv6nytelens6ge nem 6rinti a teljes szerz6d6s
6rv6nyess6g6t, kiv6ve, ha az 6r-t€rytelen pont olyan m6d6kben erinti a Felek jogait 6s
k6telezeus6geit, hogy az ery,enylelen pont n6lkiil a Felek nfilv:inval6an nem k6t6tt6k volna
meg a szerz6d6st. Erv&rytelen pont eseten a Felek k6telesek megtenni mindent az 6wdnyelen
pont 6rv&yess6 nyilv6nitisa 6rdek6ben.

Szetzld6 Felek a jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitdk rendez6se 6rdekdben kifejezetten
kdtelezettseget v6llalnak a vitris iigyek b6k6s rendez6s6re 6s kdtelezik magukat, hogy a m6sik
fel erre vonatkoz6 irdsos felsz6lit6s6ra szem6lyes egyez]etesl folytatnak legal6bb k6t
alkalommal. A jogvrta b6k6s rendezesere tett targyal6sok sikertelens€ge esetere a Felek - a
pertdrgy 6rt6kenek fiiggv€nyeban- a Budai K6zponti Keriileti Bir6s6g iiletdkesseg& kdtik ki.
Amennyiben a pedArgy 6rt6ke meghaladja a jfr6sbir6s6g hatfskiir€t, rigy a Felek az 6ltalinos
illet6kess6gi 6s hat6skdri szab6lyok szerint j6mak el.

Jelen Szerz6d6st a Felek elolvas6s 6s 6rtelmezes uten, mint akaratukkal mindenben
megegyezSt szerz6d6ses akaratuk kifejezes6re c6gszerflen, szab6lyosan aliirtrl.Lh.

Felek a jelen villalkozasi szerz6d6s akiiras6val kijelentik, hory az itt meghatirozott
k6telezeftsdgek v6llal6s6hoz sziiks6ges felhatalmaz6sokkal 6s enged6lyekkel rendelkeznek es
szervezrtiik / tarsaviguk nev6ben szabrilyszerflen felhatalmazattak a szprzbdls alainisdra.
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7.) A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polgriri Tdrv6nykdnyw6l szll6 2013.
6vi V. t6rv6ny rendelkez6seit kell alkalmaani.

Felek kjelentik, hory jogosultak jelen szerz6d6s megkotdsdre, az abban foglalt kotelezettsegek

v6llalis6ra 6s teljesit6#re. Jelen szerz6d6s Felek egybehangz6 akaratrib6l jdtt l6tre 9, azaz kilerrc
oldalon, 6sszesen 4 p6ldrflnyban, melyb6l 3 p6ld6ny a Megendel6t, I peldAny pedig a V6llalkoz6t
illeti.

Kelt: Szentendre, 201 5. augusztus 3.
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MEGHATALMAZAS

Alulirott, Filipinyi Gdbor Tam5s Meghatalmaz6 (szUl. hely, id6: Debrecen,
7970.L2.t6., anyja neve: GaSl Ezs6bet, lakc[me: 1139 Budapest, Petneh5zy u. 14.
VU57.), mint a dinamo 6plt6szcsoport Kft. (sz6khely: 1139 Budapest, PetnehSzy u,
14.Vy57., c6gjegyz6kszSm:0t-09-704573, ad6sz5m: 1281tt06-Z4t) rigyvezet6je

meghatalmazom

Varga BalSzs J6zsef Meghatalmazottat (szUl. hely, id6: Sopron, 1973 05.04., anyja
neve: Simon Marianna, lakcime: 9400 Sopron, Ibolya it 6.), hogy akad5lyoztat5som
eset6n, a dinamo 6pteszcsoport Kft. ajdnlatt6teli 6s szez6d6ses kcitelmeihez
kapcsol6d6 adminisztrativ feladatok teljesit6#ben, nevemben 6 jSrjon el 6s az ehhez
kdt6d6 al5tamaszt6 dokumentumokat 6 irla al5. Jelen meghatalmaz6ssal feljogositom
Varga BalSzs J6zsefet, hogy a fent nevezett feladatkOrben teljes jogkdrrel
k6pviseljen.

A meghatalmaz6s visszavon5sig 6rv6nyes.

Kelt: Budapest, 2015. j0lius 31.

A meghatalmaz6st elfogadom.
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