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Megrendel6 ,,,42 Ensibet-program vigehajtasdrdl sz6l6 beszdmoldrdl, valamint szocidlis campusok

l4trehozdsdrdl sz6ld Kornalny el1terjesztisben nevesitett egtes ldtesitmdnyek energiahatikonysdgi

beruhizdsainak elflMszitese" cimfi, KEOP-7.9 .0112-2014-0035 k6dsz6mrl p6ly6zat keretei kdzitt

"Ensdbet Szdlloda Siifok energetikai felmiresi feladatainak elldasa" t6rgyban 2015. junius 22.

napjrin a Kbt. 12?A. $ szcrinti hirdetmdny nElkiili nyilt kdzbeszerz6si elj6r6st indltott.

Megrendel6 a kozbeszerzesi eljrinis sonln a Villalkoz6t hirdette ki nyertesnek, amelynek alapjin a

Felek az alibbi szerz6d6st (tov6bbiakban: Szrrz6d6s) kiitik erym6ssal:

A SZERZODESTARGYA

Jelen szerz6d6ssel Megrendel6 megrendeli, Vrillalkozo pedig v6llalja hogy a jelen
szerz6d6sben meghatrirozott felt6telek szerint elv6gzi az Erzsdba Szalloda Si6fok energetikai
felm6r6si feladatait, a jelen szerz6ddsben megharirozott 6trl6ny{ron.
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2.) A feladatok r6sdetez6s6t a ktizbeszerz6si eljrr6s ajrnlaft[1gli felhivdsa, valamint az ajr4nlati

dokumenaici6 mell6kletdt k6pez5 mtszaki leifis tortalma?.2a. A mell6kletek a szerzbd1s

elv6laszthatatlan re szbt kbpezik.

3.) A V6llalkozisi Szerz6ddsben foglalt munkilatokat a V6llalkoz6nak komplexen, a
jogszab6lyokban el6irt kell6kszavatoss6g 6s j6iill6s nyrij&isa mellet! a vonatkoz6 szabv6nyok
szerinti tartalomban 6s mennyis6gben hiinytalanul, kifogAstalan minSs6gben, hib6tlanul kell
elv6geznie, megfelelve a mell6kletben foglalt el5inisoknah valamint a hatrilyos jogszab6lyo(
szabvinyok, illet6leg a szakmai el6inisokban megfogalmazott k6vetelm6nyeknek. Ennek
6rteln6ben - ha ez a szerz6d6s mi6sk6ppen nem rendelkezik,- a kialkudott v6llalkoz6i dlj6rt a
Vrillalkoz6nak a teljesiteshez biztositania kell az Osszes munkaer6t is anyagokat, eszkdzdket,
illetve minden eryebe! ami 6llad6an vary id6szakos jelleggel sziiks6ges a szerz6d6ses

kdtelezettsdgeinek teljesitesehez, abban az esetben is, ha az nem keriilt meghat6rozdsra a
Vdllalkozisi Szerz6d6sben vary az el6zetes egeztet6sek sonin.

4.) A V6llalkoz6 az irajinlata megt6tele el6tt 6uekintette is ellen6riae a v6llalt munkik
volumen6t, jelleget 6s ennek ismeret6ben hatirozta meg a jelen szerz6ddsben foglalt
6tal6ny6rat.

5.) Megrendel6 vfllalja" hogy a jelen szerz6d6s alapj6n elv6gzett felm6r6si szolgdltatdsokat Cs

dokuoent6ci6t itveszi 6s az 6rle jir6 dijat megfizeti. A jelen szerz6d6s elvilaszthatatlan
mell6klet6t kepezi - akkor is, ha fizikailag nem kerfilnek csatolAsra a szerz6d€shez - a

kdzbeszerz6si eljdr6s aj6nlatt6teli felhiv6sa 6s dokumentrici6ja, esetleges kieg6szit6
t6j6koztatrisok.

6.) Szerz6d6 Felek meg6llapod6sa szerint a teljesites helye: 8600 Si6fok, Beszffes J6zsef s6tdny
82. A felm6r6si dokument6ci6 dtadasrinak helye: Megrendel6 szekhelye.

7.) Vrillalkoz6 a vrillalkoz6i dij megfizetdsdvel eryidejiileg a Megrendel6re ruhdzza 6t a

felm6r6si dokument ici6t, egyrittal visszavonhatatlan hoz-z[jArul{sdt adja a felm6r6si adatok
felhaszn6l6sdra, 6tad6sara, hasznosit6sAra.

8.) Vallalkozo tudom6sul veszi, hory a felm6r6ssel 6rintett ingatlan az Erzs6ba Vagzonkezel6
Kft. kezel6s6ben 6ll, melyre tekintettel erytittmiikci'd6si kdtelezettsdget v6llal Megrendel6vel
6s az Erzs6bet Vagronkezel6 Kft.-vel is.

9.) A V6llalkozo a terveket, felm6r6seket, dokumentici6kat a teljeslt6s id6szakriban 6rv6nyes
mfiszaki el6ir.isoh szabv:inyolq terve#si ininyelvek alapjrin kdsziti el, a Megrendeld
k6pvisel j6vel, a leend6 tizemeltet6vel, - amennyiben sziiks6ges - a szakhat6s6gokkal
egyedetett m6don. A V6llalkoz6 tudomasul veszi, hory a Megrendel6 a fenti munkiikat az
,, Erzsdbet-program vigrehajtdsdrdl sz6l6 beszdmol6r6l, valamint szocidlis campusok
ldtrehozti,sardl sz6l6 Kormdny eldterjesztdsben nevesitett eges lCtesitmdnyek
energiahatdkonysdgi beruhazdsaina* elSkiszitdse" cimri, KEOP-7.9.0112-20144035
k6dszimri pily{zat kerctei kozdtt kiv6nja felhaszn6lni. A V6llalkoz6 k6telezettseget vallal
arr4 hog a munk6j6t a pilyiaati el6inisok figrelembevdtel6vel ftgz| a szerz6d6sszerii
teljesit6shez szorosan hozz6tartozik a ptilyriaati el6lr6soknak tdrtdn6 felt6tlen megfelelds.
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2.)

3.)

l.)

A VALLALKOZoI DiJ

A jelen szerz6d6sben foglalt energetikai felm6r6si szolg6ltatris dija fix dsszegti taliny{r,
amelynek 6sszege: 20.670.000 Fl + Afa, azazh\szmilli6-hatszizhetvenezer. forint + Altal6nos
forgalmi ad6, melynek m6rtdke 27 Yo, azaz 6sszesen 26.250.900 Ft (a tov6bbiakban:
vallalkoz6i dlj).

A V6llalkoz6i dij magriban foglalja a jelen szerz6d6sben meghat6rozott euergetikai
felm6r6ssel kapcsolatos valamennf k6lts6get. Vdllalkoz6 tov6bbi dijk6verel6st, ig6nyt ezen

szerz6d6s kapcs{n nem szamithat fel.

Megrendel6 a 4l20ll. (1. 28.) Korm. rendelet 57lA. $ (l) a) alpontja alapjrin 30 o/o m9rl€W
el6leget birosit. Vallalkoz6 a k6zbeszerzds eredm6nyekdnt kdttitt szerz6dds elszAmolhat6

6sszeg6nek 10%o-a 6s az ig{nyelt szlllit6i el6leg kiildnbdzet6re jut6 t6mogat6s 6sszeg6nek

megfelel6 m6rt6kii, a Korm6,ny eur6pai uni6s forrisok felhaszrilasdval kapcsolatos irinyit6
hat6s6gi feladatok ell6tasrira kijel6lt tagja jav6ra szol6, a Kbt. 126. $ (6) bekezd6se szerinti
bizositekot kdteles nyrijtani.

4.) Az el6leg-visszafizet6si biztosit6k az al6bbi m6dokoo nyujthat6:

6vad6kk6nt az eld,irt penzbsszngnek az aj6nlatk6rokdnt szerz<id6 f6l fizet6si szlnilLjira
tortdnd befizet6sdvel (ritutal6s6val), vagy
bank vagy biztosit6 6ltal v6llalt gxancia vag banki k6szfizet6 kezess6g biaositasrival,
vagy

o biztositisi szerz6d6s alapjrin kinllitou - k6szfrzet6 kezess6gvillal6st tz.rt maz6 '
k<itelezv6nnyel,

. a EazAasiiEi trirsas6g vary nonprofit szervezet sz llit6 ciglegzisre jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek vary legal6bb 500/o-os kdzvetlen tulajdonr6sszel rendelkezd

tulajdonos6nak, vagy egyiittesen legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6
term6szetes szem6ly tulajdonosaiaak kezess€gvriLllal6s6val, vagy garanciaszervezet dltal
vriLllalt kezess6ggel, valaminl az Aht. 92. $ ( I ) bekezd6se szerinti dllami kezess6ggel.

5.) Az el6leg a v6gsz6mla 6sszcg6b6l keriil elszirnol6sra.

Vritlalkoz6 szimla benyujtrisfua a szeni5d9s marad6ktalan, hiba 6s hianymentes teljesltes6t,
valamint a Megrendel6 6ltal ki6llitott teljesit6s igazol6st k6,vet6en jogosult.

A V6llalkoz6i dij megfizet6#re a V6llalkozo szab6lyos sz6ml6j6nak benyujt6s6t 6s a
teljesit6s igazolisit kdvet6en kerill sor 30 napos fizet6si hati,rid6 alkalmazisrival.

Vrillalkozo a szab6lyos szinl{jit a Megrendel6 riltali elismert teljesitdst k6vet6en nyujtha$a
be, amelyhez csatolni ktiteles Megrendel6 teljesit6sigazol6s6t. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi,
hory a Megrendel6 a szi.rnl6t teljes eg6szeben ,lz Ensibet-program vdgrehajtdsdrdl szdl6
beszdmol6r6l, valamint szocialis campusok ldtrehozd,sdr6l sz6l6 Kormdny eldterjesztdsben
nevesitett egtes litesitmdnyek energiahat6kanysdgi beruluiudnainak el1keszitese" cimi,
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KEOP-'? .9.0112-2014-0035 kodsz6mri p6ly5zat terh6re finanszirozza szAlbt6i fnanszirozAssal,
vagyis a szimla 6rt6k6t a Kiizremfikdd6 Szervezet utalja 6t kiizvetleniil a V6llalkozo
bankszlurl6j 6ra.

9.) Megrendel6 kezdem6nyezte a finansziroz6s m6dj6nak v6ltoztatis6t, szillitoi finansziroz6srol
ut6finanszirozisra- A trirnogatasi szerz6dis m6dosiuisa folyamatban van, melynek
megtiirt6nt6r6l MegrendelS irdsban 6rtesiti a Vrillalkoz6t. Vrillalkoz6 a finansziroz6s
m6dosukis6t kiildn szerz6d6sm6dosiuis n6lkiil tudom6sul veszi, tekintettel arr4 hog/ a

fizet6si feltitelek (el6leg, fizet6si hat irid6) nem v6ltomak. Ugyanakkor a V6llalkoz6 aa is
tudomrisul veszi, hogr amennyiben a fenti szerz6d6sm6dositris nem jdnne l6te, szallit6i
finansziroz6ssal keriil kifizet6sre a v6llaikoz5i dija.

10.) Valamermyi sz6ml6n fel kell tiintetni a projekt azonosit6sz6m6t (KEOP-7.9.0/12-2014-
0035).

1 L)Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesit6sigazoLis kibocvitris6! amennyiben a V6llalkoz6
hi5nytalanul 6s hibamedesen teljesitette a jelen szrrz6d6sben meghatrirozott valamennyi
k6telezetts6g6t.

12.)V6llalkozo nem fizet, illewe szimol el a szerz6d6s tefesitdsdvel 6,sszefiigg6sben olyan
kdltsegeket, melyek az 56. $ (l) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6nas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Vrillalkoz6 ad6k6teles jdvedelm6nek
csdkkentds6re alkalmasak.

13.)Megrendel6 a kifzet6sek vonatloz6sdban az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. t6rv6ny
(Art.) 36/A.$ szerint j6r el, 6s felhivja V6llalkoz6 frgyelm6t, hogy alvAllalkoz6i tekintet6ben
kifrzet<ik6nt neki is eleget kell tennie ezen jogszabalyi kdtelezetts6gnek.

m. A VALLALKoZ6 JoGAI fs K6TELEZETTSEGEI

1.) Vtillalkoz6 jelen szerz6d6s szerinti feladatait a szerz6d6sk0t6st6l szimitott 30 nap alatt
kdteles teljes kdriien teljesiteni.

2.) Vtllalkoz6 a benyijtott aj6nlata szerint jogosult alv6llalkoz6t ig6nybe vemi. A teljesitesben
kdteles kdzremfikOdni az olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a kdzbeszerzdsi elj6r6sban
riszt vett az ajrinlattev6 alkalmassiigrinak igazolisiban.

3.) Villalkozo a szprziSd€s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendel6 szim6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti iigyletek6l
a Megendel6t haladiktalanul drtesiti.

4.) Vrillalkoz6 a szerz6d6sben v6llalt feladatok elliti{sa soran tudomiisrir4 illewe birtokriba jut6 a
Megrendel6 szerz6d6seire, tev€kenys6geire 6s dolgozoira vonatkozo tlzleti titoknak min6stil6
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5.)

t6nlt, adatot, informrici6t, dokumentumot, tov6bbri a tudom6sara jutott szemelyes adatokat
zirtan, ti&osan, kizirolag rendeltet6s6nek megfelel6en kezeli.

A Villalkoz6 a jelen nyilatkozat6val a szellemi alkot isnak min6siil6 minden 6ltala a
szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben alkotott mfivdnek az 1999.6vi LXXVI. t6rvdnyben foglalt
szem6lyhez fiiz6do 6s vagroni jogrir6l a Megrendel6 javira lemond, e jogok ellen6rt6ke a
v6llalkoz6i dljban benne foglaltatnak. Ez al6l kiv6telt k6pez az 1999.9v|LXXVI. tdrv6ny 12.

$ (1) 6s (2) bekezd6s6ben foglaltak, amely a sz-enb nev6nek feltiintet6s6hez val6jogriLt jelenti.
A Szerzbt megillet6 vagyoni jogok az 7999. dvi L)O(VI. t6rvdnyben foglaltak
szerinti teljes kdrben, a vtillalkoz6i dij kifizet6sdvel egyid6ben sz6llnak 6t a
Megrendel6re. Fentiek alapjrin a Megrendel6t illeti meg a teljes k6rii felhaszndl6s
joga.
A mri felhaszn6llsdnak min6siil kiil6n6sen: a) a tobbszlrdz6s (18. g 6s 19.9), D) a
terjesztds (23. $), c) a nflv6nos elladis (24. $ 6s 25. $ ), d) a nyilvrinoss6ghoz
k6zvetltett sug6tz6ssal vagy m6skent (26. $ 6s 27. $), e) a sugrirozott miinek az
eredetihez kdpest mris szervezet kdzbeiktatdsAval a nyilvrlnoss6ghoz tdrten6
tov6bbk6zvetit6se (28. $),/ az Atdolgozils (29. g), d a ki6l1it6s (69. g).

Amennyiben a V6llalkoz6 jogi oltalomban r6szesiil6 alkotdsokat kivriLn a teljesit6s
folyamdn felhasm6lni, rigy ehhez a Megrendel6 elizr,tes hozz j{rulas6t, valamint az
oltalom jogosultjdnak kifejezett enged6ly6t k6teles beszerezni. Az Engeddlynek olyan
tartalmtnak kell lennie, hogy a Megrendel6 a V6llalkoz6 alkotdsri.n korl6toz6st61
mentes teljes felhasadl6i jogosultsdgot nyerjen. Ez vonatkozik a szerz6d6s trirgy6t
k6pez6 6piilet tervez6inek (ogut6djainak) megkeresdsdre, 6s a t6liik beszerzend6
enged6lyekre is. A felhaszn6lt, jogi oltalom alatt 6116 megold6s kiildn dij6t a
Vallalkoz6 jogosult a Megrendel6 fel6 felszimitani, a fenti kdtelezetts6ggel jdr6
k6lts6gek megflzet6se a Vri.Lllalkoz6 feladata, amelynek ellenertdke a Jelen
szerz6ddsben rd gzitett villlakomi dij6ba benne foglaltatik.

A V6llalkoz6 a fentieken tul is szavatol az6n, hogy az iltala k6szitett mii
felhaszn6lisdval kapcsolatban harmadik szan6lynek nincs olyan joga, amely a tewek
Megrendel6 riltali, vagy 6rdek6ben t6rtdn6 teljes kdni felhasznilast akadilyozta vagy
korlfitozza.

A MEGRETIDEL6 .TOCU IcS XOTELEZETTSf GEI

Amennyiben a Villalkoz6 k6sedelmesen teljesiti ajelen szerz6d6sben foglalt kdtelezettsdgeit,
riry a Megrendel6 a k6sedelmes napoka vona&oman jogosult a jelen szerz{id6sben
meghat6rozott nett6 V6llalkoz6i dij l%-inak megfelel6 k6sedelmi kiitb6r kdvetelis6re
minden egyes k6sedelmes nap ut6n. A Felek a k6sedekni kdtb6r maximilis m6a6k6t a jelen
szerz6d6sben 20 napi t6telben maxim alizAljfik.

Amennyiben a kdsedelmes napok sz6ma el6ri a 10 (tiz) napot, rigy Megrendel6t vi{laszt6sa
szerint az al6bbi jogok illetik meg:

- tov6bbi maximum l0 napos p6thadridot adhat 6s kdvetelheti tovebbra is a kdsedelmi
k5tb6r esed6kes 6sszeg6t a k6sedelem teljes id6szakrira,

IV.
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- a p6thatfuid6 ercdm6nlelen elteltdt kdvet6en jogosult a jelen szerz6d6st6l a

V6llalkoz6hoz cimzett egyoldahi nyilatkozattal elallni 6s meghirisulisi k6tb6rt k6vetelni,
- p6thatr{Lridtt ad6s n6lkiil jogosult a jelen szerz6d6st6l a V6llalkoz6hoz cimzetl

egyoldahl nyilatkozattal el4llni 6s meghitsul6si k6tb6rt kovetelni.

Felek rdgzitilq hory Megrendeld vary k6sedelmi, vagr meghirisulisi kiitMr kdvetel6s6re
jogosult, a kett6re eryiitt nem.

Felek rneg6llapod6sa alapjan a meghifsukisi kittb6r m6rtdke a jelen szerz6d6sben

meghatdrozott V6llalkoz6i dij 20%-rinak megfelel6 tisszeg.

V6llalkoz6 a kdtber megfizet6s6re a Megrendel6 erre vonatkoz6 ir6sbeli felsz6litrisit k6vet6 8
napon belil kdteles. Ameo:fibetr ezsn k6telezetts6g€nek nem tesz eleget, rigy a Vallalkoz6 a
Ptk-ban meghatrirozott mdrtekii kdsedelmi kamatot k6teles megfizetni a Megrendeld resz6re.

Vrlllalkozo a Megrendel6 erre vonatkoz6 felszolitAsdbsn meghatirozott banksziLmlira k6teles
a k6tMr, illetve a k6sedelni kamat fizetesi k6telez€ttseget teljeslteni.

Megrendel6 el6ll6sa eset6n, - amennlben arra nem a V6llalkoz6 6rdekk6r6ben felmeriilt
okbol kertl sor - a Felek az eredeti allapotot rLllitjrik belyre, o,"', a leszdllltott elemek a

V6llalkoz6t illetik meg is k6vetelheti az igazolt feLner t kdlts6geinek a megterlt6set.

A Kbt 125.$ (5) bekezd6se alapj6n Megrendel6 jogosult a szerz6d6st felmondani, ha

a) V6llalkoz6 szervezet6ben kdzvetetten vagy k6zvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes

szervezet, amely nem felel meg az 56.$ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatirozott

felt6teleknek,

b) Vallalkoz6 kSzvetetten vagy kiizvetlen0l 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 56.0 (1) bekezdes k) pontj6bar meghat6rozott feltetelehek.

Szerz6d6 felek rdgziti( hory a szerz6d6s fentiek szerinti felmondrisa eseten a V6llalkoz6 a
szerz6dds megszffn6se el5tt m6r teljesitEtt szolg6ltatris szerz6d6sszerff p6nzbeli ellen6rt6k6re

6s az igazolt kdlts6gei megtdrit6s6re jogosult.

Amennyiben a Megrendel6 a Vrillalkoz6 szerz6d6sszeg6se, kdsedelme miau rill el a jelen

szerz6d6st6[, a Vdllalkoz6 kdteles a meghiisul6si kdtbirt megfizetni, addig elvdgzett

munk6j6val maga rendelkezik, v6llalkoz6i dijra, kdlts6gei megterit6sere nem tarthat igenyt.
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SZAVATOSSAG

Vrl{lalkozo feltdtelen szavatossegot v6llal arra ndzve, hory a jelen szerz6d6s soren tett
nyilatkozatai a val6srignak megfelelnek 6s igazak a szerz6d6skot6s id6pontj6ban is.

V6llalkoz6 teljes 6s felt6tlen szavatossegot vallal arra, hogy az 6ltala felm6rt adatok a

val6s6gnak megfelelnek.

A Villalkoz6 (Tervez6) felel6s (az 6pit6szeti-mriszaki stb.) tervezesre vonatkoz6 min6s6gi,
biztons6gi 6s szakmai szabrilyok, 6pit6si el6inisok betartAs{6rt, tovribb6 az 6ltala k6szitett
tewek szakszerffs6g66rt. Felel6ss6ge a k6szitett tervek 6s munkardszek k6r6ben teljes kbrilen
611 fenn. A Vdllalkoz6 a vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti, feltetel nelkiili j6t6ll6st 6s

szavatoss6got viilal az dltala k6szitett tervek mennyis6gi 6s min6s€gi megfelel6s6g66rt. A
j6t6ll6s kfil6n6sen kite{ed a felmdres, tartalmi es merurls6gi hely6ll6sdg6ra. Amennyiben a

fenti elvrirfsnak a felmdr6s nem felelne meg, a Vrillalkoz6 teljes krirt6rit6si felel6ss6get villal
az okozoi t6bbletkiilts6gek6rt, illetve b6rmilyen mds kdr6rt, amely a Megrendel6t a hib{s
teljesitdse miatt 6rte.

SZERZ6DES M6nosirAs, fnTESiTf SEK, KAPCSOLATTARTAS

Szerz6d6 Felek megrillapodrisa szerint ajelen szerz6d6s inisban jdn l6Ee 6s csak 6s kizfr6lag
irasban m6dosithat6, al{bl- 132. $ rendelkez6seinek betartrsa mellett.

A Felek egym6shoz int6zett minden nflatkozata irasban 6rv6nyes 6s hat6lyos. Az
ir6sbelis6gre vonatkoz6an a Felek az aldbbiakban 6llapodnak meg: (i) szem6lyes 6tad5s, a
k6zbesit6s megtrirt€nlet tanfsit6 m6don, (ii) ajanlott, vagy tertivevenyes postai k dem6ny. A
Feleknek a m6sik f6lhez kiilddtt postai k demdnye a feladrist6l sz6mitott 6t6dik munkanapon
k6zbesitettnek tekintend6, kiv6ve, ha a mrisik f6l bizonyitani tudja a k6zbesit6s ett6l elt6ro
id6ponlirit. Eznn szabilyt kell alkalmazni akkor is, amennlben postai kiildem6nyre
vonatkoz6 tdrtivevdny ,,nem kereste", vagy ,,elkdltoz6tt" jelz6ssel 6rkezett vissza.

3.) A Felek 6ltal kapcsolattartasra kijeldlt szem6lyek :

Megrendel6 resz6r6l: Jenei D6vid
Telefonszam: +36 (1) 312-6161

+36 (26) 502-365

E-mail cim: dj enei@emi.hu

Vr{ilalkozo r6szer6l: Schmutz Liszl6 Tam6s

Telefonszim: + 36 (20) 203-6806

E-mail cim: schokobaukft@gmail.com
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V. EGYTBRENDELKEZESEK

i.) Szerz6d6 felek tudomisul veszik, hogy- az Allami Szimvev6szek6l sz6l6 201 I . 6vi LXVI.
tdrv6ny 5. $ (5) bekezd6se szerint az Allami Szrimvev6szdk - az Allami Sz6mvev6szekr6l
sz6l6 201 1. 6vi IXVI. t6rveny 5. $ (3H4) bekezdds szerinti ellen6rz6si feladataival
6sszefiigg6sben - ellen6ridreti az iilamhirtxAs alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket

6s az illamhriztart6s alrendszereihez tadoz/6 varyont 6rint6 szerz6d6seket a Megrendel6n6l, a

Megrendel6 nev6ben vary k6pviselet6ben elj6r6 termdszetes szem6lyn6l 6s jogi szemdlyndl,

valamint azoktil a sznrzfrd6 felekn6l, akik, illewe amelyek a szerz6d6s teljesit6s66rt

felel6seh tovibbri a szerzSd6s teljesit6s6ben kdzremrikM<iknil.

Szerz6d6 felek tudomrisul veszik tov6bb6, hogy a projekt Ininylt5hat6sriga - az ellen6rz6si

feladataival 6sszeftgg6sben - ellen6rizheti a jelen szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos

esem6nyeket 6s szem6lyeket. Ennek keret6ben ellenSrz6st v6gezhetrek a Megrendel6 vagr a
VAllalkoz6 nev6ben vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szern6lynCl 6s jogi szem6lyn6l,

valamint amkn6l a sznoid6 felekn6l, akik, illewe amelyek a szerz5d€s teljesit6s66rt

felel6sek. Ugyancsak ellen6rzdst v6gezhetnek a szerz6d6s teljesft6sCben kdzremfikdd6kndl is.

A Szerz6d6 Felek kiiteless6ge a fenti ellen6rz6sek tiirdse 6s segitese, ennek elmulasztris4

akad6lyozisa, meghirisiLisa stlyos szerz6d6sszeg6snek min6siil.

2.) Szerz6d6 Felek meg6llapodiisa szerint a jelen szerz6d6sben meghat6rozott hatririd6k naptriri

napban drtend6k, kiv6ve, ha ajelen szerz6d6s kifejezeften ett6l elt6r6en nem rendelkezik.

A jelen szerz6d6s brirmely pontjri.mak esetleges 6wdnyelens6ge nem 6rinti a teljes szerz6d6s

6rv6nyess6g6t, kiv6ve, ha az 6rv6nyelen pont olyan m6rt6kben €rinti a Felek jogait 6s

k6telezetts6geit, hogy az &v€nyielen pont n6lkiil a Felek nyilvinval6an nem k6t6ttek volna
meg a szerz6d6st. Ervdnyelen pont eset6n a Felek kdtelesek megten mindent az 6rv6nytelen
pont erv6nyess6 nyilv6nit6sa 6rdek6ben.

Szerz6d6 Felek a jelen szerzSd6sb6l ered6 jogvitrik rendez6se 6rdek6ben kifejezetten
k6telezetts6get v6llalnak a vit6s iigyek b6k6s rendez6s6re 6s kdtelezik magukat, hogy a m6sik
f6I erre vonatkoz6 ir6sos felsz6litas6ra szem6lyes egyedete$ folytatnak legal6bb k6t
alkalommal. A jogvita b6k6s rendez6s6re tett t6rgyal6sok sikertelens6ge eset6re a Felek - a
pertargy 6rt6k6nek ftggv6ny6ben- a Budai Kiizponti Keriileti Bir6Mg ill*6kess6g6t k6tik ki.
Amennlben a pertrirgy 6rt6ke meghaladja a jarAsbir6s6g hatdsk6r6t, fgy a Felek az 6ltal6oos
illetdkess6gi 6s hat6skdri szab6lyok szerint jirnak el.

Jelen Szerz6d6st a Felek elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6,n, mint akaratukkal mindenben
megegezit, szrnid6ses akaratuk kifejez6s6re cegszenien, szabilyosan al6irtik.

Felek a jelen villalkozasi szerz6d6s aliinis6val kijelentik, hog az itt meghatiirozott
kdtelezetts6gek viillal6s6hoz sz[ks6ges felhatalmaz6sokkal 6s enged6lyekkel rendelkeznek 6s

szervezetiik / tirsasiguk nev6ben szab6lyszenien felhatalmazottak a szerzSd6s al6inisrira.
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7.) A jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a Polgriri T0rv6nykdnyvr6l szol6 2013.
evi V. t6rv6ny rEndelkez6seit kell alkalrnazni.

Felek kijelentit hogy jogosultak jelen szerzSd6s megk6t6s€re, az abban foglalt kdtelezetts6gek
v6llal6s6ra 6s teljesit6sere. Jelen szerz6d6s Felek erybehangzo akaraaiMl j0tt l6tre 9, azaz kilenc
oldaloq 6cszesen 4 p6ldinybaq melyb6l 3 p6lddny a Megrendel6t, I p6lddny pedig a V6llalkoz6t
illeti.

Kelt: Szentendre, 201 5. augusztus 3.
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