
f- t^a 6dFax: +36 BB 515-212

fax: -
E-mail : dobrosi.zsolt@stylus.hu
Kdpviseli: Dobrosi Zsolt vezdri
(a tov6bbiakban, mint Vdllal

kozdtt azalulirott helyen 6s napop a kovetkez6 feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s t6rgya

1 .1. A Felek rdgzitik, hogy a
t e I epiil d s i kob leke dd sfej I e s zt d s

ka z leke dds b iz t ons dgi fej I e s z t d s e

grendelo, mint aj6nlatk6rb ,l TOP-3.1.1-lS-VEI - Fenntarthat|
ty ds a Miivdszetek Volglte telepillAseinek komplex

zdsi szerzfidds keretdben." thrgyban a kdzbeszerz6sekr6l sz616
2015. dvi CXLIII. tdrvdny (a
kdzbeszerzesi elj 6r6sban hozott dp

tov6bbiakban Kbt,) 115. g (l) bekezddse alapjiln lefolytatott
megfeleloen a V6llalkoz6val k6t szerzoddst.

zlekeddsfejleszt6s Nagyv6zsony Kdzsdg komplex

miiszaki leirhsht a kozbeszerzesi eljdrds sor6n
tumok tartalmazzSk, amelyek jelen szerzodls

2, A szerz6d6s id6tartama:

A sikeres fitadhs-iltvetel Iezdrilsfl,l\ak hat6ridej e: a szerzodds hat6lybaldpds6tol szitmitott 12. h6napvdge. 
I

Vege. .:::-
. 12. h '.'a

--^:^napja. tz -:.

l'l'.lN trt



3. Vdllalkozisi dij, fizet6si felt6telek

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Y6llalkoz6t az
ell6t6s66rt osszesen 115.488.588,- Ft + 270/o |fa, azaz szhzti
ltszhznyolcvannyolc forint + 270/o 6fa mdrtdkri v6llalkoz6si
Az egyes rdszfeladatokra vonatkoz6 villlalkozdsi dij a csatol

A v6llalkozdsi dii tartalmazza a felhiv6sban 6s a dok

2. rlszszAmla dsszege a kivitelezdsre
kdszi.iltsdgi fok6nak el6r6s6t kcivetoen;
3. rdszszhmla osszege a kivitelezdsre
kdsziilts{gi fok6nak el6r6sdt kdvet6en;
4. rdszszAmla osszege a kivitelezdsre
k6sziiltsdgi fokdnak e16r6s6t kovet6en;
5. rdszszAmla osszege a hivitelezdsre
kdszillts6gi fokSnak el6rdsdt kovet6en;

1.3. pontban megjelolt feladatok
>notm i | | i6-n 6gy szhzny olcvannyolc-
ij illeti meg.

Az 6tal6nydr fedezetet nyirjt rnindazon munk6
sziiksdgeseh az 7. pontban rneghathrozott
megval6sit6s6hoz. A V6llalkoz6 a szerz6ddses
drvdnyesithet.

Abban az esetben, amennyiben a V6llalkoz6
eredo pluszkdltsdgeket, kiad6sokat stb, nem h
telj esitdsi kotelezettsdg al6l.

feladat ellen6rtdkdt. A v6llalkoz6si dii emellett tartal
szliks6ges, a feladatleir6sban meghatdrozolt mennyi 6s min6sdgi elv6r6sok szerinti
valamenrlyi k6ltsdget,

A szerzod6s ut6fi nanszir ozhstt.

A V6llalkoz6 ot rdszszdmlfit ds egy vdgszhmllt jogosult benyfrjtani a kdvetkezo iitemez6s
szennt:
1. r6szsz6mla osszege atewezoi dijnak megfelel6:
kdvet6en;

116szletes koltsdgvetds szerint,

o/o-a,

i6ban rnegh athr o4ott valamennyi
t a szerz5d6sszefri teliesitdshez

l6tesit6si enged6li, megszerzdsdt

3.2

20 Yo-a,

20 Yo-a, a

A v6gsz6mla osszege a kivitelezdsre vonatkoz6 v6llalkoz6

bertih6zds 20 Yo-os

berulr6z6s 40 o/o-os

berihhzhs 60 %-os

beruh6z6s 80 %-os

vonatkoz6 vdllalkoz(i dij

vonatkoz6 v6llalkozdi dij

\\

kdsziiltsdgi fok6nak eldr6s6t, ds a sikeres 6tad6s-6tv6teli elj6r]ds lezdrhsitkovet6en.
100 %-os



<let6t kell, hogy kdpezze. A vegszdml|t az
itani.

bbiakat:
E1

ot

" megnevezdst is.

egfeleloen a szerzodds - 6ltal6nos forgalmi ad6
ljebb 30 Yo-6nak megfelel6 mdrtdkii el6leg

v i sszafrzetes i biztositdk ellendben,

6b6l egyenlo ar6nyban kell elsz6molni,

ruhdzdsokhoz kapcsol6do tervezoi ds mdrncilci
lyair6l szolo 32212015, (X. 30.) Korm. rendelet
. $-6nak (1) bekezddse alapj6n a Megrendel6 a
t a V6llalkoz6 kdr6sdre legk6s6bb az epitdsi
eles kifizetni.

A Meg4endel6 az 6pft6si bpiuh6z6sok, valamint az lpitdsi beruh6z6sokhoz kapcsolodo tervezoi
6s mdrlroki szolg6ltat6sok
Korm. rendelet 321A. $-6np
ellendrt6ket:

k r6szletes szabillyairol sz6l6 32212015. (X. 30,)
kovetkez6k szerint fizeti ki a szeruoddsben foslaltmesfeleloen a

,,(1) A ajAnlatk6r6kdnt szetdgd5 fdl, valamint - eur6pai uni6s t6mogat6s esetdn sz61lit6t kifizet6s
sor6n - a fcifizetdsre kiiteles szervezet. ha az ai6nlattev6lcdnt szerz6do f6l a teliesftdshez
alv|llalkozotvesz ig6nybei p Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezd6sdtol eltdr6en a kcjvetkezo szabdlyok
s zerint kdte I e s az ellen szol g|ltatdst te lj e s ite n i :szerint kdteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:
a) az ajhnlattev6kdnt szerzo'!6 felek legk6s6bb a teljesitds elismerdsdnek id6pontj6ig kotelesek

cjzi.iliik melyik mekkora dsszegre jogosult az

kdsobb a teljesitds elismerds6nek id6pontj6ig
teljesitdsbe bevont alv6llall<oz6k egyenk6nt

6sb6l, egyidej iileg felh ivj a az alv illlalkozokat,

ike a teljesitds elismerdset kovetoen 6llitja ki
z6i teljesitds, valamint az ajdnlattev6i teljesftds

etett alv6llalkoz6i teljesitds ellendrt6k6t az
thmogaths esetdn sz6llit6i kifizet6s sor6n a

I 6tutalj a az aj6nl attevoknek;
I kiegyenliti az alv|llalkozok szdmlfrit, vagy az
(a tov6bbiakban: Aft,) 36lA, $ (3) bekezddse

i I letve az alv 6llalkoz6v al kotcitt szerz6ddsben
isszatartja;
az e) pont szerinti 6tutal6sok igazolilsainak
utat6 egyiittes ad6igazol6s6nak mdsolatht az

dben, hogy az ajinlatkdrokdnt szerzodo fel
6 fdljogszenien nem frzel1re ki a teljes osszeget



szen\do feleknek, ha ol< az alv|llalkoz6kkal s

$-6ra is tekintettel teljesitettdh;
h) ha az aj6nlattevok6nt szerzodo felek valanrel
nem telj esit i, az ellenszo lg6ltatds fennmarad6
szervezet) 6rzi, ds az al<kor illeti rneg az ajdnlattevot,ha az ajdnlatkdro rdszdre igqzolja,hogy azszervezer) orzl, es az aKKor lrrerl meg az aJanlalrevo\ na az aJ4nlatKero reszere LgazolJa, hogy az
e) vagy az t) pont szerinti kotelezetts6g6t teljesitette, vagy $i'telt 6rdeml6 irattal igazolja, hogy
az alv|llalkoz6 vagy szakember nem jogosult az aj|nlattevp altal a b) pont szelint bejelentett
osszegre vagy annak egy r6szere;
i) r6szberi vagy eglszben eur6pai uni6s t6mogat6sb6l megirdl6sitott kozbeszerlds eset6n a d)
pont szerinti hat6rido harminc nap.
(2) A felek l<izdr6lag az (1) bekezdds g) ponda
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bek
bekezdds6t az ajdnlattevokdnt szerzodo fdllel s

osszegle lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgiitatdsttcjbb rdszletben telje
kifizetdsre koteles szervezet, minden r6szlett
bekezddst,
(4) Ha a kozbeszerzdsi szerzodds teljesitdse drdek6ben a hyertes aj6nlattevo (aj6nlattev6k)
projektt6rsasdgot hoz-tak l6tre, e $ alkalmaz6sdban a nyertes aljdnlattevokdnt szerlodo f6l alatt a
projektt6rsas6got kell drteni,"

Az iddzett jogszab|lyi rendelkez6s alkalmazh
f61"-nek, mig a V6llalkoz6 ,,aj6nlattevok6nt sze

A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezddse alapjdn a Me
(telj esitds iga zol6s) v agy az el ismerds megtagad
az err6l sz6l6 ir6sbeli drtesitds kezhezvdteleto
nyilatkozni,

A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezdlse alapj6n, ha a V6llalkoz6 i i 6rtesit6sdre ($6szre jelentds)
a Megrendelo a szerzoddsben az 6tadds-6tv6teli eljdr6s me ghathi gzott h at6r i d 6t
kdvet6 tizenot napon bel0l nem kezdi meg az 6tadds-6tve
napon belijlnem fejezi be, aY6llalkoz6 k6r6s6re ateljesitdsi

elj6r5st, vagy mogkezdi, de 15

A 32212015. Konn, rendelet 31. 6-6nak mesfeleloen az el zolg6ltat6s kifizetdsdre csak az
sdt kovet6en keriilhet sor.adott munk6ra, munkardszre vonatkoz6 telj esitdsigazol6s ki

Megrendelo tartal6kkeretet nem hathroz meg.

3,3. Ir6nyad6 jogszabSlyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6lo 2007. dvi CXXVII. torvphy;
b) azadoT|s rendjdr6l sz6lo2003,6viXCII. torvdny 36l,{ g;

c) az 6llarnhhztarthsrol szol6 2011, 6vi CXCV, torv6ny;
d) az 6llamh hztarthsrol sz6l6 torvdny vdgreh
e) a 2014-2020 programoz6si id6szakba
t6rno gatAsok felhaszn6l6s6nak rendj dr61 sz6l
f) az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az 6pitd
szolg6ltat6sok kozbeszerzdsdnek r6szletes sz

3.4. frzethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s tpljesitds6vel dsszefii!
lyek a Kbt, 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s {r{relyek a V6llalkoz

idvedelmdnek csokkent6sdre alkalmasak.



es id6tartama alatl tulajdonosi szerlcezetet a
s a 9.5. pontban meghatfurozott (a Kbt. 143, $ (3)
t haladdktalanul drtesiti,

egrendelo a szerzodds teljesitds6nek eIismerdsdroI
ad6s6r6l legl<dsobb aY 6llalkoz6 teljesit6s6tol vagy
t6l sz6mitott tizenot napon beliil frdsban l<cjteles

a V6llalkoz6 fr6sbeli drtesitesdre (k6szre jelentds)
teli elj 6r6s megkezd6sdre meghat6r ozott hat6ridot
az iltadds-fitvdteli eljilr|st, vagy megkezdi, de 15

6re a teljesit6sigazol6st koteles kiadni,
gfeleloen az ellenszolg|ltatfn kifizetdsdre csal< az
itesigazol6s ki6llit6s6t kovetoen keriilhet sor.

ezdds6nek rnegfeleloen a szerzoddsen alapul6
en csak a jogosult 6ltal elismert, egynemfi ds lej6lt

dds al6ir6s6t kovet6 3 (h6rorn) munlcanapon beliil
ntum 6tad6sa, amely a Ydllalkoz6 feladatainak

m6don, amely azonosfthat6vh teszi az |Iadott
igazolja a V6llalkozo feld tdrtdnt adat- ds

rendelo koteles a jelen szerzodls teljesftdse
unl<at6rsait kiielctlni 6s a V6llalkoz6val val6

folyamatos kdzremrikod6:;ii (16 I gondoskodn i,

4.2. Mesrendelo kotelezettsdset 6llal arra,liogy a Projekt silceres megval6sft6sftt c6lz6 v6llalkoz6i
ndlkiil meghozza a sziiksdges dontdseket, egyetertese eset6nmunkavdgzdshez kdsedell

j6vilhagyja az el6 terjes
ir6sban, indokol5ssal ellity
tartalm6val val6

4.3. A V6llqlkoz6 kdteles a lV|ef

szaksze4iitlen utasft6sra. Hq

dokumentumok tartalm6t, illetve ellenvetes eset6n kifogdsait
kcizfi V6llalkoz6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat - azok
esetdn - faxon, illetve post6n megktildi az lrintetlek r6szdre

azokbai az esetekben arra V6llalkoz6 felk6ri.

figyelmdt irdsban felhivni az esetleg cdlszenitlen, vagy
szaksze4iitlen utasft6sra. Hq u Megrendel6 az utasit6shoz az irhsban rogzltett figyelnreztet6s

do kdrok Megrendelot terhelik.

rz6dds szerinti munk6kat megfelelo m6rt6kben
eszitb t|jekoztat6sokat megkapta, igy a beadott
kizdrolag a fentiekben rdszletezettek szerirrt tarthat
dre. A nem megfelel6 felmdrdsbol, vagy egy6b, pl,
lek miatt megtdritdsi igdnnyel a Megrendel6vel

szemben nem jogosult fell6p!ri.

5.2. A V6llalkoz6 tudom6sul , hogy a szerzbdds megkdtds6t kovet6en l(6telgs viselni annak
j ogkovetkezmdnydt, amely kiviteli tervdol<ument6cio olyan hi6nyossdg6b6l ad6dik, melyet a

t6le elv6rhat6 szakmar
megelo46en a kozbeszer
v6llalkoz6i dij meghat6

,E



nem tdrtdnhet meg(6pitmdny) rendeltet6sszerii hasznillatra alkahnas
(td bb I etm un ka) s zinten a Y 6llalkoz6t terli e I i k.

me$val6sft6sa

5.3. A V6llalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munk
miatt semmilyen egy6b tobblet-kdveteldssel
A kivitelez6si munk6k alapjdt kepezl
pontoss6g66rt, telj essdgddft, alkalmass6gA6rt
dokumentdcil azon hib6jfieft, amely kello
megelozden meg6llapithat6 lett volna, szintd

5.4, A V6llalkoz6i dij tartalmazza - az lpitiSipari
Korm. rendelet 3, $ (5) bekezdds6ben irtako
elv 6gzeset, esetlegesen sziiks6ges enged 6ly
amely a kiadott dokurnent6ci6lc b6rmely r
jelen szerz6dds teljesitdsdhez, a mLlszaki
haszn|latba vetelehez sziiksdges, ftiggetle
munkanem a kiadott l<olts6gvet6sben, vagy
vagy sem, eslvagy amelynek, termdszete fo
volt meghatirozhat6.

5.5. A V6llalkoz6 a szerzldds t6rgy6t kdpez6
alapjdn vdgzi el - a magyar 6s eur6pai r-r

minosdgben.

elv e geztetni, kij av ittatn i.

5,10. A V6llalkoz6 kdteles munk6j6t olyan
akad6ly id6ben megsziintethet6 legyen
akad|ly ozlatdso kra idob en fe I h iv i a.

5.11. A V6llalkoz6 tevdkenysdge alatt folya
hat6skordben az 5rvdnyes munkavddelmi
dolgoz6i rdszdre a munkav6delmi el6ir6sok
munkav6delmi oktat6sokat megtartani,
rendelkezdsre bocs6tani, alkalmazni 6s hasz

5.6. A vdgzett munka vit6ja esetdn, ha a vizsg
annak koltsdgdt V6tlalkoz6 kdteles viselni.

5.'7, A V6tlalkozo feladata a kivitelezdsi mu
telepit6se, helyszinen tarthsa, mozgatfsa 6

vdllalkoz6s munkavdgzdsi teriiletdrol tdrt6n
teriilet 6rzdsdr6l saj6t kdltsdgdre gon
visszabocs6t6s6i g (a miiszaki 6tad6s-6tv6tel

5.8. A V6llalkoz6 koteles a szabvinyok 6ltal
meg6llapitott hib6kat ds hi6nyossdgokat
dokurnent6lni.

5,9. Amennyiben a kivitelezds sor6n, illetve a j
anrelyek szakszeritlen munkavdgzdsre va
al<kor ezeket V6llalkoz6 felsz6lft6sra,
megsziiLntetni, illetve a hib6s terrndket kdt
beliil nem tesz eleget a felsz6lit6snak, Megr



t kdteles Uzemeltetni, amelyek az ozembetarl6slioz
n ek, keze I o ik a sziiks 6 ges k6p e s it6s t me gszer eztdk,
6si hat6r6rt6ket nem haladj6k meg,

ozgatinilt 6s t6rol6s6t frgy kell v6grehajtania, hogy
gyai kSrosod6st 6s sdri.ildst ne szenvedjenek. Az
kapcsolatos minden tevdkenysdg a Vrillall<oz6

ositani a munkateriilet esztdtikailag elfogadhat6
sszes dsszerii ldpdst a kotnyezet vddelm6re a
onatkozdshban, valamint elkertilni a szemdlyek,
amelyet a ldgszennyezds, zaj vagy egydb k6ros

gy szakszerijtlen utasit6st ad (vagy alkalmatlan
s 6t erre ir6sban figyelmeztetni, Amennyiben a
ellendre fenntartja, fgy a V6llalkoz6 a munkdt a
6 l<ockfnatfira vegzi el, vagy vllasztisa szerint
ulaszt6s6b6l ered6 k6rdrt aY6llaIkoz6 a felel6s" A
ljesitdsdt, ha annak vegrehajtdsa logszab|ly vagy

gy veszdlyeztetnd m6sok szemdly6t vagy vagyonht.

ket, hullad6kot az lpitkezds teriilet6r6l hat6s6gi
kell elsz6llftani, ds be lcell taftani az dpit6si ds

ab6lyair6l szolo 4512004, (VII.26) BM-KVvM

m6nyek megval6sit6sa - amennyiben szi.iksdges a

A beruh6z6s befejezdse utdn a felvonul6si teri.iletet
tm6nyeket el kell bontani, 6s az eredeti 6llapotot

5.18. A munkavdgzdsekhez szi.i{<pdges ideiglenes viz, csatorna ds elelctromos csatlakoz6si pontok

ass6g igazol\sdhoz bemutatott, ds az 6rt6kel6si
ydb kdzremtikdd6k (a tov6bbiakban: alv 6llalkoz6)

6nya nem haladhada rneg a szerz6dds 6rt6l<6nek
6d6s teljesitds6ben val6 rdszvdtele ardnyii az
rdszesiilnek a s'zerzbdls 6ltal6nos forsalmi ad6

nem vehet igdnybe az alv|llalkoz6i szerzodds
tov6bbi kcizrernrikdd6t.

i r6szszempontra megajhnlotl, 5.24. pont szerinti
6s szakernber. ha a V6llalkozo 6ltal bevont rii

szakember az eredeti $zakemberrel egyen6rtdkri modon megfelel a. Yilllall<oz
szerinti szakmai tap4sy'talatnak. A szakember ilyen m6don tortdno cser6je
V6llalkoz6nak be kellglutatnia azii szakember rdszletes szakmai on6letraiz6t.
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5.20. A Vdllalkoz6 6\tal a szerz6d6s teljesitds6be bevont felelos
54 h6nap):

neve: Rohonczky Csaba
karnarai nyilv ilntartftsi sz6ma: 0 1 -65097

5.21. AY|llalkozo 6ltal a szerzodds teliesitds6be bevont tervezo:

6,3. Meghiirsul6si lcotbdr:
A szerz6dds a V6llalkoz6 drdekkcirdben felmeri.ilo
amelydrt felel6s, a V6llall<oz6 a Ptk. 6:186, g-6rrak
forgalmi ad6 ndlkiil szSrnitott ellenszolg6ltatds 30

neve: Nagy Attila G6bor
kamarai nyilvlntarthsi szdma: 0 1 - 1 606

5,22 A V6llalkoz6 az enged6lyezdsi to
digit6lis pdld6nyban (CD-n) koteles

5.23. A Vdllalkoz6 a kiviteli terveket az 6pite
bedpitds6lrek, ennek sor6n a teljesftmdny i
(VIL16.) Korm, rendelet, valamint amagyar
jogszab6Lyoknak rnegfelel6en koteles elkdsz

5.24. A Vdllalkoz6 6ltal elkdszitett tervel< a szerz
bekezddse alapj6n szellerni alkotdsnak min
mind rdszleteiben jelen szerz6dds alapj6n
kovet6 napt6l, illetve epitdsi engeddly ndlk
iltadhsht hdvetoen korl6tlan ds kiz6r6lago
Megrerrdelo a tervet jogosult |tdolgozni,
hat6ridot kdvet6en.

5.25. A Vdllalkoz6 l<ijelenti, hogy az 5.24. pon
tervezdsi szerz6ddsben meghatdrozott, erre v

6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkdtelezetts6gek

6.1. I(dsedelmi k6tbdr:
A V6llalkoz6 a Ptk. 6:186. g-6rrak megfelel
nap ut6n, a k6sedelembe esds id6pond6t6l
6ltal6nos forgalmi ad6 ndlkiil sz6mftott ellet
kotbdr fizet6s6t v6llalja. Megrerrdelo a kdsed
drvenyeslti. A 15 napot meghalad6 kdsedele
ol<ozott lc6rol< megtdritdsdre vonatkoz6 M
fenntartj a a szerzodds rendhivii Ii felmond6s6
a fe lek s ri I yo s szer zo ddsszegd s n ek tekiritik.

6.2. Hib6s teljesitdsi kdtb6r:
A V6llalkoz6 a Ptk, 6:186. g-6nak megfelelo
drintett napt6ri nap ut6n, a hib6s teljesft6s i
ajdnlati 6r, azaz a szerzodds szerinti,6ltal6
lYo-6nal< rnegfelel6 forintosszeglnap meft
Megrendel6 a hib6s teljesitdsi kcjtbdr 6ssz
6rv6nyesiti. A 15 napt6ri napot meghalad6 hi6rv6nyesiti. A 15 napt6ri napot meghalad6 hi
a hib6s tef esitdssel okozott kdrok megtdritdsdre
a Megrendelo fenntarda a szerz6d6s rendkiviili
meghalad6 hib6s teljesitdst a felek sfilyos szer.z

ki vezeto (szakmai tapasztalat:

pqpir alapi 6s 1



64.
rvdnyesitdsre vonatkoz6 egyoldalf fr6sberi jognyilatkozatilnak - az

kdtbdrt ijogosult a fizetend
igazol6s6t a kdtb6r megfi

65. El6 le g-y i s sz afrzetlsi b izto g fidk :

A V6lldlkozo eloleg igdnvldie esetdn azigenyeltel6legnek a Kbt, 135. g (7) bekezdds6ben el6irt
feliili rdszdnel<

bek
5Yo-on feliili rdszdnek rnp$felelo m6rtdkii, a Megrendel6 jav6ra rrOtO, a Kbt. 134, $ (6)
bekezddse szerinti biztositfkot bocs6t a Mesrendelo rendell<e:z6q6re I\.uIeo'cnr{^tA a vh+ 11tl 

^
bocs6t a Megrendelo rendelkez6sere, MegrendEl6 a l(bt. f :+. S;-;;;;##";#;;;;;,;

tulaj doriosainak kezess6gvrillal6s6t is,

kdtb6r frzeteslt v6llalia.
meghiqsultnak.

J6t6l16si

A V6llafkozo az fitadottwru; kar6szekre 3 dv j6t6ll6st vdllal.

B6rmelj nem szerz6d telj esftds j ogfenntart6s
nem drtblmezheto joglem t azon igdnyelcr6l,

szeobdes a 9,3. pontban meghat6rozott esetekbe' tekinthet6

esen tartalm aznia kell a kotbdr drv6nyesitdsdt megalapo z6 t6nyel<et,
ntett tevdkenysdgek megjelolds6t, A Megrendelo az drv6nyesfthet6

len6rtdkb6l visszatartan i, v agy az adott megrendelds telj es ftdsdnek
6ig megtagadni.

6.6.

6.7. ndfktili elfogad6sa a Megrendelo ftszer6l
amelyek a Megrendelot a szerz6d6sszeg6s

kcjvetkezmdnyekdnt megi I I

7" Egy6b szerz6d6ses felt6teleli

A V6llalkoz o elfogadja a:,2

t6mogat6s felhaszn6l6sd
llami sz6mvevoszdk, a Korm6nyzati Ellen6rz6si Hivatar, tov6bb6 a
ellen6rz6s6re felj ogosit ott szerv ezetek ellenorzdsi j ogosults6g6t,

6l6s6nak nyilv6noss6ghr6l szol6 rendelkez6sek drtelmdben _ a
yeges tartalmhra vonatkoz6an a t6j6koztat6st d,zleti titokra

ds e kcivetelmdnyeket a szerz6dds teljesft6s6be bevonni kiv6nt
ben is 6rv6nyesiti.

illetve t akdzpdnzek fel
megkdtend6 szerzodds
hivatkozdssal nem tagadja
val am ennyi alv 6llalkoz6v al

7.2. A Felek tudom6sul veszik,
nyilvdnos, annak tartalmii
tagadhat6 meg.

A jelerl szerzodds telj ]6se sor6n a Megrendel6 r6sz6r6l

cgy a Kbt. 43. g (l) bekezddsdnek d) pontja alapj6njelen szerz6des
| 6s teljesit6sdvel kapcsolatos tdjdkoztatils tizreti titok cimdn nem

a Ylllalkozo utasit6s6ra,
megrendeldsre, ds a teljesi igazol6s6r a jo go s u lt szem6 ly :

Ffbry Szabolcs Jdnos
Nagyvdzsony K6zs6g Pol
Levdlc(m: B291Nagy
Telefon: +36 88264011
Fax: +36 88515212
E-mail:

A jelen szerzodds teljesit6s$
6s kapcsolattart6sra j ogosu lf

Dobrosi Zsolt
Levdlcirp: I 056 Budapest,
Tel,: +36 30 900-2381

n a Vdllalkoz6 r6szfir6l
zemely:

gr6d rakpart 2.3. em.4,

a szer z6 dds kapcs6n nyil atkozattltelr e



Fax: -

E-mail : dobrosi.zsolt@stylus,hu

8. A szerzldls m6dositisa

B.l. A Felek csak a Kbt. 141. $-6ban meghathrozott esetekblrl ds feltdtelekkel m6dosithatj6k a

szerzoddsnek a felhfv6s, a kozbeszerzdsi dokumentumok fe[ddtelei, illet6leg az Vjinlat tartalma
alapj 6n me ghatl r o zott rd szdt.

9. Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerz6d6s a teljesitdssel, a szerzodds id6tartam6nak
megszrin6sdvel, a teljesitds lehetetlennd v6l6shval,
szfinik mes.

8,2

B6rmelyik fdl jogosult
szer zo ddssze 96 se esetdn.

a ielen szerzod6st azonnali hat6l92

9.3

9.4.

V6l lalkoz6 r 6szdr o1 a szerz6dds sfi lyos rnegs6rtds6t j elenti

A sflyos szerzoddsszeg6s eseteit a
I felmondani a mhsik fdl srilyos
3. ds a 9.4. pont hatirozza meg.

A
a)
b)
c)

ha

V6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6ltdnyolhat6 ok ndlkiil
a teljesitds kizhr6Iag a Vdllalkoz6 drdekkor6ben felmeriil
15 napot rneghalad6 k6sedelem, vagy hib6s teljesitds

I lehetetlenii

A Megrendelo rdsz6r6l
a) az egyttttmrikoddsi

megsdrtdse,

a szerz6dds sirlyos megs6rt6sdt jelen
szab6lyoknak a V6llalkoz6 sze

b) ha a Megrendel6 a Y6llalkoz6 fizetesi
kdtelezettsdgdnek neki fe116hat6 m6don
meghalad6an sem tesz eleget.

felsz6litdsa bllendre eseddkess6 vdltfelsz6litdsa bllendre eseddkess6 vdlt fizetdsi
az esed6keid6gi idopontot kdvet6 60 napot

95 Megrendelo jogosult ds egyben kdteles a szerz6ddst fdlrnondani - ha sliiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, liogy a szerzod6ssel drinlott feladata ell6t6s6r6l gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Vdllalkoz6bari kcizvetetteu vagy kozvet

szereq valamely olyan jogi szemdly vagy s

tekintet6ben fenrr6ll a Kbt, 62. $ (1) bekezd6
b) a V6flatkoz6 kozvetetten vagy kcjzvetlentil

vafarnely olyan jogi szemdlyben vagy szem
tekiritetdben fenndll a Kbt. 62, $ (l) bekezdd

A l(bt. 143. $ (1) bekezddsdnek megfelel6en a Megrendelo d:;zerzoddst felmondhatja, vagy - a
Ptk,-ban foglaltak szerint - a szerzodestol el6llh
a) feltdtleniil sziiks6ges a szerzodls olyan ldn

alapj6n irj kozbeszerzdsi eljdrilst kell lefolyt
b) a V6llalkoz6 nem biztosftja a l(bt. 138.

szem6ly6ben drvdnyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett bpl amely nern felel rheg a Kbt. 139.

$-6ban foglaltakriak,

Megrendel6 koteles a szerzodlst felmondani,
ha a szerz6d6s megl<cjt6s6t kovetoen jut tu
kozbeszerzesi elj6r6s sor6n kiz6r6 ok 6llt fenn
elj6rdsb6l.

9.6.

g

9.7



10.

9.8.

7,616 renldelkez6sek

10.1. Jelen sLerz6d6s kizSr6las.a alilirt meg|ll apod6s irtj 6n m6do sithat6. Sz6be I i m 6dos it6s,
ny ilatkozat, mel I dk- vagy r-me96l

10.2. A Felek meg6llapodnak
egytittryrlkoddsi koteleze

n, hogy a kozottiik felrneriilo esetleges jogvit6t - fokozott
mellett - thrgyal|sos fton pr6b6lj6k meg rendezni, ennek

t6s6re hat6skdrt6l fligg6en kikdtik a Veszpr6mi
z6k illetdkess6gdt,

t6t k6pezi az aj|tiatteteli felhiv6s, a kcizbeszerzdsi
feladatleir6s), az eljitrhs sor6n fpltett kdrd6sek ds

temez6s, valamint a V6llalkoz6 ajdnlata,

szerzod6s b6rmilyen drtelmez6se esetdn a maryar

6rd6sekben a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi
nyvr6l s2o162013. dvi V. torvdny, (Ptk,), valamint
ezdsei az irfuryadok.

16p hat6lyba.

denben megegyezot c6gszerii al6ir6sr-rkkal hagyj6k
an kdsziilt, amelybdl I (egy) eredeti pdld6ny a

t illeti rneg,

Nagyv6zsony,,2017 . napj6n

Nagyv6zsony
F6bry lcs

polg6rme DobrosiZsolt
vezerigazgat6

a V6llalkoz6 kdpviseletdben
a Megrendel6 k6pvise

Epit6 6s Uzemettet6 Zd,
1056 Budapest, Betgrdd rkp. 2. lll./4.

STYLUS Epit6 6s Uzemeltet6
Zhrtkdrfien Mtikitdd R6szv6nyt6rsasdg

u\nDi,
{r)r

i>7

Jogi el I enj e gyzo:



Molndrn6 Vajda Krisztina
f6tandcsos

Tam risDr. Weller-Jakus
jegyz6
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