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1. Preambulum

1.1. A felek rogzitik, hog'y Tarjfin Kozs6g 6nkorm6nyzata (cime:2831 Tarjdn, R6k6czi rit. 39.)
mint aj6nlatkdro (Megrendel6) a kdzbeszerzdsekrol sz6lo 2015. CXLIII. torvdny (tov6bbiakban:
,,Kbt.") 115. $ remdelke;z6sei alapjfu kozbeszerz6si elj6r6st inditott a nyilt e1j6r6s szabillyai
alapj(nI, amelynek sor6n 2017. jrilius 21. napjtn krildte meg ajAnlatt6teli felhivhsht a gazdasdgi
szereplok szttmfra az ,,Energetikai korszertisit6s Tarjinban-Epit6szeti 6s elektromos
munkflatok" tirgyikozbeszerzdsi e1j6r6sban. A fentiek szerinti alanlatkdrS akozbeszerz6si elj6r6s
eredm6ny6t tartalmaz6 ir6sbeli osszegez6st20Il .08 h6 08 napj6n krildte meg ajitnlattevd(k) reszete
azzal, hogy a kozbeszerz6si elj6r6s nyertese aYtilalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerz€si eljhrhs
sor6n a Megrendelo a V6llalkoz6 ajttnlatdt fogadta el, ennek megfeleloen a felek a Kbt. 131. $ (1)
bekezddse drtelmdben a torv6nyes hat6rid6n beliil szerzldest kritnek a jelen Szerz6ddses
Meg6llapodds 6s a 6.3 pont szerint hozz6 kapcsol6d6 mell6kletek (egyiittesen: Szerz6d6s) feltdtelei
szerint.

1.2. A felek rogzitik tovribbL, hogy a Szerzodes finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-KOI ptiyhzat
keret6ben elnyert t6mogat6sbo[ 6s megrenedelo sajat fonas6b6l trirl6nik. A TOP-3.2.1-15-KO1
pLlyazal t6mogatSsi intenzilsa 100,000000 %.

Aj6nlatk6r6 sajrit fon6s6b6lt<jr16nik, fgy kiilcjn szdmlttbannyrijtand6 be:
- ,,A" 6pi.ilet tet6 feltjitaseL 6s 6lmennyezet k6szitdse

- ,,B" 6piilet tet6 felfijftasa (l6sd mriszaki leir6s)
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2. A szerzldes tftrgya, a felek kcitelezetts6gei 6s nyilatkozatar

2.I. A Megrendel6 ajelen Szerzod6s szerinti o,Energetikai korszeriisft6s Tarjrinban-Epit6szeti 6s
elektromos munkilatok" (a tov6bbiakban: L6tesitm6ny) projektetkivinjamegval6sitani.

2.2. A felek meg6llapod6sa szerint aYfllalkoz6 kcjteles a Szeruldes drtelmdben a kivitelezeshez
sziiksdges esetleges terveket ds a Ldtesftm6nyt szeruodesszenien, teljes kcinien, mriszakilag 6s
minds6gileg kifogristalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar eloir6soknak, mriszaki szabv6nyoknak,
valamint a technika mai 6ll6sdnak megfelel6 min6s6gben, hatrlridoben egy szakvfilalat
gondoss6g6val elk6sziteni, az ehhez szriks6ges hat6s6gi enged6lyeket (ide nem 6ftve az:fizemeltetlsi
engeddlyt) beszerezni ill. valamennyi egy6b szerzoddses kcjtelezetts6g6t szerzodesszenien
teljesiteni. A Yilllalkozo' az el6bbi, a L6tesitm6ny szerzodesszeri megval6sit6s6ra vallalt
kotelezetts6ge mellett .kifejezett kotelezetts6get villlal arra, hogy j6t6ll6silszavatoss6gi
kotelezetts6geinek marad6lrtalanul eleget tesz.

2.3. Y|llalkozo a Szerz6rl6ses Meg6llapodils alairfts6val akk6nt nyilatkozik, hogy a Szerzodds
elvalaszthatatlan reszetkepezo dokumentumokat 6s a Megrendel6 6ltal a rendelkez6sdre bocs6tott
egydb dokumentumokat, mint. szakvfilalat sajftt felel6ssdgdre ellenorizte, az azokban foglalt
tdnyeket, eloir6sokat ismeri. Y6llalkoz6 a 3.2 pont szerinti frat ezen inform6ci6k
figyelembev6tel6vel, szakrnai tapasztalathra alapozva 6s az epitlsi helyszin ismeret6ben 6llapitotta
meg. Vdllalkoz6 a L6tesitm6ny funkciojfnak, c6ljainak megfelel6, valamint a rendeltetdsszeni
hasznalatdhoz ds a teljes korti, e16ir1 min6sdgi kovetelmdnyeknek megfelel6 megjelendsri ds
minos6gri megval6sitdsfth<>z sziiksdges tervezdsi 6s kivitelezdsi munk6kat kalkul6lni tudta, 6s a
mriszaki 6s ig6nyszintbeli Itizonytalans6gokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendelo koteles aSzeruodds szerinti fizetdsi ds egy6b kritelezetts6geit teljesiteni, ennek
keretdben az 1.2 pont sz:erinti forr6s szabtlyszeni igdnybevetelehez sziiksdges int6zked6seket
hat6ridoben megtenni. A V6llalkoz6 tuclom6sul veszi, hogy szriml6inak kibocs6t6sa ill. a Szerz6d6s
szerinti adatszolg|ltat6sai sor6n koteles megfelelni a thmogattn, a kapcsol6d6 hazu
tArsfinanszirozds terh6re veLl6 elsz6mol|slra vonatkoz6 speci6lis hazai szabillyoknak.

2.5. AY|llalkozS feladat|lkepezitovhbbh minden olyan munkar6sz is, amelyek a Szerz6dds 6s,
vagy annak melldkleteiben ktilon nem kertiltek nevesit6sre, de a Szeruodls tfrgyftban megnevezett
munk6k megval6sitfsdhctz, tovfhbd a L6tesitm6ny szerzoddsszeri kivitelezdsdhez 6s
rendeltetdsszerii hasznillati:*toz elengedhetetlentil sziiksdgesek. Ezen tevdkenys6gek, folyamatok
e1v6gz6s6re ig6nnyel aY6llalkoz6 nem 6lhet.

3. EllenszolgiitatSs osszege 6s fizet6si felt6telek

3.1. A SzerzSdes egyosszeS;ri (ffialfinyfuas) tipusri.

3.2. A Szerz6ddses Ar netf6 70 203 280 forint, azaz hetvenmillio-kettoszdzhiromezer-
kettoszdznyolcvan forint, amely megegyezik a V6llalkozo, mint nyertes ajfnlattevo tital a szerzodes
me gkdt6 s 6 t me gelo z6 ko zb e szerud s i e lj rir6sb an me gaj 6nl ott d s sz e g 6ve l.

3.3. A Szerz6d6ses Arra es6 mindenkori AfA a hatrllyos jogi szabflyoknak megfelelden
fwetencl,(i.

3.4. A V6llalkoz6 a Szerzod6ses Ar fejeben teljes koruen v6llalkozik a L6tesitm6ny
rendeltetdsszerti megval6sit6s6ra, valamint az egydb szerzbdeses kotelezettsdgek teljesit6s6re. A
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Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Szerzldes Ar a Vallalkoz6 szerz|deses kritelezettsdseihez
tafto zo o s szes kci lts6 get tu:talmazza. fi.iggetleniil azok j elle g6t6 l.

3.5. Megrendel6 el6leget a Kbt. 135. $ (7) bekezddse alapjdn biztosit. Az el6leg iisszege a nettri
szerz6d6ses 61 30"h'a. Az el6leg ig6nyl6se a munkateriilet Staddsftt6l szfmitott 15 napon beliil
kell, hogy megtiirt6njen,, Az el6leg elszitmolisa a reszszamlikban es a vdgszdmlfhan tortdnik
egyenl6 ardnyban (minden szttmla 30 %-a).
A teljesit6s igazolilsdra a X.bt. 135. $ (1)-(2) bekezd6seinek a rendelkez6sei az ir6nyad6ak.
Az ellenszolgaltatds aYslllalkoz6 iitali (r6sz)teljesitdst, a Megrendel6 (mriszaki ellendr) 6ltal ennek
elismer6sek6nt ki6llitott (r6sz)teljesitlsigazol6s alapjAn helyesen ki6llitott (resz)sz6mla
kezhezvetel6t kovetoen 6tutaliissal - forintban - keriil kiegyenlit6sre a Ptk. 6:130. $ (1)-(3)
bekezd6sei 6s a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6sei szerint - a helyesen ki6llitott (resz)szinnla
kezhezveteletol szftmitott 30 napon beliil. A finanszirozts m6dja: MegrendelS 6ltal trirtdn6
utai6ssal.
Amennyiben a Vdllalkoze a teljesitdshez alv6,llalkoz6t vesz ig6nybe, ugy a Ptk. 6:130. g (l)-(3)
bekezddsdtol eltdroen a lKbt. 135. $ (3) bekezd6s6ben foglalt szabillyok szerint trirtdnik a
szerz6ddsben foglalt ellendirtdk kifizetdse.
A kifizet6sekre ut6lag a teljesitdsekkel dirl6kar6nyosan keriil sor. A nyertes ajfnlattevo - a
vegszitmlflJ- is ide 6rtve - 4 db r\szsz5mla benyrijthshra jogosult. A teljesit6ssel 6rt6kar6nyos
r€szszftml|k (Kozbenso kirnutat6sok) az. al6bbi iitemezdsben nffithat6ak be:
Aj6nlatkdr6 3 db rdszszfumla 6s 1 db vegszfumlabenyrijt6sdra nyujt lehetos6get avallalkozrisi dij
(egycisszegii qanlati ftr nett6 6fidk) 25 , 50, 7 5 , I00 Yo-fnak megfelel6 m6rt6kben az aldbbi
i.itemez6sben:

1. rdssz6mla benyrijt6s6nak idopontja: avilllalkozhsi szerzodesben rogzitett miiszaki tartalom 25 %-
os teljesitetts6ge.
2. resszdmla benyuijt6s6nak idopontja: a vfilalkozlsi szerzod6sben rogzitett muszaki tartalom 50 %-
os teljesitetts6ge.
3' r6ssz6mla benyrijtdsdnak id6pontja: avtilalkozdsi szerzodesben rdgzftett mriszaki tarlalom 75 %-
os teljesitettsege.
Yegszhmla benyrijt6s6nak iid6pontja: a sikeres mriszaki fitadfs-fitvetellezdrfsdtkcivet6en.

Ardszszttml6k szerinti nett6 ellenszolgiitaths aszerzldes megval6sult 6rt6k6t nem haladhatlams,g.
Az el6leg elsz6mol6sa: a nl1zeftes ajfunlattevo minden egyes rdszszfimlftban ds a vegszftmlitban az
ig6nybe vett el6leg arfny|val azonos mdrrt6kben szitmolhatja el az eloleget, ameddig az elblegteljes
m6rt6ke jov |irdsra nem kerrilt.

Mtiszaki elorehaladtts szit:,zal6kos 6rtdke alatt alanlatkdr6 a nyertes alilnlattevo fital a mriszaki
el6rehaladiis sor6n elkdszitett, be6piteft, az epitesi mriszaki ellenor 6ltal elfogadott 6pft6ipari
teljesitm6ny nett6 6rtdkdnek a nett6 vfilalkoz6r dijhoz viszonyitott artnyffi erti.

Areszszftmla szerinti nett6 ellenszolgilltaths aszeruodes megval6sult 6rt6k6t nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. ren<lelet 31. $ alapjhn az ellenszolg6ltatds kifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkardszre voniatkoz6 teljesitdsigazolaskiallitdsdtkovet6en keriilhet sor.
A szttmla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerzldes megval6sult drtdkdt nem haladhatja meg.
A kifizet6s vonatkozdsftban az adozits re:ndjdrol sz6l6 torvdny (Ar1.) 361A. $ szerint kell elj6rni.
Megrendel6 felhivja Yalldlkoz(> figyelm6t, hogy a 32212015. (X.30.) Korm6nyrendelet 27, S e)
bekezddse alapjan a Yilllalkozo az alviilalkoz6val kotendo szerz6ddsben az alvfllalkozo
teljesit6s6nek elmarad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyeinek biztosit6kak6nt
legfeljebb a szerzodes szelinti, 6fa n6lkiil szftmitott ellenszolgdltatAs 10-10o/o-irt eler6 biztositdkot
kothet ki.
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Az ajttnlattdtel, az elsz6mol6s, a szerz6d6s 6s a kifizetds pdnzneme: HUF.
k ilny ad6 j ogszab6lyok m6g :

322/20 I 5.(X. 3 0.)Korm6nyrendelet.
Az adozds rendjdrSl sz6l6 2003. 6vi X.CIL trirvdny, ktildniisen, de nem kizilr6lagosan annak 361A.
$-a.
Az illlamhf.Ztarthsrol sz6l6 torv6ny vdgrehajthsdr6l sz6l6 368120i1. (XII.31.) Korm6nyrendelet;
A szLmla k6sedelmes fizet4se eset6ben a Ptk. 6:155.$ (1) 6s (2) bekezd6se fu6nyad6.
Az qdnlattdtel, a szerz6d6:; es szttml|ziis, valamint a kifizet6s devizanem e: magyar forint (HUF).
Az 6pft6si beruhdzfs a tetS6pit6si tekintet6peq (B 6piilet magastet6 kivitelez6se) tekintet6ben
enged6lykiiteles, ezfirt az:, ezen r6,szre esO AFA-I az AFA tv. l4Z. $ (l) b) pontja alapj1n az
rlltalfnos forgalmi adr6,t djrinlatk6r6 fizeti meg.

3.6. AYfilalkozo a jelen Szerz6d6ses Meg6llapod6s hat6lybal6pds6vel egyidejtileg koteles a 3.2
pont szerinti nett6 ellend:rtdk 1 Yo-anak megfelelo osszegri teljesitdsi liztositeiot nyijtani a
Megrendelonek. A biztosft6k szolgfitatfts6nak kotelezettsdg6t a- Kbt. 134. $ (6) bekeidds a;
pontj6ban meghatttrozottak szerint lehLet teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellen6rt6k v6ltoz6sa a
szetzodls teljesitdse soriin a teljesftdsi biztositdk osszeg6t nem 6rinti. A teljesitdsi biztosit6knak a
mriszaki ifiadds-fttvetelt elj6r6s eredm6nyes lezdrdsdig kell drvdnyben lennie. A Szerzbdes
YSllalkozo d.ltali nem va.gy nem szerz6ddsszertl teljesitdse eset6re Megrendeld a teljesit6si
biztosit6k terh6re szerzodesszegdsbSl eredo igdnyeinek drvdnyesftdse Erdek6ben t<ieiegitest
kereshet.

3.7. A Y6llalkoz6 a j6t6lIfsi idoszak kezdet6n (vallalkozdsi szeruod,es teljesitds6lek idopontja)
kdteles a 3.2 pont szerinti nett6 ellendrt6k 1 o/o-tnak megfelelo dsszegri j6iteljesftdsi Uiztositekoi
nyrijtani a Megrendel6nek. A biztositdk szolgilltatris6nak kiitelezetrsdgeia kUt. i:+. $ (6) bekezd6s
a) pontj6ban megltathrozottak szerint lehet teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellen6rt6k v6ltoz6sa a
szenodds teljesitdse sordn a. j6lteljesitdsi biztositdk dsszegdt nem 6rinti. A j6lteljesit6si
biztositdkndk a sikeres mtiszaki iltadds-atvetel napjat6l szftmitott 24 honaposj6t6ll6si kot"l"L"ttr6g
Vrillalkoz6nak nem vagy nem jog- 6s szerz6d6sszerri teljesitdse esetdre kei fenn6llnia.

3.8. A Yilllalkozo nem fizet, illetve sz6mol el a szeruodds teljesitdsdvel osszefliggdsben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt 62. $ (1) belkezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 t6rsas6g tekintertdben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalko z5 adokoteles jovedelm6nek
csokkentdsdre alkalmasak. Tov6.bbd a szerzodds teljesit6sdnek teljes id6tartama alitt tulajdonosi
szetkezetdt a Megrendell s;zdmdra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. a 143. $ (3) bekezd6se szerinti
iigyletekr6l a Megrendel6t lhaladdktalanul drtesiti.

4. A megval6sit6s idotartanta. teljesit6s hat6rideje

4.1. A Yttllalkoz6 a L6tesiitmeny szerzSddsszeru megval6sitdsirt a szerzodes hatdlyba ldp6s6t6l
szdmitott 365 napon behil, az:az 2018.08.11-ig koteles teljesiteni. A munkatenilet dtad1sa a
szerzodds hatillyba l6p6sdt(rl szftmitott 3 munkanapon beliil megtcirt6nik. Hataridbn belfil teljesit a
Yfilalkozo, amennyiben - erue vonatkoz6 hat6s6gi e16ir6s esetdben - a miszaki a,*d1s-1tv1telj
elj6r6s sikeres lezarisfra a fbnti hat6rid6n beliil sor keriil.

4'2.Y|llalkozo a szerzoddsben foglalt teltjesitdsi hatarid(i k6sedelmes teljesit6se esetdn, a k6sedelem
minden napt6ri napja ut6.n a teljes nett6 szerzodeses ellen6rt6k 0,5 %-;m6r16kri kdsedelmi kcjtb6rt
kcjteles frzetm. A kdsedelmi kcitb6r maxim6lis m6rtdke 20 napraeso drt6k lehet, mely el6rdse eset6n

ilA



Megrendel6 jogosult a szerz6dest a.zonnali hatilllyal felmondani a V6llalkozoval szembeni
kefi6rit6si kotelezetts6g nd:lkiil.

4.3. Amennyiben aszerzodds teljesit6se olyan okb61, ami6rt aYfilalkoz6 felelos meghifsul, fgy
Y6llalkoz6 meghirisul6si lcotbert koteles frzetni Megrendelo rdszdre, melynek m6rldke a 3.2 pont
szerinti ellen6rt6knek l0 ot'o-a.

4.4. AY6llalkoz6 kcitbdrfiLzetdsi ktitelezetts6ge esetdn MegrendelS a kotbdr risszegdvel csokkentve
fizeti ki a nyeftes qtnlaltevl aktuiilis szdml6ji*, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. $ (6)
bekezd6sdben foglaltakra. Kotb6rfiz;et6si kotelezetts6g eset6n Y1llalkozo koteles krilon
nyllatkozatban is elismemi Megrendell6 koveteldsdt. Amennyiben a Vdllalko z6 a kotberfizet6si
ktitelezettsdgdnek elismer<is6t jogszenirtleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult 6rv6nyesiteni vele
szemben minden, e kotelezlettsdge megszegesdbll ered6 k6ft, k6lts6get, elmaradt hasznot.

5. A V6llalkozo iital nyirjt,crtt j6tdll6s

5.1A V6llalkozo egysdges j6t61l6si kcjtelezettsdge a sikeres 6s hi6nytalan mriszaki 6tad6s-ritv6tel
napjht6l sztnnitotL 24 h6nap. A j6tSlldLsi id6szak a sikeres 6s hi6ny'tal an miszaki atad,hs-iltvetelj
elj6rds sikeres lez6r6sift ktjveto napon kezdodik. Esetleges javit6s vagy kicserdl6s eset6n a j6tall6si
id6 a javitott/kicser6lt rdszre vonatkoz6an irjrakezd6dik. Amennyiben valamely jogszabilly
magasabb kotelezo j6t6ll6si idotartamol:.hatfuoz meg egyes term6kekre vagy szerkezetekrg mint a
Megrendell altal el6irt 6s a YfuIIalkozo fital v6llalt 24 h6napos j6t6ll6si idotaftam, ugy az adott
term6kre vagy szerkezetre vonatkoz6an a jogszabitly altal kotelez6en eloirt i6t6l16si idotartam az
alkalmazand6.
5.2V611alkozb j6tall aSzer',z,odesben foglalt kotelezettsdgeinek szerulddsszerii teljesit6s66rt, tov6bb6
az alkalmazott megold6sok, elj6rrisok alkalmass5g66rt ds minos6g66rt fiiggetlemil att6l, hogy azokat
sqfrt maga vagy alv6llalko:r.6ja, esetleg egydb jogszertien bevont harmadik szem6ly alkalmizza.

6. Egy6b rendelkez6sek

6.lA Szerzod6s 6s a felel< kozOtti kommunik6ci6 nyelve a magyar. A szerz6dds teljesftdsdvel,
esetleges vftltozilsaival kap,osolatban (bele6rtve utasit6sok) a kommunik6cto ardsztvev6 szervezetek
kozott ir6sban, hivatalos alhirllevel, vagy faxritj6n tort6nhet.

Egy6b, a szerzodes tartalmfrt, teljesitdsdt vagy el6rehalad6s6t nem befoly6sol6 esetben az
elektronikus kommunik6ci6 (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzodds teljesitds6vel kapcsolatos ilgyint6zdsre 6s k6pviseletre a Felek riltal felhatalmazott
szem6lyek:

Megrendelo rcszercl
n6v:
cim:
fax:

Marx Ern6 F,olg6rmester
2831 T arjhn, R6k6czi irt 39.
36034 372-t6I

telefonsz6rn: 36 34 372-6|13
e-mail: polghiv.tarj an@t-online.hu
Yflllalkozo reszerll
nev: Straubinger Andr6s ijgyv e:zeto
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cim: 2831Tarjhn, R6zsa utca2llA
fax: 36 34 572-512
telefonszAm: 36 34 372-1J20
e-mail: andras@straubingerkft.hu

Az (elektronikus) Epit6si lrtrap16ba bejegyz6sre jogosultak:

Megrendelo rdszerol:

N6v:
Tel:
N6v:
Tel:
NUJ sz6m:

Marx Ern6
36 34 372-613
Straubinger JSnos
36 30 s84-6716

V6llalkoz6 rdszdrol:
N6v: Straubinger Zsolt
Tel: 36 34 312-8i20
NUJ sz6m: 782565502

N6v:
Tel:
NUJ sz6m:

Schenk Attila
36 30 427 3641

Yfilalkozo reszer(il az alflnlatitban az 6rt6keldsi r6szszempontra megnevezett szakember: Schenk
Attila (n6v), szakember tdbblet tapaszlalata: 40 h6nap, a szakember a szerz6d6skdtdskor tsazolt
felel6s mriszaki vezetor kamarai rcgrsztrlci6s sz6ma: MV-Ep/A-MEK 11-5059.

6.2. A Szerzod6sre a magyar jog az tinyad6. A Szerzldesbbl szdrmaz6 jogvit6kat a felek
els6dlegesen bdkds titon rendezik. Arrrennyiben ez nem vezet eredm6nyre, tigy felek kikotik a
Tatabinyar J6r6sbir6s6g, illetve aTatabhnyai Torv6nysz6k illet6kess6g6t.

6.34 jelen Szerz6ddses \4eg6llapod6sban nem, vagy nem kiel6gitoen szabfiyozott k6rddsekre
vonatkoz6an a Szerzodlseri Meg6llapod6s elvfiaszthatatlan reszlt kdpezo az alabbiakban melldkelt
dokumentumok az ir6nyad6k, amelyek a jelen Szerzod6ses Meg6llapod6ssal egyiitt a Szerzbdest
alkotj6k, igy egytitt olvasand6k 6s drtelmezendok. A dokumentumok kozotti ellentmond6s eset6n a
sorendben elobb 6116 dokumentum rendelkezdsei megelozik a sorban k6s6bb 6116 dokumentum
rendelkezeseit.

6.3.1. Kozbeszerz6si dokumentumok (ajfulattdteli felhiv6s, dokumenthci6. adott esetben azok
m6 do s it6s a(i) ; kie g6sz ito t{j ekoztatris stb. )

6 .3 .2. Y 6llalkoz6, mint nye ft e s aj fnlattev 6 aj 6nlata.

6.3.3. Kiilfbldi ad6illet6s6gri villlalkozo illet6sdge szerinti ad6hat6s6g6t6l szirmazo
meghatalmazilsa a tekintetben, hogy a magyar ad6hat6s6g kozvetlenril beszerezhet Ydllalkozora
vonatkoz6 adatokat az orcziigok kozotti j o gs eg61y i g6nyb ev6tel e n6lkril.

6.4'Y6llalkoz6 az elk6szitettt tervekkel kapcsolatos felhaszn6l6si jogokat 6truh6zza Megrendel6re a
szerz6d6sben meghattnozott dij ellendben (Szerz6d6s 3.2 pontja), igy az elkdszitett tervekkel
kapcsolato san Me grendel6 lkorl6tlan ds kiz6r6 lago s felhaszniittsi j o gokat szer ez.
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6.5,42 alvallalkoz6i teljes:it6s osszesitett arinya nem haladhatja meg a szerzodes 6r1dk6nek 65 %-6t.

6. 6. A Szelzo do felek megii.llapodnak, hogy :

a) a Yflllalkozo nem fizet, illetve sz6mol el a szerzddds teljesitdsdvel dsszeftigg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a Ktrt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelelo t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, ds amelyek a V6llalkozS ad6koteles jovedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak

b) a Yirllalkozo a szerz,odds teljesit6sdnek teljes idotatama alatt tulaldonosi szerkezetdt a
Megrendell szilmara megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti tigyletekr6l a
Megrendel6t haladdktalamrl drtesiti

6.7 .A Szerzodo felek meglillapodnak, hogy:

A Megrendel6 a szerzoddst felmondhatj a, vagy
el6llhat, ha:

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzSddst6l

a) feltdtleniil sziiks6ges a szerzSdds olyan ldnyeges m6dosit6sa, amely esetdben a Kbt. 141. $
alap j an q ko zb e sz er z 6 si el j 6r6st kel I I e fo lyt atni ;

b) a Vdllalkozo nem biztosida a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartls(rt, vagy a yhllalkoz6
szem6ly6ben 6rv6nyesen c,lyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. g-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzds szab[lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszeg6si eljSrhs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6shga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott elj6rrisban kimondta, hogy itz Eur6pai Uni6 jog6b6l eredo valamely kotelezetts6g
tekintetdben k<jtelezettsdgszegds tort6nt, 6s a bir6s6g altal meg6llapitott jogs6rt6s miatt a szerzbdls
nem semmis

6.8.4 Szerzod6 felek megdllapodnak, hogy:

A Megrendel6 kdteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l e1511ni, ha
a szerzodes megkotdsdt kovet6en jut tudom6sdra, hogy a szerzodo fdl tekintet6ben a kdzbeszerzesi
elj6r6s sor6n kizhr6 ok 6llt fenn, 6s ezertki kellett volna zhmi akozbeszerz6si eli6r6sb6l.

6.9. A Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy:

A Megrendel6k6nt szerzodo f6l jogosulrt 6s egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges
olyan hat6ridovel, amely letret6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata el16t6s6r61
gondoskodni tudjon -, ha

a) aYfilalkozoban k<izvetetten vagy kozvetlemil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem(lly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely tekintet6ben
fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghatfrozottfelt6tel;
b) a V6llalkozo kozvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lytren vag'y szem6lyes joga szeint jogk6pes szervezetben, amely
tekintetdben fenn611 a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpond6ban meghathrozott felt6tel.

6.10.Jelen szerzod6s m6dosrit6sa. a Kbt. 141. $ el6ir6sai arapjln lehetsdges.
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6.16. Ajelen k<izbeszerzesi szerz6d6snek a teljesit6se sor6n keletkez6, szerz1ijogi v6delem al6 es6
alkotdson Megrendel6 tertileti korlirtoz/s n6lkiili, kizarolagos ds harmadit< szemelyn ek frtadhato
felhasznillttsi jogot szerez. A Megrendel6 jogot szereztovdbbdazilyenalkotiis atdolgozdsarais.

6.17. Fentiek bizonysdgdtil a szerzodl felek ezennel alairjdkjelen Szerz6ddses Meg6llapod6st 4
eredeti p6ld6nyban.

Mell6klet: Nyilatkozat, az AFA-tdrvdny szerinti forditott adozhs alkalmazdstiltoz
rl
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