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1. Preambulum

1.1 . A felek r<igzitik, hogy 'Iarjrin K<izsdg dnkormdnyzata (cime: 283I Tarjhn, R6k6czi irt 39.) mint
ajdnlatk6t6 (Megrendel6) a kozbeszerzi:sekr6l sz6l6 2015. CXLII. tdrv6ny (tov6bbiakban: ,,Kbt.,,)
1 15. $ rendelkez6sei alapjlun kozbeszerzr6si elj6r5st inditott a nyilt elj6r6s izabfiyai alapj6n, amely-
nek sor6n 2017. jrilius 21. rcpjlrn laildte meg ajdnlatt6teli felhiv6sht a gazdasdgi rr.r"plOt sz1mira
az rrBnergetikai korszeriisit6s Tarjfnban - Fiit6skorszeriisft6s" thrgyhkozbeszerz6si el36r6sban.
A fentiek szerinti ajrinlatkdr6 a kozbeszerz6si elj6r6s eredm6ny6t tarialmaz6 ir6sbeli <isszegez6st
2017. augusztus h6 8. napj6n ktildte meg ajrlnlattev6(k) rlszere azzal, hogy a kdzbeszeruesi Jtjaras
nyertese aY6llalkoz6. Mivel a lefolytatottkozbeszerz6si elj6r6s sor6n a Megrendelo ayfllalkoz6
ajdnlatit fogadta el, ennek megfelel6en a felek a Kbt. 131. g (1) bekezd6se 6rtelm6ben a t6rv6nyes
hatriridSn beliil szerz6d6st kotnek a jelen Szerz6d6ses Meg6llapod6s 6s a 6.3 pont szerint hozz6
kapcsol6 d6 mell6kletek ( egytittesen : Szerrz6dds) felt6telei szeint,

L2. A felek rdgzitik tov6bb6, ltogy a Szerz6des finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-KO1 p6ly6zat ke-
ret6ben elnyert t6mogat6rib6l tort6nik. A TOP-3.2.1-15-KO1 p6ly6zat t6mogat5si intero,i1sa
100,000000 %.

2. Aszerz6d6stitrgya, a fel:k kotelezetts6gei 6s nyllatkozatai

2.1. A Megrendel6 a jr:len Szerz6cl6s szerinti ,,Energetikai korszeriisit6s Tarj6nban
Fiit6skorszeriisft6s" (a tovdbbitrkban: L6tesitm6ny) projektetkivinjamegval6sitani.

2.2. A felek megSllapod6sa szerint a Y6llalkoz6 koteles a SzeruSdds 6rtelm6ben a kivitelezlshez
sziiks6ges esetleges terveket 6s a L6tesirtm6nyt szerz6d6sszerien, teljes konien, mriszakilag 6s mi-
n6s6gileg kifog5stalan kivitlelben, a vonatkoz6 magyar el6ir6soknak, mriszaki szabv6nyokiak, va-
lamint a technika mai 5115simak megfelel6 min6s6gben, hat6rid6ben egy szakvillalat gondoss6g6val
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elk6sziteni, az e))hez sziil,rs6ges hat6sdgi enged6lyeket (ide nem 6rtve az izemeltet6si enged6lyt)
beszerezni ill. valamennyi egy6b szerz6d6ses k<itelezetts6g6t szerzod1sszelien teljesiteni. CVaftuf-
koz6 az el6bbi, a L6tesitm6ny szerzlddsszerti megval6sit6shravilllalt kotelezetts6ge mellett kifeje-
zettkotelezetts6get v6llal iarra, hogy j6tellilsilszavatossfgi kritelezetts6geinek *a.ud6ktulanul eleget
tesz.

2.3. Yzllalkoz6 a Szerz6dtlses Meg6llapodhs altirhs6val a.kk6nt nyilatkozik, hogy a Szerz6d6s elv6-
laszthatatlantdszltkepezS dokumentumokat 6s a Megrendel6 6lta1 a rendelkez6s6re bocs6tott egy6b
dokumentumokat, mint szakvilllalat saj6t felel6ss6g6re ellen6rizte, az azol$an foglalt t6nyeket, el6-
ir6sokat ismeri. V6llalkoz<1 a3.2 ponr szerinti Srat ezen inform6ci6k figyelemb"u6tel6uei, szakmai
taPasztalatita alapozva 6s az 6pit6si helyszin ismeret6ben illlapitotla meg. Y6llalkoz6 a L6tesitm6ny
funkci6j6nak, c6ljainak megfelel6, valamint a rendeltetdsszeni haszntlatilhoz Es ateljes koni, eloirt
min6s6gi ktivetelm6nyeknek megfelel6 megjelen6sii 6s min6s6gri megval6sit6s5hoz sziiks6ges ter-
vez6si 6s kivitelez6si munik6kat kalkul5lni tudta, 6s a mriszaki 6s ig6nyszintbeli bizon5ialans6gokat
is figyelembe vette.

2.4. A Megrendel6 kotelesr aS'.zeruldds szerinti fizet6si 6s egy6b kotelezetts6geit teljesiteni, ennek
keret6ben az 1.2 pont szerinti frrrr6s szab|lyszeni ig6nybev6tel6hez sziiks6ges int6zked6seket hatdr-
id6ben megtenni. A VSllalkoz6 tudomhsul veszi, hogy sz6ml6inak kibocs6i6sa 1ll. a Szerz6d6s sze-
rinti adatszolg6ltat6sai sordtn k<iteles megfelelni a t6mogat6s, a kapcsol6d6 hazu tSrsfinansziroz1s
terh6re val6 elsz6molSs6ra'vonatkoz6 speci6lis hazal_ szabillyoknak.

2.5. AY6llalkoz6 feladatdrtkdpezi tovdbbd minden olyan munkar6sz is, amelyek a Szerz6d6s 6s,
vagy annak mell6kleteiben. kiildn nem kertiltek nevesit6sre, de a Szerzodds t6rgy6ban megnevezett
munk6k megval6sithshhoz, tovi$bh a L6tesitm6ny szerzodesszeni kivitelez6s6hez 6s rendeitet6ssze-
ri haszn|latdhoz elengedhetetlentil sziiks6gesek. Ezen tev6kenys6gek, folyamatok elv6gz6sdre
ig6nnyel aY6llalkoz6 nem 61het.

3. Ellenszolgilltaths cisszege 6s lizet6si felt6telek

3.1. A Szerzod6s egycisszegri (i:/ral6nyhras) tipustr.

3.2. A Szerz6ddses Ar nett(i 23.883.380,- forint, azaz Huszonh6rommilli6-
nyolcszinnyolcvanh5romezr.er-hiromsz*znyolcvan forint, amely megegyezik a V6llalkoz6, mint
nyertes aj6nlattev6 6ltal a szevodes megkot6s6t megelctzo kozbeszerz6si eljSr6sban megaj6nlott
<isszeg6vel.

3'3. A Szerz6d6ses Arra es,5 mindenkori AFA a hat6lyos jogi szab6lyoknak megfelel6en fizetend6.

3.4. AYilllalkozo aszerzo,cllses Ar fej6ben teljes kdnienvfilalkozik a L6tesitm6ny rendeltetdsszeli
megval6sitf.sina, valamint az.egy6b szerz6d6ses kotelezetts6gek teljesit6s6re. A VSltalkoz6 tudom6-
sul veszi, hogy a Szerz6d6s Ar aYilllalkozo szerz6d6ses kotelezetts lgeihez Iartoz6 <isszes kolts6get
tarlalmazza. fiiggetl eniil az r:rk j e I le g6t6 l.

3.5. Megrendel6 el6leget er Kbt. 135. $ (7) bekezd6se alapj6n biztosit. Az el6leg dsszege a nett6
szerz6d6ses 6t 30%o-a. Az el<lleg ig6nylese a munkateriilet 6taddsht6l szhmitott 15 napon beliil kell,
hogy megtort6njen. Az el6,leg elsz6mol6sa a rlszszfumlskban 6s a v6gszinrlilban tortenik egyenl6
arinyban (rninden szdmla30 %-a).
A teljesit6s igazolilshra a Kbrt. 135. $ (1)-(2) bekezd6seinek a rendelkez6sei azir6nyad6ak.
Az ellenszolg6ltat6s a V6llalkoz6 illtali (r6sz)teljesit6st, a Megrendel6 (mriszaki ellen6r) 6ltal ennek
elismer6sek6nt kiSllitott (r6sz)teljesit6sigazol6s alapj6n helyesen kirlllitott (rdsz)sz6mlak€zhezve1el-
6t kcivet6en Stutal6ssal - forintban - kertil kiegyenlit6sre a Ptk. 6:130. $ (1)-(3) bekezd6sei 6s a Kbt.
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135' $ (5)-(6) bekezd6seii szerint - a helyesen ki6llitott (rlsz)szimlakdzhezv6tel6t6l sz1rnitott30
napon beliil. A finansziro;z;6s m6dja: Megrendel6 6ltalt<lrtdn6 utal6ssal.
Amennyiben aY6llalkoz6 a l;eljesit6shez alvilllalkoz6t vesz ig6nybe, igy aptk. 6:130. $ (l)-(3)
bekezd6s6t6l elt6r6en_a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s6ben foglalt siabiliyok 

"iinnttcirt6nik 
a szerz6d6s-

ben foglalt ellen6rt6k kifi :ret6se.
A kifrzetlsekre ut6lag a tel'iesit6sekkel 6rtlkarfnyosan keriil sor. A nyertes ajdnlattev1 - a
v6gsz6ml6t is ide 6rtve '- 4 db r6szs z6mla benyfjt6s6ra jogosult. A teljesit6rr"i 6rt6ku.6nyos
rlszszimtlSk (Kcizbens6 kimutat6sok) az alahbi iitemel6sben nyuitnat6k be:
Aj6nlatkdro 3 db r6szszinnla 6s 1 db u6gszimiabenyfjtdsriru nyoit lehet6s6get av1llalkozdsi dij(egydsszegii aJhnlati 6t ne>tt6 6rt6k) 25, 50,75, 100'%-anak ttrigi.t"to m6rt6kben az alibbj ite-
mez6sben:

1' r6ssz6mla benyrijt5s6nak id6pontja: a villlalkozhsi szerzlddsben rcigzitett mriszaki tartalom z5%-
os teljesitetts6ge.
2' r5sszSmlabenyijtis6nak iddpontja: a villlalkozhsi szerzod6sben rogzitettmriszaki tafialom 50o/o-
os teljesitetts6ge.
3' r6ssz6mla benyfjt6s6nak id6pontja: a v6llalkoz6s i szerzoddsben rogzitett mriszaki tafialom 75o/o-
os teljesitetts6ge.
V6gsz6mla benyrijt6s5nak iid6pontja: a r;ikeres mriszaki irtadils-htvltellezfuhsiltkrivet6en.

A rfiszszfxnl6k szerinti nett6 ellenszolgiltaths a Szerz6d6s megval6sult 6rt6k6t nem haladhatja meg.Az el6leg elszSmol6sa: a nyertes aj6nlattev6 minden egyes rlszszfrmlftban 6s a v6gsz6ml6barr azig6nybevett eloleg atfny|t'al aztonos m6rt6kben szamon;it1a el azel6leget, ameddig az el6legteljes
m6rt6ke j 6v ilir 6sra nem kernilt.

Mriszaki el6rehaladds szhzallk<ls 6rt6ke alatt ajfnlatkdr| a nyertes aj6nlatte vo 1ltala mriszaki el6re-
halad6s sor6n elk6szitett, be6pi1.ett, az lpitlsimriszaki ellenor artar eirogalotiepitoipari teljesitm6ny
nett6 6rt6k6nek a nett6 v6llalkoz6i drlhozviszonyitott ar6ny6t 6rti. - )

At'szszhmla szerinti nett6 ellerrszolgillllaths a szerzodesmegval6sult 6rt6k6t nem haladhatja meg.
322/2015' (X' 30.) Korm. rendelet 31. g alapjSn azellenszolghltat1skifizet6s6re csakazadottmun-
k6ra, munk arlszte vonatko:r6 teljesit6sig azolils kiiLlliths[tk<ivetrien kertilhet sor.
A szimla szerinti nett6 elle,nszolgSltatds a szerzod,lsmegval6sult 6rt6k6t nem haladhatja meg.
A kifizet6s vonatkozds 6bart az a.doz6s rendj6r6l sz6l6 torv6ny (Art.) 361A. g szerint kell elj6rni.
Megrendel6 felhivja Yilllalkoz6 figyelrn6t, hogy a 32212015. (X.30.) Korm6nyrend,elet 27. g (2)
bekezd6se alapjhn aY6llall<oz6 az alvilllalkoz6ial kdtend6 szerzodesben az alvilllalkozoteljesiiese-
nek elmartrd6s6val 

Yagy hLib6s teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyeinek biztosit6kak6nt legfeljebb a
szerz6d6s szerinti, 6fa n6lkrlil szhmitott ellenszolgrlltatds 1 0- 1 0 yo-dt el6r6 biztosit6kot kothet ki.Az qhnlattltel, az elszrimol6s, a szerzodls 6s a kifizet6s p6nzneme: HUF.
bdnyado jogszabillyok m6g; :

322 / 20 1 5 .(X. 3 0.) Korm6nyrendelet.
Az ad6zhs rendjdr6l sz6l6 2003. 6vi XC[. trirv6ny, kril<indsen, de nem kizhrolagosan annak 36/A.
$-a.
Az 6llanh6ztattdsr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehaj ti,fJdrol sz6I6 3581201 1. (XII.31.) Korm6nyrendelet;
Aszhmlak6sedelmes fizetdse eset6ben a Ptk. 6:155.g (1) 6s (2)bekizd6se irdnyad6.
Az ajinlatt'tel' aszetzodds es szlitmltu6s, valamint a kifrzet6s devizanem", 

^ugyu, 
forint (HUF).

Az 6pit6si beruhhzSs nem ernged6lyk<iteles, ez6rt azAp,q tv. 142. g (1) b) pontji nem relev6ns.
3'6' A Y6llalkoz6 a jelen Szerrz6d6ses Meg6llapod6s hat6lybatepes6vet egyiJejrileg k6teles a 3.2pont szerinti nett6 ellen6rt6ls: I o/o-funakmegfelelo risszegti teljesit6si biztosiffkot nyujlani a Megrer,r-
del6nek. A biztosit6k szolgri.ltatdsSnak kotelezetts6g6t a-Kbt. 134. $ (6) bekezd6s a) pontj6ban meg-
hatilrozottak szerint lehet terljesiteni. A 3.2 pont rriritrti ellen6rt6k v'6ltoz6sa a szeniJd1,steljesit6se
sordn a teljesit6si biztositek osszeg6t nem 6rinti. A teljesit6si biztosit6knak a mriszaki 6tad6s-6tv6teli
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eljdrris eredm6nyes lezhtdsdig kell 6rv6nyben lennie. A Szerz6des Vdllalko zo hltalinem vagy nem
szerz6d6sszerii teljesit6se esef6re Megrendel6 a teljesft6si biztosit6k terh6re szerzod1ssz.ge.Uot
ered6 ig6nyeinek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben kiel6git6st 

"kereshet.

3'7 ' A V6trlalkoz6 a j6t6llisi idlszakkezdet6n (v6llalkoz6si szerzodls teljesit6s6nek id6pontja) krite-
les a 3 '2 pont szerinti nett6 ellen6rt6k 1 %-6nakmegfelel6 cisszegti j6lteljesit6si biztosii6k ot nyuitu-ni a Megrendel6nek. A briztosit6k szolgilltatds6nak k<;telezetts6g6i a rLt. 134. g (6) bekezd6s a)pontj6ban megltatitozottak szerint lehet teljesiteni. A 3.2 porrt szerinti ellen6rt6k v6ltoz6sa a szer-
z6des teljesft6se sorSn a jrllteljesit6si biztosit6k <isszeg6t nem 6rinti. A j6lteljesit6si biztosit6knak a
sikeres mriszaki atadhs-futvltel napj6t6l szhmitott 24 i6napos j6t6ll6si kdtelezetts6g V6llalko z6nak
nem vagy nem jog- 6s szerz6ddsszerii teljesit6se eset6re kell fenndllnia.

3'8' A Y6llalkoz6 nem ftzt>t, illetve szfimol el a szerzldds teljesit6s6vel risszefiigg6sben olyan kolt-
s6geket, rnLelyek a Kbt 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltetetiknek nem megfe-
fel6 t6rsas6g tekintetriiben meriilnek fel, 6s melyek a ydllalkozo ad6kotelesjdvedelm6nekcs<ikkent6s6r,e alkalmasak. Tov6bb6 a szerzodls ieljesit6s6nek teljes idbtartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a N4tegrendelo szfrmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. a I43. g (3) bekezd6-
se szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

4. A megval6sit6s id6tartama, teljesit6s hatdrideje

4'l ' A Y|llalkozo a T 6tesirtm 6ny szerzod6sszeni megval6sit Sshta szerz6d6s hat6lyb a lepeset1l sz6-
mitott365 napon beltil' azwz 2018.08.25-igkdteles teljesiteni. A munkatenilet 6tad6sa a szerz1des
hatillyba ldp6sdt6l szitmitol:t 3 munkanapon b.liil -"gtOttenik. Hat6rid6n beliil teljesit ay1llalkozo,
amennyiben - effe vonatkoz6 hat6s6gi el6irris eset6ben -- a mriszaki Atad,As-6tv6teli elj1ris sikeres
lezdrSshra a fenti hat6rid6n beliil sor keriil.

4'2' Y6llalkoz6 a szerz6ddr;ben foglalt teljesit6si hatfuido k6sedelmes teljesit6se eset6n, a k6sedelem
linden napt6ri napia utSn a teljes nett6 szerz6d6ses ellen6rt6k 0,5 %-i m6rt6kijk6sedelmi k6tb6rt
k<iteles frzetni. A k6sedelm.ji kotb6r maxim6lis m6rt6ke 20 napraes6 6rt6k lehet, mely el6r6se eset6n
Megrendel6 jogosult a szerizlddst azonnalihatallyal felmondani a V6llalko zovalszembeni k1rtefi1-
si kotelezetts6g n6lkiil.

4'3' Amennyiben a s79r7gle:1leljesit6se olyan okb61, amilrt a Ydllalkoz6 felel6s meghitsul, irgy
Yilllalkozo meghirisul6si kotb6rt k<iteles fizetni Megrendel6 r1sz6re, melynek m6rt6ke a 3.2 po:nt
szerinti ellen6rt6knek l0 o/o-a.

4'4' A V6llalkoz6 ktitb6rfi:ret6si kotelezetts6ge eset6n Megrendel6 a kritb6r <isszeg6vel cscikkentve
\Tetiki a nyertes ajdnlattevl aktu6lis sz:6mlijht, figyelemrnel ugyanakkor a Kbt. 135. g (6) bekez-
d6s6ben foglaltakra' Kotb6rfizet6si kotellezetts6g 

"r"t6n 
Y6llalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is

elismerni Megrendel6 kovetel6s6t. Amenn/b; a Vfllalko z6 a kdtberfizet1si kotelezetts6g6nek
elismer6sdt jogszenitleniil rnegtagadja, Megrendel6 jogosult 6rv6nyesiteni vele szemben minden, e
kotelezettsdge megszeg6s6tr6l eredri k6rt, kolts6get, elmaradt hasznot.

5. A V6llalkozo |ltalnyujtort j6t6ll6s

5'1 A Yillalkoz6 egys6ges j6t6ll6si k<itelezetts6ge a sikeres 6s hi6nytalan mriszaki 6tad,6s-6tv6tel
napjdt6l szfimitott 24 h6nap. A j6t6ll6si id,oszak a sikeres 6s hirlnytalan mriszak i dtadds-6tv6te1i elj6-
r6s sikeres lezfttilsirt kdvet6 napon kezd6dik. Esetleges javi1.5s vagy kicser6l6s eset6n a j6t6lldsi id6 ajavitottlkicser6lt rlszre vonatkoz6an i\rakezd6dik-. Amennyiben valamely jogszabilly magasabb
k<jtelez6 j6t6116si id6tartamothathrozmeg egyes term6kekre vagy szerk ezetel<re,mint a Megrendelo

#tz,w lr



6rtal ellitt 6s a V6llalkoz(> 6hal villlalt 24 h6napos j6tdll6si idohrtam, t gy at adott term6kre vagy
szerkezetre vonatkoz6an a jogt;zabillyilltal kotelezOen el6iftj6t6llhsi id6ta;;m az alkalmazand6.
5'2 YSllalkoz6 j6t6ll a Sz<>rz6<l6sben foglalt k<itelezetts6geinek szerzldlsszerti teljesit6s66rt, toviib-bi az alkalmazott megokl6sok, elj6r6sok alkalmas sag{err 6s min6s6g66rtfiiggegeniil att6l, hogy
azokat salilt maga vagy aLltv6llalkozoja, esetleg egy6bJogszenien bevont harmadik szem6ly alkal-
mazza.

6. Egy6b rendelkez6sek

6'1 A Szerz6d6s 6s a felek. kdztitti kommunik6ci6 nyelve amagyar. A szerzod1s teljesit6s6vel, eset-
leges v6ltozdsaival kapcs,crlatban (bele6rtve utasitdsok) a kommunik6ci6 a r*sztvevo szervezetek
kdzdtt irSsban, hivatalos al6irt lev6l, vagy fax ritj6n tort6nhet.

Egy6b, a szetzldds tartalntdt, teljesit6s6t vagy el6rehaladfusdtnem befoly6sol6 esetben az elektroni-
kus kommunik6ci6 (pl.: e-rnail) elfogadott.

A szerzldes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre 6s k6pviseletre a Felek 6ltal felhatalmazott sze-
m6lyek:

Megrendelo rdsz6r6l
n6v: Marx Ern6 polg6rmester
cim 2831Tarj6n, Rdk6czi u. 39.
telefonszSm : 06 -3 0 I 937 26ll I
e-mail : polsarmester@tarj in.hur

Y|llalkozo rdsz6r6l
n6v: Riesirrg IstvSn
cim:2831Tarjhn, J6kai u. 49.
telefonsz6r n: 0 6 -3 0 I 9 7 g 48gt 8
e-mail : riesin g@,freemail. hg

Az (el ektronikus) Epit6si Irlapl6b a bej e gyz6sre j o go sultak :

Megrendela rcszerol:
N6v:
Tel:
NUJ szSm:

Y6llalkoz6 rfszdrol:
N6v:
Tel:
NUJ sz6m:

Y6llalkoz6 t'szdriSl az ajfuilatfhan az drt6kel6si r6szszempontra megnevezett szakember: Leh1cz
Arpad (n6v), szakembe-r tc,hblet-tap asztalata:38 h6nap, a szakemb er a szerz6d6sk6t6sko r igazolt
felel6smriszaki vezetoikamarai regisztrilciSs szdma: tuV-gplEc-r r -ssS3/2grq.

6'2' A Szerz6d6sre a magyar jol az ir6nyad6. A Szerz6ddsb6l sz5rm az6 jogvitilkat a felek elsddle-
gesen b6k6s fton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredm6nyre, rigy ielek kik6tik aTatabtnyai
J6r6sbir6 s6g, ill etve a T atab 6ny u Torv6nysz6k illet6kes s6g6t.
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6'3' A jelen Szerz6d6ses lvlegfllapoddsban nem, vagy nem kiel6g itoen szabdlyozottk6rd6sekre vo-
natkoz6an a Szerzlddses Meg6llapod6s elvSlaszthiiatlan ftszfllkepez| az alftbbial<ban mell6kelt
dokumentumok az ir6nyad6k, amelyek a jelen Szerz6ddses Meg6llapod6ssal egyutt a Szerzod1st
alkotj6k, fgy egytitt olvasiand6k 6s 6rtelmezend6k. A dokumentumok kozcitti ellentmond6s eset6n a
sorrendben el6bb 6116 dotcumentum rendelkez6sei megel6zik a sorban kds6bb 6116 dokumentum
rendelkez6seit.

6'3'1. Kozbeszetz6si doliumentumok (ajinlaltlteli felhiv6s, dokumenthci6, adott esetb en azok
m6 do sit6s a(i) ; ki e 96 s z it6 1:.6j 6ka ztat6s stb. )

6 .3 .2 . Y illlalko zo, mint nyerte s aj [nlattev ij a1r fnlata.

6'3'3' Kdlfitldi ad6illet6sdgti v6llalkoz6 illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgdt6l szdrmazo meghatalmaz;-
sa a tekintetben, hogy a m.agyar ad6hat6s6g krjzvetleniil beszerezhet V6llalko zora vonalkoz6 adato-
kat az orsz6gok kdz<itti jogsegdly ig6nybe v6tele n6lkiil.

6'4' Y6llalkoz6 az elk6szit,ett tervekkel kapcsolatos feihaszn6l6si jogokat dtruh1zzaMegrendel6re a
szerz6d6sben meghatdroz<ttt dij ellen6ben (Szerz6d6s 3.2 pontjai, igy u elk6szitett teirekkel kap-
csolatosan Megrendel6 korrlStlan 6skiz/ar6lagos felhaszn6l6si jigokaL-szerez.

6'5. Az alrrilllalkoz6i teljesit6s osszesitett arhnya nem haladhatja meg a szeruod1s 6rt6k6nek 65 %-
6t.

6.6. ASzerz6d6 felek meglillapodnak, hogy:

a) a VSllalkoz6 nem fizet,llle'tve sz6mol el a szerui5d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan k<ilts6-
geket, amelyek a Kbt. 62. l$ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti rett3teteknek nem megfe-
lel6 t6rsas6g tekintet6ben rneriilnek fel, 6s amelyek aY6llalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek csokken-
t6s6re alkalmasak

b) a V6llalkoz6 a szerz6ddis teliesit6s6aek teljes idltartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a Megren-
lell szdmitta megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a MegrJnde-
l6t halad6ktalanul 6rtesiti

6.7. ASzen6d6 felek megrillapodnak, hogy:

A Megrendel6 a szetz6d6srt felnnondhatla, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzod6st6l el6ll-
hat,ha:

a) feltdtlenr{il sziiks6ges a szerzldds olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a Kbt. 141. $ alap-
j 6n nj kd zb eszer z6 si elj 6r6s t kel 1 I efo I yt atni ;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart6s6t, vagy ay6llalkoz6 szem6ly6-
ben 6rv6nyesen olyan jogurt6dl6s kcivetkezett be, amily nem felel ,n"g u-Kbt . 139. g-ban foglaltak-
nak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alrrpj 6n akozbeszerzes szabillyunakmegszeg6se miatt k<itelezetts 6gszege-si eljdr6s indult vagy az Err6pai uni6 Bfr6s6ga az EUMSZ 258. cifke alapl1ninditott elj6r6sian
kimondta, hogy az Europai Uni6 jog6b6l ered6 valamely kotelezetts6g tekinieteben kdtelezetts6g-
szeg6s t<irt6nt, 6s a bir6s6g 6ltal megallapitott jogs6rt6s miatt a szerzod1snem semmis

6.8. A Szeruodo felek megilllapodnak, hogy:
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A Megrendel6 koteles a sz:enlddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6lel6llni, ha
a,szetz6d6s megkot6s6t ktivetden jut tudom6s6ra, htgy a szerzodb fel tekintet6ben a krjzbeszerz6si
elj6r6s sor6n kiz6t6 ok 61lt fem, 6s ez&.kikeilett,rotiu zitmi akozbeszerz6si eli6r6sb6l.

6.9. A Szerz6do felek meg6llapodnak, hogy:

A Megrendel6k6nt szetzo<lo fdl jogosult 6s egyben k<jteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges
olyan hatarid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy-a szerz6ddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6lgondoskod-
ru tuolon --. ha

a) a v6llalkoz6ban.k<izve:tetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szem'r5ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely tekintet6ben
ferur5ll a Kbt' 62. $ (1) bekezd6s k) pont t<t) arpontl6ban megh atinozottfelt6tet;
b) a vdllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniit)solr-otmeghataao tulajdoni r6szesed6st szerez vala-mely olyan jog szgm6lyben vagy szem6lyes joga szerint jigk6pes szi.rvezetben, amely tekintet6benfenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont [u; urpo"tl6ban megh athrozottfelt6tel.

6.10. Jelen szerzodes m6dr:,sit6sa a Kbt. 141. $ el6fr6sai alapjanlehets6ges.

6'11' V6llalkozo a jelen sirerz(idds alfiirSsdval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alv6llalkoz6j6t
bejelenlette a Megrendel6 fel6, amely rdszt vesz a jelen ,r"ri6d", teljesit6s6ben, valamint - ha amegellziS kozbeszerz6si e.ti5r6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem nivezte meg - a bejelent6ssel
egyutt benyfjtotta az arra ',ronatkoz6 nyllatkozar6t is, hogy * illtutuig6nybe venni kiv6nt alv1llal-koz6 nem 6ll kizhr6 okok hat6lya alatt. YSllalkoz6 fentiei szerinti nyllatkozata tartalmazza a szer-
zodes teljesit6s6be bevonnLi kiv6nt alvilllakozok megjel6l6se mellett a szerz6d6ses feladatok azonr6sz6t, melyek vonatkoz6sdLban V5llalkoz6 az adort alvilllalkozot ig6nybe veszi, valamint azt a rer-vezett ardnlrt, melynek m6rt6kig az adott alvilllalkoz6 bevon6sra keriil. Amennyiben a fentinyllatkozatben foglaltakbatt v6ltoz6s k<ivetkezikbe a szerz6d6s teljesit6se sor6n, y6llalkoz6 ezenv|ltozhsrol haladdktalanul lLrdteles t!46kc:ztatni a Megrendel6t, illetve annak k6pviseldj6t.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelent6 nyilatkozatnem min6siil a jelen szerz6d6s 6.3 sze-inti szer zbddses dokumenfi rmnak.

A Vallalko z6 a szeru6d6s teljesit6s6nek idStartama alatt koteles a Megrendel6nek minden tov6bbi, ateljesit6sbe bevonni kivdnt alvilllalkoz6t el6zetesen bejelenteni, 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni
vagy az 6rintett alvilllalkozn nyilatkozat6t benyijtani arr6l is, hogy * a6uig6nybe venni kivrintalvfllalkoz6 nem 5ll a megel6z(5kdzbeszerz6si'"ii6t6rbun elbirtkiZiro 

"r."[r-t"ialyi 
alatt.

6'12' A Sz:'erz6d5 felek meg6llapodnak, hogy a teljesit6sben r6szr vev6 alviilalkoz6 nem vehetig6nybe az alvSllalkoz6i sz<>rz6d6s 6rt6k6n et As W-aimeghalad6 m6rt6kben tovribbi k<jzremtikcid6t.

6'13' A jelen szerz6ddsben v6llalt munk6kkal osszefiigg6sben keletkez6 szellemi alkot6sok (pl.:
tervek, tanulm6nyok) korlStlan, hatilrozitllan idejti, kiz6i6lagos 6s harmadik szem6lynek ellenszol-gSltatis n6lktil 6tadhat6 felhasmSlilsi jog6t Megrendelo kiil<in ellenszolgdltat6s n6lkiil szerzi meg.
Megrendel6 ez alapjinjogosult b6rmely u sr"r"id", alapjanelk6sziilt mriTalkotris 6tdolgoz6s6rais.

6'14' Yilllalkozo jelen szerz'oder; al6irhs6val nyilatk ozik arr6l, hogy 2011. 6vi CXCU. t<irv6ny 3.g(1)-bek' 1' a-c) pontokban r.negltathrozott 6tl6that6 szewezetnek minostit .y6llalkoz6 ezennyilatko-
zatban foglaltak villtozdsa erset6n arr6l halad6ktalanul koteles a Megrend elot t6j6koztatni. A val6tlantartalmri nytlatkozat alapjhn kotdtt visszterhes szerz6desta Megrendel6 felmondja vagy -ha a szer-
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z6d6s teljesit6s6re m6g nem kertilt sor - a szeru6d6st6l el6ll. (36s12011. (xII. 31.) Korm. rendelet50.$ (1) bekezd6s (la) pontja atapj6n).

6'15' Megrendel6 amegkdt<ittTftmogatssi Szerz6d6s vonatkozftsibana fenntarthat6sdg 6rdek6ben,
6s- az es6lyegyenl6s6gi terrrileten alkalmazand6 int6zked6seket vflllalhat,melyeket ayallalkoz6nak ajelen szerz6dds teljesit6se sor6n figyelembe kell vennie 6s lehet6s6g szerint min6l sz6lesebb k<irbenalkalmaznia kell. -----o

6'16' A 32212011' (X' 30') Korm. rendelet 26. g-a alapjdn aY6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkeziklegalabb 10'000'000,- HtJF/k6resem6ny 6s legalabb'io.ooo.oo0,- HUF/6v limitri 6pit6sszerel6sifelel6ssdgbiztosftdsi szerziid6ssel, amely ke[6 Edezetet nyujt 6s kiterjed a teljes Szerz6d6s szerintimunk6kra, a k6resem6nn'yel kapcsolatos_t6bbletkdlts6geLe (romeltakari:11sl szak6rt6i kcilts6gek,stb'), a megl6v6 6s szomszr6dos 6pftm6nyekre. A biztosii6s fedezetet nyt4t ii'epitkez6s folyarn;n az6pit6si teljesit6sben (megleiv6 szerkezetek, be6pftett anyagok, munka) keietkez6 kilrokra, a megl6v6,megmarad6 6piiletekben l'reletkez6 k6rokra, harmadik szJm6lynek oLozottdologi 6s szem6lyi kdro-kra.

6' 1 6' A jelen kdzbeszerz6si szerzldlsnek a teljesit6se sor6n keletkez6, szerz1iiogi v6delem al6 es6alkot6son Megrendel6 ter'[ileti korl6toz6s n61-kiili, kizrir6lagos 6s harmadik szem6lyn ek 6tadhat6felhdszniiilsi jogot szerez. A Megrendel6 jogot szereztov6bb6 az ilyenalkot6s 1tdolgoz6sdra is.

6'17'Fentiek bizonys6gdul a szetz6d6 felek ezennel alilirJhkjelen Szerz6d6ses Meg6llapod6st 4 ere-deti p6ld6nyban.

Kelt: Tarj6n,2017 . augusztus 25.

MEGRENDEL6: YALLALKOZOz

. frlr:5lNU r.tUA,o
il0eF FUT. fsrAzvrzriir
iIEfiEt0 ursTER ) iT266,,
g&6sz.4Bb1q,r,'z ?1t

7/* *--zffi^_/6K"/""'
Riesing Istv6n egyeni v6llalkoz6

Riesing Istvrln


