vAr,r,lt,rozAsI sznnzOnns
,,Energetikai krrszertisit6s lfarjfnban-Epit6szeti 6s elektromos munkflatok"

amely l6trejott egyrdszrol a

Tarj 6n Kiizs6g Onkormfn yzata
cime: 2831Tarjdn R6k6c:ri :iot.39.
kdpviseli: Marx Erno polg6rmester
ank sz6ml aszhma: 63 2002 5 0 - | | 0 487 9 :Z
ad6szitma: | 57 2997 8- | -l I
(a tov6bbiakban "Megrenrlelo"),

b

m6sr6szrol

Straubinger Epit6si Vfllalkoz6 Kft
cime: 2831TarjSn, R6zsa utca2Tla
kdpviseli : S traubinger Andr6s tjgyv ezet(5
banksz6ml aszhma: l0 103 1523 -13 65933 I -00000005
cegtregyzdkszhma:

1 1 -09-001 95 1
ad6szitm: I 063 639 8 -2- I I
(a tov6bbiakban "V6llalk c,26") kozott.

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy Tal6n Kozs6g Onkorm6nyzata (cime: 2831 Tarjhn, R6k6czi ft. 39.)
mint aj6nlaLk6ro (MegrenLdelo) a kdzbeszerzdsekrol szSlo 2015. CXLIII. torvdny (tov6bbiakban:
,,Kbt.") 115. $ remdelkez6sei alapjin kozbeszerz6si elj6r6st inditott a nyilt elj6r6s szabtlyai
alapjhnt, amelynek sor6n 2017. jrilius 21. napjhn ktildte meg aj6nlatt6teli felhivhsffi a gazdashgi
szereplok szitmdra az ,,Energetikai korszeriisit6s Tarjfnban-Epit6szeti 6s elektromos
munkilatok" tttrgyukozlteszerz6si eljdr6sban. A fentiek szerinti ajtnlalkero akozbeszerz6si eljrir6s
eredm6ny6t tattalmaz6 ir6sbeli osszege;z6st 2017 .08 h6 08 napj6n kiildte meg ajinlattevo(k) reszere
azzal, hogy a kozbeszeru6si e1j6r6s nyerlese aY6llalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzdsi eljhrhs
sor6n a Megrendelo a V6l.lalkozo ajhnhrttfifogadta el, ennek megfeleloen a felek a Kbt. 131. $ (1)
bekezddse 6rtelmdben a ttirvdnyes lhat6rid6n beltil szerzodest kotnek a jelen Szerzoddses
1.1.

Meg6llapodfs ds a 6.3 porrt szerint hoz:26 kapcsol6d6 mell6kletek (egyiittesen: Szerz6dds) feltdtelei
szerint.
1.2. A felek rogzitik tov6bb6, hogy a Szerzodes finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-KOL ptiydzal
keret6ben elnyert t6mogatSsb6l 6s megrenedelo saj6t forr6s6b6l tortdnik. A TOP-3.2.1-15-KO1
p6ly6zat t6mogat6si intenz;i6sa 1 00,000000 %.
Aj6nlatk6ro saj6t foniis6b<il tcjrtenik, igy ktilon szfimlitbannyfjtand6 be:
- ,,A" dpiilet teto fehijit6sa 6s 6lmennyezetkeszit6se

-

,,8" dprilet teto felirjit6sa (l6sd mLriszaki leir6s)

2.

A

szerzodds t6rgya, a fblek kdtelezeltsdgei ds nyilatkozatai

2'L A Megrendel6 a jelen Szerzodds s:zerinti ,,Energetikai korszeriisit6s Tarj:inban-Epft6szeti
elektromos munkiilatok" (a tov6bbialiban: L6tesitm6ny) projektet kiv6nja
-.guui6rit*i.

6s

2.2. A felek rneg6llapodiisa szerint a Yiilalkoz6 koteles a Szerzodes ertelmdben a kivitelezeshez
szriksdges esetleges terveket 6s a Ldtesitmdnyt szerzodesszenien, teljes konien, mtiszakilag ds
minosdgileg kifog6stalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6ir6soknak, mtiszaki szabvdnyoknak,
valamint a technika rnai 6ll6srinah megfelelo min6sdgben, hatdridoben egy szakv[ilalat
gondoss6g6val elk6szitenti, az ehhez sziiks6ges hatos6gi enged6lyeket (ide nem eftve az rizemeltet6si
engeddlyt) beszerezni .ill. valamemyi egydb szerzodeses kotelezetts6gdt szetzodesszelien
teljesiteni. A Yallalkoz6 az elobbi, a L6tesitmdny szerzodesszeri megval6sit6s6ra v6llalt
kotelezettsdge rnellett kifejezett l,:citelezetts6get v6llal ana, hogy jot6ll6silszavatoss6gi
k<jtelezetts6geinek maradtiktalanul eleget tesz.

2'3. Yallalkozo a

Szerz6d6ses Meg6llapodds altirirs6val akk6nt

nyilatkozik, hogy a Szerzodds
elv6laszthatatlanrcszetklpezo dokumr:ntumokat ds a Megrendelo 6ltal a rendelkez6sdre bocs6tott
egy6b dokumentumokat, mint szakviillalat saj6t felelossdg6re ellenorizte, az azokban foglalt
tdnyeket, eloir6sokat ismeri. Yfiliikozo a 3.2 pont szerinti tnat ezen inform6ci6k
figyelembev6tel6vel, szakrnai tapasztalatdra alapozva 6s az lpitesi helyszin ismeret6ben 1llapitotta
meg. V6llalkozo a Ldtes;itm6ny funkr:iojdnak, cdljainak megfelelo, valamint a rendeltetdsszeli
haszn|lattthaz 6s a teljes korti, eloirt minosdgi kcivetelmdnyeknek megfelelo megjelendsri ds
minos6gu rnegval6sititstthrcz sziiks6gesr tervez6si ds kivitelezdsi munk6kat kalkul6lni tudta, ds a
mriszaki ds ig6nyszintbeli bizonytalansligokat is figyelembe vette.
2.4. A Megrendelo koteles aSzeruodes; szerinti fizetdsi ds egydb kotelezettsdgeit teljesiteni, ennek
keretdben az I.2 pont szerinti forr6s szabtlyszeni ig6nybevetelehez szr.iksdges intdzked6seket
hatdridoben megtenni. A'V6llalkoz6 turJom6sul veszi, hogy szttmliinak kibocsdt6sa ill. a Szerzodds
szerinti adatszolgtitathsar sor6n k<iteles megfelelni a tttmogatts, a kapcsol6d6 hazai
t6rsfinanszirozhs terh6re val6 elszdmolSs6ra vonatkoz6 speci6lis hazai szabhlyoknak.
2.5. A V6llalkoz6 feladatittkepezi tovrfbb6 minden olyan munkardsz is, amelyek a Szerz6d6s ds,
vagy annak melldkleteiben kiilcin nem .keriiltek nevesitdsre, de a Szerzldes tSrgy6ban megnevezett
munk6k nregval6sititsfthoz, tovthbir a Ldtesitmdny szerzodesszeri kivitelez6sdhez 6s
rendeltet6sszerti hasznfiatithoz elenge<lhetetlentil szriks6gesek. Ezen tev6kenys6gek, folyamatok
elv6gz6s6re ig6nnyel aY6llalkoz6 nem elhet.

3. Ellenszolg6ltatds 6sszeple 6s fizet6si felt6telek
3.1.

A

Szerzod6s egycisszegri (ttalinyfnas) tipusti.

3.2. A Szerzoddses Ar nett6 70 203 280 forint, azaz hetvenmilli6-kett6sz6zhiromezerkeltlszinnyolcvan forint, amely megegyezik a V6llalkozo, mintnyertes ajfnlattevo fital a szerzodes
me gkdtd s 6 t me gero zo ko zb e szer zd s i e lj dLr6 sb an me gaj fnl ott 6 s s z e g 6ve l.
3.3. A Szerzdddses Arr,a es6 mindenkori
fizetend6.

3.4' A

An,t a hat:ilyos jogi szabflyoknak megfelel6en

V6llalkoz6 a Szerzod6ses Ar fej6ben teljes koruen v6llalkozik a L6tesitm6ny
rendeltet6sszerti megval6sit6s6r'a, valannint az egyeb szerzSddses kcitelezetts6gek teljesit6sdre. A

Yiilalkozo tudomdsul veszi, hogy a Szerz6dds Ar a VrillalkozS
tartozo osszes kriltsdget tartalmazza. ftiggetlentil azok jelle getol.

szeru6d6ses kotelezetts egeihez

3.5. Megrendel6 elolege1. a Kbt. 135. $ (7) bekezd6se alapj6n biztosit. Az el1leg iisszege a
nettd
fr 307o-a. l\z el6leg ig6myl6se a munkateriilet ritadfsrit6l sz6mitolt 15 napon beltil
kell' hogy megtiirt6njen. Az el6leg elsziirnoliis a a rdszsztmlilkban ds a vdgsz unlabai tcirtdnik
egyenlo aritnyban (minden szitmla3} o/o-a).
A teljesit6s igazolilshra a Kbt. 135. $ (1)-(2) bekezd6seinek a rendelkez6 sei az irhnyad,6ak.
Az ellenszolgaltatis aYAlIalkoz6 6ltali (rdsz)teljesitdst, a Megrendel6 (mtiszaki elienor) 6ltal ennek
elismer6sek6nt ki6llitott (r6sz)teljesitlsigazolils alapj6n helyesen ki6llitott (r6sz)szhmla
kdzhezvetel6t kovetoen 6tutal6ssal - forintban - keriil kiegyeniitdsre a ptk.6:130,
$ (i)-(3)
bekezd6sei 6s a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6sei szerint - a helyesen ki6llitott (r6sl)szimla
kezhezvetelet(il szamitol:l 30 napon beltil. A finanszirozirs m6dja: Megrendel b 6ltal tcjrt6no
szerz6d6ses

utal6ssal.

Amennyiben a V6llalkoz:,o a teljesit6s.hez alvdllalkozSt vesz ig6nybe, ugy a ptk. 6:130: g (1)-(3)
bekezddsdtol eltdroen a Kbt. 135. $ (3) bekezdesdben foglait srabilyok szerint tcjrl6nik
a
szerzod6sben foglalt ellendrtdk kifizet6se.
A kifrzetdsekre ut6lag a ttlljesitdsekkel drtdkar6nyosan kertil sor. A nyertes ajttnlattevo - a
vegsztrmlilt is ide 6rtve -'1 db teszszhmlabenyfjt6s6ra jogosult. A teijesit6ssel 6rt6kar6nyos
rcszszitmlitk (Kdzbenso kimutat6sok) a,.z al6bbi iitemez6sben nyujthatoak be:
Aj6nlatkdro 3 db rdszsz6mla 6s 1 db v6lgsz6mla benyrijt6s6ra nyLijt lehetosdget av1llalkoz6si dij
(egydsszegii ajanlati 6r nett6 dft6k) 25,50,75, 100 %o-ilnakmegfelelo mdrtdkben
az altbbi

ritemez6sben:

1. r6ssz6mla benyrijt6s6nak

idopontja: arvtilalkoztsi szerzodesbenrcgzitett mriszaki tartalom 25 %-

os teljesitetl.s6ge.
2- resszdmla benyrijt6s6nak idopontja: atviilalkozfsi szerzodesbenrogzitett mriszaki tartalom
50 %os teljesitetts6ge.
3. rdssziimla benyrijt6srinak idopontja: a.villlalkozdsi szerzodesben r6gzitett mriszaki tarlalorn
75 %os teljesitetts6ge.
Yegszfimlabenyrijt6s6nak idopontja: a r;ikeres mriszaki tftadils-iftvetellezfurfusifikcjvetoen.

A rcszszftmkik szerinti ne1t6 ellens zolgtltatils a szerzodes megval6sult drtdkdt nem haladh atja meg.
Az eloleg elsz6mol6sa: a nyertes aj6nlattevo minden egyes ftszszitmlitban ds avegszfimlthin az igdnybe vett eloleg ariny|val azonos mrirtdkben sz6molhatja el az eloleget, amedJig az elolegteljes
m6rt6ke j6v lirisra nern kernilt.
Mtiszaki elorehalad6s sztualekos 6rt6lie alatt ajinlatk6ro a nyertes ajfnlattevb 6ltal a mriszaki
elorehalad6s sor6n elk6slzitett, bedpitertt, az epitesi muszaki ellenor 6lta1 elfogadott dpitoipari
teljesihn6ny nett6 6rtdk6nek a nett6 vtilalkozoi dijhoz viszonyitott arhnyit etti.
Atlszszitmla szerinti nett(i ellenszolgfitatts a szerzodesmegval6sult 6rtdket nem haladhatja meg.
32212015. (X' 30.) Korm' rendelet 31. g alapjiln az ellenszolg6ltaths kifizet6s6re csak
az ad.ott
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesitdsi gazolfuskiilllitasatkovetoen keriilhet sor.
Aszitmla szerinti nett6 ellenszolgaltatfs aszeruodesmegval6sult drtdkdt nem haladhatja meg.
A kifizet6s vonatkoziishban az adozits rendjdrol sz6l6 t<irveny (Art.) 36/A. szerint t eit eryarni.
$
Megrendelti felhivja Yilltlkozo figyelrn6t, hogy a 32212015. (X.30.) Korm6nyrendelei 27.
S e)
bekezddse alaplan a Ylllalkozo az alvfilalkozoval kcjtend6 szerzoddsben az alviilalkozo
teljesit6s6nek elmaradilstlval vagy hibits teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyeinek biztosit6kak6nt
legfeljebb a szerzldes szerinti, 6fa ndlldil szftmitott ellenszolg6ltatas lilO%_6t el6ro biztositdkot
kothet ki.

,l

/

Az ajdnlattetel,

az elszdmoliis , a szerzld,es es a kifizetds pdnzneme:
HUF.
Ir6nyad6 jogszabhlyok rrr6g :
322/ 20 15. (X. 3 0.)Korm6rryrendelet.
Azadozas rend-fdrol szo\o2003.6vi XC[. tcirvdny,
kiilcjnosen, de nem kiz6r6lagosan annak 361A.

$-a.

Az

illamhhztarthsrol sztil6 torv6ny v6grehajt6s
szftmla k6sedelmes fizet6se esert6ben a
Az ajitnlattetel, a szerzodes es szitmlinfs, valami
Az 6pft6si beruhiizris a tet66pit6si tekintet6be
enged6lykiiteles, ez6rt an ezen rlszre es6 AF
riltalfnos forgalmi adr6,t Ajrinlatk6r6 fizeti meg.

A

cisszegdt nem

6rinti. A terjesit6si biztositdknak

a

zirisdig kell drv6nyben lennie. A Szerzod6s
teljesit6se esetdre Megrendelo a teliesitdsi
yeinek drvdnyesftdse drdekeben kieiesitdst

3.7. A Y|llalkozo a j6t6ll6si idoszak
koteles a 3.2 pont szerinti nett6 ellend
nyrijtani a Megrendelonek. A biztositdk
a) pontj6ban meghatfrozcrttak szerint l
szerzodds teljesit6se sor'6n a i6lteli
biztositdknak a sikeres mtiszaki ituaar"_
Yallalkozonak nem vagy rLem jog- ds sz

3'8' A Y|llalkozo nem fizet, illetve sz6mol el a szeruldds teljesitdsdvel
cisszeliiggdsben olyan
yek a- Kbl' 62' $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) aipontja
szerinti fblr6teleknek nem
rig tekintert6ben mertilrLek fel, ds melyek a Vallilko zd
adbk1t

kalmasak' Tovribbri a szerzodes teljesitdsdnek teljes
id,btartam
,6 ieszi ds
megismerhet6
a
Kbt.
a 143. $ (3)
flgyletekrol a Megrendelot 2zam6ra
haladdktalanul drlesiti.
szerkezetdt a Megrende!6

4. A megval6sitiis idotartama, teljesitds lLat6rideje

4'r' A

Yilllalkozo a T,6tesitmeny szerz:Sddsszerti megval6sititsift
a szerzodes hatalyba l6pds6tol
sz6mit2tt 365 napon beluil, azaz 201t10s.11-ig koties
teljesiteni. A munkatenilet ifiad.hsa a
szetzodeshatalyba l6p6sdt6l szftmitott 3 munkan-apon
beltil megtrirtdnik. Hat6ridon beliil teljesit a
Y.6llalkoz5, amennyiben elTe vonatkoz6 hat6s6gi
eloiriis eset6ben - a mtiszak i ftadhs-atvdtelj
eljrir6s sikeres lezir6s6ra a lbnti hat6rido'belr.il sor
keriil.
4.2. Yallalkoz6 a szerzoddslben foglalt teljesitdsi
minden napttri napja ut6n a teljes netto szeruod
kciteles frzetnl A k6sedelmi kc;tber maxirn6lis
m

lmes teljesit6se
0,5 yo_amdrtdk
eso 6rt6k lehet,

L

Megrendelo jogosult

a

szeruSdest azonnali hatSllyal felmondani

k6r16rit6si kotel ezetts6g n6lkril.

a

yitllalkozoval szembeni

4'3' Amennyiben a szenzodes teljesiteise olyan okb6l,
amidrt a yallalkozo felelos meghirisul, rigy
Yiilalkozo meghirisul6si kotbdrt kcite,les fizetni Megrendel
d reszere, -.ty*.t mdrtdke a 3.2 pont
szerinti ellen6rt6knek l0 yo-a.
4.4. A Y |llalkozo kotbdr
rrzeti ki a nyertes
bekezd6s6ben foglaltak

aj6nl

elisme
elisme:
e kcjtele

5.

,ifiilru;T.r;fftil:T";;
:lo
rtle
)ze

yilIralkozo koteles krilon
yilllalkozo a kcitbdrfizet6si
jogosult 6rvdnyesfteni vele

elmaradt hasznot.

A V6llalkozo fitalnyujtott j6t6ll6s

5'1A v6llalkozo egysdges j6trillisi kcitelezettsege a sikeres
ds hi6nytalan mtiszaki ritadiis-6tv6tel
napifftol szttmitott 24 h6nap. A j6t6llisi idoszak
a sikeres 6s hirinytalan mtiszak i fftad,*s-atveteri
el'i6r6s sikeres lezatdsat kiSvet6 ttupot hezdridik.
Esetleges iavithsvagy kicser6l6s esetdn a j6trill6si
ido a -iavitottlkicserdlt rdszre vonatl<oz6an rilrat<ezioaik.
Amerilyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelez6 j6trill6si idotartamo t hajdroz
.gy",
termdkekre
vagy szerkezetekre, mint a
-"g
-rd,bturtu
Megrendel6 6lta| el6irt 6s; a Yftllalkoz6 altal vdllalt
24'honapos j6t6ll6si
, ugy az adott
tetm6kre vagy szerkezetre: vonatkoz6atr a jogszab
61y 6ltal koielez6en eloirt j6trill itsi id,btartam az
alkalmazando.
5'2vrillalkozS jotlll

a
foglalt kotelezettsdgeinek szerzodesszeni teljesit6 s6ert,
.sze:z6desben
tovftbb.
az arkalmazott megold6soh,
eljdr6sok alkalmassrig6drt dI min6sdg66rt fiiggetlenril
att6l,
hogy
azokat
saj6t maga vagy alviilalkoz6ja, esetleg egydb jogszertien
bevont har adik szemd ly alkalmazza.

6. Egy6b rendelkez6sek

a felel< kclzcitti konnmunik6ci6 nyelve a magyar. A szerz6dds
teljesitdsdvel,
val kapcsolatban (beledrtve utasit6sok) a kommLik6ci6
a resztvevo szervezetek
talos altiirt 1ev6l, vag.y fax ftj6n t<jrt6nhet.
Egydb,

a

szerzbdes

teljesftdsdt vagy elorehaladdsrit nem befoly6sol6 esetben
az

..tarlalmrit,
elektronikus kommunik6ci(i
(pl. : e_mail) elfogadott.

A

szerzodds teljesitds6vel kapcsolatos iigyintdzdsre
ds kdpviseletre a Felek 6ltal felhat almazott
szem6lyek:

Megrendelo ftszerol
nev:
Marx Erno polgiirmester
cim:
283 | T arjhn, Ptikoczi ut 39,
fax:
36034 372-761
telefonsz5m: 36 34 372-613
e-mail: polghiv.tarjan@t_online.hu

Yflllalkozo rlszerbl
nev:

S

traubinger l\ndriis igyv

ezr.eto

ilA

cim:
fax:

2831Tarjan R6zsa utcta,27/A
36 34 572-5t2
telefonsz6m: 36 34 372-920
andras@srfaubingerkft.lhu

e-mail:

Az (elektronikus) Epit6si Napl6ba

bej e gyz6sre j ogosultak

:

Megrendelo reszer6l:
N6v:
Tel:
N6v:
Tel:
NUJ sz6m:

Marx Ernti
36 34 372-613
Straubinger J6nos
36 30 584-6716

Yfllalkozo rdszdrol:
Ndv:

Straubinger Zsolt

N6v:
Tel:
NUJ sz6m:

Schenk Attila
36 30 427 3i641

Tel:
36 34 372-i920
NUJ sz6m: 782565502

vrillalkoz6 rdsz6rol az ajlinlataban M drtdkeldsi rdszszempontra
megnevezert szakember: schenk
Attila (n6v), szakember trSbblet tapaszl:.alata: 40 h6nap, a
szakember a szerzoddsk6t6skor igazolt

felelo s mtiszaki v ezet6i kamarai

re gi

sztr

6c i 6

s sz6ma :

Mv-f

p;;-ilf

K ri

re a milgyar jog az
s titon rendezik.

iranyad6
Amennyiben

_!1

i q.

5 jogvit6kat a felek
irgy felek kikrjtik a

r6s6g, il.letve aTatabfinvai Tcirv

vagy nem kiel6gftoen szabiiyozott kdrddsekre
zthatatlan reszet kepezo az arabbiakban melldkelt
drissal egyiitt a Szerzoddst
sorrendben elobb rill6 dokumentum rendelkezd
rendelkez6seit.

6'3'l'

t;:ffii"Xtill*nffiff;

,

Kozbeszen6si dokurmentumok (ajhnlattlteli felhiv6s,
dokumentkcio, adott
itb t6.i ekoztat6s stb j

m6 do sit6s a(i) ; kie 96 sz
6.3 .2. Y

fllalkozo, mint nyerte

esetb

en

azo-K

s aj rinlattev,S aj anlaLa.

ad6illen5sdgri villa.rkozo illetosdge szerinti ad.dhatbslgiltol
szirmazo
a tekintetben, hogy a
ad6hat6s6g kozvetlentil beszerezhet ydllalkozora
:nagyar
at az orcz'gok koz<itti j.gseg6ly ig6nybev6tele
n6lkril.
t tervekkel kapcsolato

s felhasznillftsi

gokat itruhtzza Megrendel 6re a
igy az elkdszitelt tervekkel
:orl6tlan d s kiz6r6lago s felhaszn6l6s i j o gokal'srer
ez.
j

o

t dij ellen6b,;n (Szerzodes 3.2 pontji),

,\

A

6'5'Az alviilalkoz6i telje'sites cjsszesitett arfnyanem haladhatja
meg a szenodes6rt6kdnek 65 %-at.
6.6

.A SzerzSd6 felek melgiillapodnak, hogy:
szerzodds teljesitds6vel risszefiiggdsben olyan
pont ka)-kb) alponda szerinti felt6teleknek nem
amelyek a Vrillalkozo adokoteles jovedelm6nek

b) a Yiilalkozo a

szelzbdes teljesitdsdnek teljes iditartama alatt
tulajdonosi szerkezetet
Megrendell szftmfra melgismerhetov6 teszi ds a K bt. 143. (3)
bekezddse
szerinti rigyletekr6l
$
Me grendel o t haladektalarLul drte siti
6.7

A

.

A

a

I

Szerz6db felek meg;6llapodnak, hogy:

Megrendelo

a

szerzbdlest felmondhatj

e161lhat, ha:

a, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint _ a

a) felt6tleniil sziiksdges .r

szerzodds olyan ldnyeges m6dosit6sa, amely eset6ben
alapjhn rij kozbeszerzesi elj6r6st kell lefblyt atni;

b) a v6llalkoz6 nem biztositja a

szerzlddstol

a Kbt. 141.

$

K-bt. 138. g-ban foglaltak betartits1t, vagy a y1llalkozo
felel meg aKbt. 139. g-ban

szem6ly6berr 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett
be, amely nem

foglaltaknak; vagy

nem semmis

6.8.A SzerzbdS felek megri.llapodnak, hogy:

Meg
szerz
elj6r6s
A

a

a szerzodest felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint
att6lel6llni, ha
t k<jvet6en jut tuclom6siira, hogy a szerzodo f"l t"kirrt"tdben-a
k'zbeszerzesi
61lt fenn, ei ezlrtki kellett rroml z6rni akozbeszeruesi
eli6r6sb6l.

6.9.A Szerz6d6 felek meg6lapodnak, holgy:
szetzod6 fel jogosult ds egyben kdteles a szerzSddst
felmondan i - ha sziiksdges
uT"lv lehet6v6 te:szi, hogy a szerzoddssel 6rintett fbladata
ellatitsarol
-. na
25%o-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben
6b an megh at6r ozott felt6tel ;
SYo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
joga szerint jogk6pes szelezetben, amelv
kb) alpontj 6ban rnegh attrozott felt6tel.
6.10.Jelen szerzodds m6dosrltiisa aKbt.

14f

1. $ eloir6sai alapllnlehetsdges.

lL

6.11
beje
meg

szerzodes all.irisfl
fel6, amely reszt
elj6r6sban az adott
az tlffa vonatkozl6
lkiz|r6 okok hat6l.ya
6be brevonni kivdnrt
azon r 6szd| melyek vona.tkoz6s 6b an \ 6llalkoz6
16

k mdrl6kig

a

nn vfitozds \
I kriteles t6j6k

Felek rcgzitik, hogy a fl:ntiek szerinti bejelent6
nyilatkozat nem minostil a jelen szeruod*s 6.3
szerinti szerzodeses dokumentumnak.

A Vrillalkoz6 a

szerzbdds teljesitds6nek

telj esit6sb e b evonni kiv irrrt alv

i
illalkozot

vagy az 6rintett alvillalk<:tzo nyilatkozittffi ben
alviilalkoz6 nem 6ll a megel6z6 klzbestzerzesi

6'12'A szerz6dl.felek rrregrillapodnak, hogy a teljesitdsben
rdszt vevo alv6llalkoz6 nem vehet
ig6nybe az alvSllalkozoi si''erzodds drtdkdn
es y"-ai-"ghuruao mertdkben tov6bbi kozremrikcid6t.
"{

j
telvek,
ellenszol
6.13.4

en v6llalt mur
k,orl6tlan, hati

6tadhat6 felha
meg.
Megrendelo
ez alapjilnjogosult b
1z2r7i

6tdolgoz6s6ra is.

ekdben,

zdnak a
kcirben

'ie
alkot6son
felhaszn'l
6' 16' A

szetzld6snek a teljesitdse sor6n keletkezo, szerzfiijogi
vddelem alii eso
ertileti korlifi'ozfts ndlkrili, r.iza.oragos;;;;i? srem6lyn
ek itadhat6
z' A Megrendel6 jogot szerez tovaiba az ilyenalkotds
6tdolgoz6s6ra
"6si

is.

6'17' Fentiek bizonysirgdul
eredeti p6ld6nyban
Mell6klet: Nyilatkozat,

V

a:,2

a

szerzodo

felek ezennel alSiridkjelen Szerzod6ses Megrillapodrist

AFA-torv6ny szerinti forditott adoztts alkalmaz6shhoz
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