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amely 16tr匂6tt egyreszr61 Polg鉦V血os Onkormanyzata (4090 Polg鉦, Barankovics t6r 5.)

k中viseleteben: T6th J6zsef Polg血mester, mint Megrende16 (a tovabbiakban Megrende16),

mdsr6szr61 MEZEI-VILL ViIIamosipari Szolgaltat6　6s Kereskede獲mi Kft. (4100

Beretty揃jfalu, Puskin u. 12.) kepviselet5ben Mezei J6zsef屯gyvezet6 (a tovabbiakban:

Vallalkoz6) k6z6tt az al創Jbl tartalonma1 6s felt5telekkel:

I. A SZERZbDEs TÅRGYA

I.1.　Megrende16　megrendeli, Va11alkoz6　elva11aUa a ,Polg鉦　V ro k6zvilagitdsi

lampatestek korszer色sit se" cimfi projekt kivitelez6sct, tOVat)ba a korszer雌itett

k6zvila直tas 1 2 6ves (1 44 h6nap) id6tartamban t6rtch6 tizemeltetes5t, karbantartdsal az

萄inlat創)an, a dokunentdei6ban 6s az eredm6nyr6l sz616 6sszegezesben foglaltak

alapjin. Az tizemeltet5sre ds karbantartasra vonatkoz6 specialis felteteleket a szerz6des

XII. pontja tartalmazza.

I.2.　TeUesites helye: Polgar V缶os k6zigazgatdsi terilete

I3.　A general va11alkozds keret5ben Vallalkoz6　feladatal k6pezl aZ aJinlati

dokunentdei6ban,　k61ts6gvetesben meghat鉦ozott munk各k megva16sitasa,

rendeltet sszertien tizemeltethet6 allapo血letesitm6ny kivitelezese・

A kivitelezdsi munk各k bizonylatoldsa, adott esetben a sz証ks6ges k6zm茸ozolgaltat6i 6s

hat6sagi atadasok megtart sa ds bizonylatoぬsa, a megVa16suldsi dokunentfroi6

elkdszitese 5s atad各sa Megrende16 reszere 2 peld血yban.

II.　A SZERZ6D血S 6sszEGE

Ⅱ.1. Szerz6d6 felek a kivitelezdsi munkak ertek6t a k6zbeszerz6si eljdrds eredm6nyer6l sz616

6sszegzdsben foglaltaknak megfele16en a k6vetkez6k szerint a11api函k meg:

Kiv轟e獲ezes :

Nett6 va11aldsi壷(a 12 6ves futamid6re 6sszesen):　　79.472.736,- Ft

ÅFA 27%:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.457.639 - Ft

6ssz銃en b州的:　　　　　　　　　　　　　　100.900375,-Ft

azaz:　brutt6 Egysz裁milIi6- kilencszazharmincezer- hdromsz紅hetven6t OO/100

for止し

A tev6kenys6g nem tartozik az拙al各nos forgalmi ad6r61 sz616 2007. 6vi CXXVII.

旬. 142. § haはけa a略.
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Amennyiben a jeIen szerz6d6s megk6t6sekor hatdyos ÅFA szab糾yozas中eIen

SZerZ6d6s hataIya aIatt v孔tozik, a hataIyos szab糾yoz盃s a jeIen szerz6d6s AFA-ra

VOnatkoz6 re皿de臆kez6seit szerz6d6 fe看ek minden k棚n nyiIatkozata, SZerZ6d6s

m6dositasa n61k削m6dosi寄a.

II.2・ Vallalkoz6 a vallal各si ar kialakitasakor szakvallalatt61 elv各rhat6 gondoss各ggal vizsgalta

f引田a rendelkezesre bocsatott dokumentaci6t (mtiszcki dokunentaci6 6s k61ts6gvetesi

kiir各s).

A szerz6d6ses 6sszeg a szerz6d6s I.3. pontban meghatarozottakon tul magal)an foglaba

a k6vetkez6ket:

II.2.1. A Vallalkoz6 a dokunentaci6 nem megfele16 fe皿vizsgalatab6l, Valamint a m十iszaki

SZuks6gessegb61 felmem16 t6bbletmunkak k61tsegeit, a k61tsegvet6si kifrasban nem

SZereP16, de a beruh各z各s rendeltetesszerd tizemeltet6s6hez muszakilag k6zvetlentil

SZtikseges munk紋at, ide chve a mIiszaki atadds-atVeteli eHdrdson es a hasznalatba veteli

engedelyezesi e串ras soran a szakhat6sagok, k6zmti tizemeltet6k altal e16irtak

megva16sitas各nak k61tsegeit is, kiv6ve azon t6bbletmunkckat melyek a szerz6des

megk6tesenek id6pon串ban nem voltak e16rel各that6ak. Ilyen t6bbletmunka eset6n a

Vallalkoz6 igazolt k61ts6gei megt6rit6s6re tarthat ig6nyt,

II・2・2. A megva16s施shoz sztiks6ges ideiglenes mellck16tesitmenyek 6s a kivitelez6shez

SZtiks6ges energi各k (Viz, SZemyViz, elektromos stb.) k6ztizemi d担it 6s a felvonulas

k61ts6geit, a felvonulasi terilet helyre糾itasi k61tseg6t,

II.2・3. A megva16sitas soran esetlegesen a talajb61 e16kerti16 szerkezetek, k6zmtivek, utak 6s

minden egy6b bontasi 6s szanalasi feladat ell各tdsinak k61tsege, kiv6ve azon

t6bbletmunkckat melyek a szerz6des megk6tesenek id6pondaban nem voltak

e16relathat6ak. Ilyen t6bbletmunka eset6n a Vallalkoz6 igazolt k61ts6gei megterit6s6re

tarthat igenyt,

II.2・4. Id6k6zi arv各ltoz各sb6l ered6 Vallalkoz6i kock各zatot,

量I.2.5. V各llalkoz6i hasznot,

II・2.6. A teUes k6rti teUesiteshez sztiks6ges valamennyi felmer竜16 k61ts6get.

II.3. A meghat各rozott atalinydr a Magyar Szabviny 6s e16irasok szerinti I. osztaly心anyagra

6s I. osztaly心kivitelezesre vonatkozik.

IⅡ. PENZUGYI FEDEZET, ELSZÅMOLÅsoK, SZÅMLÅzÅs

III・1. Megrende16　a megva16sitashoz sz弧s6ges p5nz竜gyi fedezetet az Polgdri

Takar6ksz6vetkezetn61 vezetett 61200216-1 1052733 szinld sz各mlar61 biztositja.

IⅡ.2. Megrende16 a Vallalkoz6 alta1 5 pld.-ban beny句tott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezd6se,

a Ptk- 6:13O. § (1) - (2) bekezdese, Valamint a 322/2015. (X. 30.) Kom. rendelet 3O -

32. § szerint atutal各ssal egyenliti ki.

Sz各mlasz各m:　　1 1742252-29907920-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

A szamla benyqus各nak felt6tele a Megrende16 k6pvisel句e altali teUesit6sigazolds.

A ben血azds fedezete, a korszer茸sitest mege16z6 beepitett teUesitmenyhez k6pest - a

PrognOSZtizalt 6venkenti inflaci6val n6velt - Vila庫tasi energia keltseg megtakaritasa.
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lⅡ.3. V糾alkoz6 nem sz各molhatja fel a dokunentdei6ban szerep16 valamely munka vegleges

elmaradasa eset6n az e munkara es6　vallalkoz6i dilat. Az elmarad6　munkak

elsz各moldsinak alapbizonylata az arazott k61ts6gvet5sブValamint az 6pitesi nap16 vagy a

felek kepvise16inek erre ir各nyu16 ku16n irdsbeli megallapod各sa.

IⅡ.4. V各11alkoz6i e16leg:

Megrende16 a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a szerz6d6sben foglalt臆tartalekkeret 6s

altalanos forgalml ad6 n51kul szinlitott - tebes ellenszolgaltatas 5 %-ig biztosit e16leget

a v糾alkoz6nak, amemyiben erre V各llalkoz6 ig6nyt tart. Amemyiben a Vallalkoz6 az

e16leg igenyles6nek lehet6seg6ve1 61ni kivan, Megrende16 a 322/201 5. (X. 30.) Kom.

rendelet 30. § (1) bek. alapjin az e16leget az 6pit6si munkatertilet ataddsat k6vet6 15

napon beltil k誼zeti.

III.5. Szamlaz各s:

Vallalkoz6nak a Kbt. 135. § (5) bekezdesere tekintettel havi szamlaz各sra van

lehet6s6ge.

A dij fizet6se havonta t6rt6nik, aZ 6ves dij l/12 -→d resze sz各mlazhat6 a t各rgyh6 els6

napjat k6vet6en・

Megrende16 a k6pvise均e altalj6v紬agyott sz血nlat a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek.河1etve

a Kbt工35. § (5) bek. szerint ut6finansziroz各s巧in teUesiti.

Az els6 szinla beny句tds血IZLk felt6tele a hianyp6tlas-menteS m(iszaki atadas-atVeteli

e鴫dras lez盃rdsa.

IV.　A SZERZ6DEs TELJESfT互sE

IV.1. Munkater融et各tadas:

A munkatertilet aladds id6pontja: a munkateriilet-atadas pontos id6po宣巾dr61

Megrende16 6s Vallalkoz6 szerz6desk6t6skor egyeztet・

Feltetele:　　-　Mindket f凱altal alairt va11alkoz各si szerz6des.

-　Munkav6gz6sre alkalmas a11apotd munkateriilet.

IV.2. Befaez6s:

TeUesites hatarid争ie: legkes6bb a szerz6d5s megk6tes5t k6vet6 1 80 nap. Va田alkoz6 az

2直nlata心an tett Vallalasa al垂直n 7 nap eI6te職esit6st vまllal.

TeUesit6s id6pontja a sikeres mtiszaki atadds-atV6tel megkezd6s6nek napja. (Ptk. 6:247

§(2)bek.)

A V拙alkoz6 irasbeli ertesit5s6t (keszre jelent5s6t) k6vet6en - a munka befejez6sere

meghat各rozott hatarid6t k6vet6 - 15 napon beltil Megrende16 kepvisel旬e irasban

nyilatkozik az atadds-atV6telr61 akkent, hogy amemyiben az atad各s-各tV6teli e輝r各s

megkezd5s5nek felt6telei nem祖nak fem, aZ atadds-atVeteli e匝r各s nem kezdhet6 meg.

Amemyiben a megkezdett atadds-各tV6teli eUaras sorin az atvetelt akadalyoz6

k6r色lm5ny merul fel,心gy azt a Megrende16 kepvise均e haladcktalanul irasban k6zli a

Va11alkoz6val, S egyben meghi心s的a az atadas-atVeteli e匝r各st.

Amemyiben az atad各s〇五tV6teli e職dras eredmenyesen lez紅ul,心gy a Vallalkoz6 k6r5s5re

a Megrende16 kepvisel句e k6teles teHesitesigazol各st kiadni a IⅡ・2. bekezdesben e16irt

felt6telek figyelembev6televel.

Az els6 havi szamla beny句tas各nak feltetele a hiinyp6tlds-menteS muSZaki atad益-

atveteli elj証左s lez血asa.

Megrende16 r6sz6r6l a kivitelez5s vonatkoz各s創)an, a teUesit5sigazolas kiallitasdra

j ogosult m[iszaki ellen6r:

4



nev: R各cz Geza elektromos mtiszaki ellen6r

Cim: 4551 Nyiregyh盃za- Oros, Deak F. u.

telefonszam: 06-20/3 3 9-3722

E-mail‥ Villtervkft@gmai量.com

Az atadds-atV6teli e匝r各s megkezdesenek言1letve sikeres befaezes6nek felt6tele, a

V糾alkoz6 altal igenybe vett valanemyi alvanalkoz6 teHesites5nek elfogad各sar6l sz616

Vallalkoz6i irdsbeli nyilatkozat Megrende16 kepvise均e r6szere t6rten6 aladdsa.

V.　FELEK K丘pvISELETE

V.1. Jelen szerz6des m6dositas各ra kiz各r6lag felek itt megnevezett k6pvise16i jogosultak:

Megrende16 r6sz6r61‥ T6th J6zsef Po獲gdrmester

te lefonsz各m :　　　　+36-52/5 73-5 1 0

Va11alkoz6 ieszer6l: Mezei J6zsef Ugyvezet6

telefonsz各m: +36-30/958-7416

V.2. Ep王tesi nap16ba t6rten6 bejegyzesrejogosultak:

Megrende16 r6szer61 6s kepviseleteben e匝r6 mdszaki e11en6r: Rdez G6za

neve: R各cz G6za

Jogosultsagi sz各ma: ME-EV-1J5-201 12

Vallalkoz6 r6sz6r6l:

Az 6pit6si nap16 vezet6s66rt fele16s szemely neve: Mezei J各nos Epitesvezet6

es/vagy

Az 6pitesi nap16ba bQjegyzうsre jogosult szemely neve: Mezei Jinos

Fele16s mtiszaki vezet6 neve: Mezei Janos

jogosultsagi szama: 09-50518

VI. F6BB FELADATOK, MUszAKI ELLEN6RZ屯S

VI.1. A kivitelez6si munka vegz6s6hez szckseges alappontok (nyomvonal) kittiz6se a

Vallalkoz6 feladata.

VI.2・ Az ajinlati k61ts6gvetest6l elter6 anyagot, SZerkezetet Va11alkoz6 csak a Megrende16

Vagy k5pvise均e e16zetes irasbeli hozz非血l各sa alapjin 6pithet be.

VI.3. Az atadott munkatertileten - a SZerZ6d6s femallds紅ak teHes id6tartama alatt - a

t(izvedelem 6s vagyonvedelem megszervez6se, tOVal)ba a Ttizvedelmi E16ir各sok,

Munkav5delmi 6s Balesetelharitasi Szab各lyok, aZ Eg5szsegtigyi Rendszabalyok

megtartasa Vallalkoz6 feladata.

VI.4. V各llalkoz6 k6teles a 191/2009. (IX. 15.) Komanyrendelet szerinti e16irdsoknak

megfele16en a kivitelez6s te巧es ld6tartama alatt 5pit6si nap16t vezetni es Megrende16

SZ血l託l.a keresre hozzi蹄rhet6ve temi. Felek k6pvise16i a munkavegz6ssel kapcsolatos

minden lenyeges adatot, k6rtilm5nyt 5s utasitast az 6pitesi nap16ban k6telesek

egym各ssal k6z61ni.

VI.5・ Eltakar各sra kerii16 munkareszek vonatkozdsal)an Vallalkoz6 az eltakaras e16備Iegalf心b

8 nappal k6teles Megrende16t知esiteni, aZ eltakarまs id6pon華nak megje1616s6vel.
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Az 6rtesitesl k6telezettsさg elmulasztasa eseten - Megrende16 igenyere - a Vallalkoz6

k6teles az eltakart munkar6szt s都t k61ts6g6n feltini 5s az e11en6rzest k6vet6en az

eltakarasi munkat ism6telten elv6gezni.

Amennyiben erre mfisza嶋lag nincs m6d亘gy VÅLLALKOZ6 k6teles az eltakari

szerkezetr61 6s az e獲takaras m6dj鉦6音digit釘is fot6dokumentfroi6t kesziteni,

melyb6l egy6巾elmtien meg州apithat6 az elv6gzett kivitelezes. A dokumentaci6t a

kivitelez6 az elk6szit6st61 sz盃mitott 8 napon beIiil k6te臆es Megrende16 mtiszaki

e11en6r6nek atadni.

Amennyiben V州alkoz6 ezen k6telezetts6genek nem tesz eleget, abban az esetben

Megrende喜6 m色szaki elIen6re a k6rd6ses munkかva1 6rintett szakasz sz各mla

j6vahagy各s釦megtagadhatja.

VI.6. Vallalkoz6 k6teles a klVitelezesi munka tebes vegzese alatt - a helyszinen - a kivitelezes

ir証lyitasara s亘iまt糾om各ny心6pit6svezet6t vagy m的ezet6t biztositani・

VI.7. Va11alkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Megrende16 a m[iszaki e11en6rz6st az Epitesi

Mdszaki Ellen6ri Tevekenys6gr6l sz616 191/2009. (IⅩ. 15・) Korminyrendelet szerint

l紳ael.

VI.8. A Vallalkoz6 a teUesit6sehez - a VI.9. bekezd5s szerinti kiv6tellel - aZ alkalmassaginak

lgaZOldsaban reszt vett szervezetet k6teles ig5nybe vemi. A Vallalkoz6 legkes6bb a

szerz6des megk6tes6nek id6pond徹)an k6teles Megrende16nek valane皿yi olyan

alv糾alkoz6t b匂elenteni, amely r6szt vesz a szerz6d5s tebes主teseben, 5s - ha a mege16z6

k6zbeszerzesi e匝rdsban az adott alvallalkoz6t m5g nem nevezte meg - a bejelentessel

egy冊nyilatkoznia kell arr61 is, hogy az altala igenybe vemi kivint alv糾alkoz6 nem

all kizar6 okok hatalya alatt A Va11alkoz6 a szerz6d6s te巧esitesenek id6tartama alatt

k6teles a Megrende16nek minden tovabbi, a tebesit5sbe bevomi kivint alvallalkoz6t

e16zetesen bejelenteni, 6s a b匂elent6ssel egyutt nyilatkozni arr61 is, hogy az ig5nybe

vemi kfvint alvallalkoz6 nem all kiz各r6 okok hatalya alatt. (Kbt. 138. § (2) bek.)

Amemyiben a szerz6d5s targya 6pit6si ber血各z各s vagy szolgaltat各s megrende16s’aZ

alv糾alkoz6i teUes主t6s 6sszesItett arゑnya nem haladhatja meg a Vallalkoz6 sajat

teHesites6nek aranya工(Kbt. 138. § (1) bek.)

Amemyiben a szerz6d6s targya 6pit5si beruhazas vagy szolgaltat各s megrende16s, a

te耳esit6seben r5szt vev6 alv各11alkoz6 nem vehet igenybe s…函t teUes主t6senek 50%-at

meghalad6 mert6kben tovat)bi k6zrem6k6d6t. (Kbt. 138. § (5) bek.)

VI.9. A Vanalkoz6 alkalmass各ginak igazoldsaban r6szt vett szervezet vagy szakember

bevon各sa a szerz6d6s te面esitese sorin akkor maradhat el, Vagy helyetttik akkor vonhat6

be mds, ha a V糾alkoz6 e szervezet vagy szakember nelktil vagy a helyette bevont竜j

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi k6vetelmenyeknek’

amelyeknek a Va11alkoz6 a k6zbeszerz6si e寄缶asban az adott szervezettel vagy

szakemberrel egyutt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

VI.10. A V缶llalkoz6 az alva11alkoz6 tevekenys5ge∈rt, mint sg直勺a6rt felel.

VI.11. Va11alkoz6 k6teles a muhkatertileten altala foglalkoztatott alvallalkoz6kat az 6pitesi

nap16 nyilv各ntartasi reszeben vezetni. A Megrende16 vagy a nev6ben e輝r6 szemc51y

(SZerveZet) k6teles ellen6rizni, hogy a VI.8.-VI.9. bekezdesben foglaltaknak megfele16

alva11alkoz6 vesz-e r5szt a szerz6des teljesites5ben.

VI.12. A k6zbeszerzesi e匝r各s sorin a V糾alkoz6 altal bemutatott valamely szervezet vagy

szakember bevon各sa南1 nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerz6des s年jatos
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tulajdons縫ait figyelembe v6ve az adott szem61y (szervezet) ig6nybev5tele a

k6zbeszerzesi e匪rdsban az a匠nlatok chcke16sekor meghataroz6 k6rtilmenynek

min6stilt・ Az餌6keleskor meghataroz6 szakember szemelye csak a Megrende16

hozz句drul各sival es abban az esetben vanozhat, ha az 5rt6ke16skor figyelembe vett

minden relev各ns k6mlmeny tekintet6ben az drtekelttel egyen6rt6kti szakember kertil

bemutatdsra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

VI.13. Az V工・8.-VI.9. bekezdesek szerinti te耳esit6si k6telezetts6get teUesitheti a Vallalkoz6

Vagy a nem termeSZeteS SZemely alv糾alkoz6 jogut6句a, ha ezek valanelyike, mint

gazdas各gi tarsasag針alakul vagy a szervezet jogut6dl各ssal megsz血ik.

VI.14. A kivitelezes folyamin a Va.11alkoz6 k6teles a munkateriiletet szabadon tartani minden

SZcksegtelen akad各lyt61ブeS minden v糾alkoz6i eszk6zt, t6bblet-anyagOt 」 amely m各r

nem sz廿kseges -, tOV盃bba minden t6meleket, hullad6k-anyagOt el kell t短olitania a

munkatertiletr61. A Vallalkoz6 fele16s a munkateriileti rend6rt alv各llalkoz6i tekintet6ben

is. Va11alkoz6 k6teles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hu11adckait es

t6meleket folyamatosan vagy minden munkanap vegen 6sszetakaritani・

VII. MIN6s屯G

. V糾alkoz6 a szerz6d6sben va皿alt valamemyi szolgaltatast I. oszt各ly心min6segben

k6teles tebesiteni. I. osztaly心min6s6gben teUes工t a V各llalkoz6㍉memyiben az

5rv6nyben lev6 Magyar Szabvinyokban e16irt購vetelmenyeket beta両a.

. Min6s6gtan心sitdst Vallalkoz6 a k6telez6 Nemzeti Szabvinyok alapj各n k6teles

biztositani.

●　Vallalkoz6nak be ke11 tartania az 6pites k6zbeni min6segellen6rz6snel言1letve az

elk6szult munka min6s5gi tan心sitasan各l a Nemzeti Szabvinyokban, aZ 6pites竜gyi es

epit6sfel鴫yeleti hat6sagi e鴫壷asokr61 6s e11en6rzesekr61, Valamint az 6pitestigyi

hat6sagi szolgまltatasr61 sz616 3 1 2/20 1 2. (XI. 8.) Kom各nyrendeletben foglaltakat, aZ

6pItesi celra szolg各16　anyagok,∴SZerkezetek es berendez6sek mdszaki

k6vetelm5nyeinek 6s megfele16s6g igazol各sinak, Valamint a forgalomba hozatal紅ak

es felhasznalas各nak r5szletes szabalyair6l sz616　hatalyos rendelet e16irdsait.

Megrende16 a min6sit6st kizまr61ag min6sitett laborat6riumi vizsgalati eredmeny

alapj各n foga句a el.

VIⅡ. KEsEDELMES Es HIBÅs TELJESi両S, MEGHIUsuLÅs

VⅡ量・l. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amemyiben Va11alkoz6 k6sedelmesen

teUesiti亘gy Megrende16 k6sedelmi k6tb6rre jogosult, felt6ve, ha a k6sedelem olyan

Okb6l sz紅mazikブanelyert a Vallalkoz6 fele16s. A kesedelmi k6tber nap1 0SSZege a

Vallalkoz各si szerz6d6s nett6　6sszeg5nek O,5%ra/naptari nap. Kesedelmi k6tb6r

6sszeg6nek fels6 hatdra a nett6 egy6sszeg茸ajinlati ar 20 %-a. A szerz6d6s szerinti nett6

egy6sszegti ajinlati ar 20%-at meghalad6 kesedelmet a Megrende16 meghidsulasnak,

azaz a te耳esites elmarad各sanak tekintheti, eS megilleti a szerz6d6s felmondas各nak joga.

VⅡ量・2・ Meghidsulasi k6tber: anemyiben a szerz6d6s olyan okb6l sz(inik meg, melyert a

Vallalkoz6 fele16s, a Va11alkoz6nak meghidsul各si k6tbert kell fizetnie Megrende16

r6sz6re.　　M6rt6ke a nett6　　　szerz6deses dr　　　2 0　　　%-a.

Megrende16 5s Vallalkoz6 a szerz6d5s meghidsul各s各nak tekintik k劇6n6sen azt, ha
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Megrende16 a hibds vagy kesedelmes teUesites miatt elall a szerz6dest6L

V量II.3. A jelen szerz6d6sben szabalyozott k6tb5r erv6nyesitese oly m6don t6rt6nik, hogy az

esed6kes k6tber 6sszeget Vallalkoz6 k6zvetlenul megfizeti Megrende16 resz5re’Vagy

Megrende16 a k6tberek 6sszeget jogosult a V糾alkoz6 altal kia11itott sz各ml租a

beszinitani a Kbt. 135. § (6) bekezdes6ben foglaltak figyelembe vetelevel.

VⅡI.4. B各mely k6tbうr megfizetese Vallalkoz6t nem mentesfti az egyeb jogk6vetkezm6nyek

a16l. Megrende16 a k6tb細meghalad6 kar各nak 6rv5nyes工tes5re is j ogosult.

VIⅡ.5. Va11alkoz6 vegszinll$a a mtiszaki atadds-atVeteli eUdr各s sor各n r6gzitett hibak,

hiinyossagok k担vitas各nak, P6tldsanak a Megrende16 mtiszaki ellen6re altal t6rt5n6

igazoldsa napj in v各lik esedckesse・

VⅡI.6. A szerz6desnek meg nem fele16 te面esites elfogaddsa nem jelent lemondast a

szerz6d5sszeg6sb6l ered6 ig6nyekr6l.

VⅡI.7. A Megrende16, anemyiben a szerz6d5st amak lej紅ata e16tt felmondia, abban az

esetben a te巧es futamid6re vonatkoz6 e11enszolgaltatas h各tralev6 resz6t egy 6sszegben

tartozik megfizetni Va11alkoz6 r6szere.

VIII.8・ Megrende16 fizetesi kesedelme eset5n - amemyiben az Megrende16nek felr6hat6

okb61 k6vetkezik be -Va11alkoz6 a Polgari Tdrv6nyk6nyv szerinti kesedelmi kamat

megfizetes6t k6vetelheti Megrende16t61 ・

IX. SZAVATOSSÅG, GARANCIA

・　A j6ta11dsi 5s szavatossagi k6telezetts6g a m龍zaki atadas孟tv6teli e坤ras sikeres

lezdrdsaldl sz各mitottan kezd6dik a Polgari T6rvenyk6nyv szerint・

・　A k6telez6j6talldsi id6 10 ev・ A k6telez6 szavatoss各gi id6 a Ptk. 6:163. § (3) bekezdes

alapj各n 5 6v (60 h6nap).

X.　MUSZAK暮ÅTADÅs _ ÅTⅥ己TEL

X.1. Te山esites id6pontja a sikeres m[iszaki atadds-at‘′etel megkezd6senek napja. (Ptk. 6:247

§(2)bek.)

X.2. Va11alkoz6 a mtiszaki各tadds- atVeteli e輝rds id6pon拒r6l a Megrende16t 15 nappal

kor各bban k6teles　細esiteni keszre jelentesseL Megrende16　az　6rdekelt szervek

egybehiv各s各val - Vallalkoz6 altal megje161t id6pontban - aZ atadas - atV6teli e匝rast

lefolytatja.

X.3. A beruhazds akkor tekinthet6 teljesitettnek, amikor a k6vetkez6k egy冊esen fema11nak

-　aZ utemeZett munk各k hatdrid6re elk5szultek　6s rendeltetesszerti hasznalatra

alkalmasan azokat Vallalkoz6 e16zetesen atadta,

-　a beruhaz各s a Megrende16 altal j6v徹lagyOtt tervdokumentdei6 alapjin, VⅡ. pontban

meghat各rozott min6s6gben, hi血ly- 6s hibamentesen, rendeltetesszerii hasznalatra

alkalmas a11apotban, a mindenkori 6pitesi e16irasoknak megfele16en elk6sztilt.

X.4. Megrende16 a m[iszaki各tad各s-atV6tel sorin k6teles az elvegzett munkat megvizsg各lni,
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a vizsgalat alapj各n felfedezett hibakat, hiinyossまgokat, aZOk k竜avftasinak, P6tlasinak

hataridc拒t a hibas, hiinyos munkar6szekre es6 Vallalkoz6i dijat (anyag + d卸, Valamint

az 6rv6nyesiteni kiv各nt szavatossagi igenyeket jegyz6k6nyvben r6gziteni.

X.5・ Nem tagadhat6 meg az atvetel a szolg餌atas olyan jelentektelen hibai, hiinyai miatt,

melyek m各s hibalckal, hi盃nyokka1 6sszefugg6sben言11etve kijavitdsukkal, P6tlasukkal

j dr6 munk各k folyam各n nem akadalyozz五k a rendeltet6ssze誼hasznalatot.

Az atadds-atVetel id?ien fema116 hib2叱hiinyok kijavitas各nak hataridQje 30 napnal

hosszabb nem lehet.

A Vallalkoz6 kesedelme akkor is az atadds - atV6tel be珂ezeset6l szamitott 30 nap

elteltevel all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hi各nyok femalldsat, i11etve azokkal

kapcsolatos fele16sseget.

X.6. Megrende16 k事elenti, hogy ha a Vallalkoz6 a szerz6desben vallalt valamemyi

k6telezetts6g6t te面esitette, a SZOlgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a

jelen szerz6d6s t紅gyat nem k6pez6, a Vallalkozdsi szerz6d6st61 fuggetlen ok miatt az

atadds-釦V6te看lel egyidejtileg hasznalatba vehet6 nem volna.

X.7. Vallalkoz6 a m龍zaki atadds-atV6teli e輝rds id6pontj創)an k6teles Megrende16 r6sz6re

atadni mindazon iratokat (ker6sere az 6pitesi nap16t 6s amak mellekleteit), mely a

SZerZ6dessze誼teljesites elbir各lasahoz sztiksegesek.

Felek egybehangz6an r6gzitik, hogy　-　figyelemmel a hasznalatbav6tel (tizembe

helyez6s) felt6teleinek biztositasahoz ffiz6d6　alapvet6　Megrende16i　6rdekre　-

Megrende16 a te巧es szolgaltat各s atvetelet mindaddig megtagadhatja, mig a Va11alkoz6

az e pontban felsorolt valanemyi iratot rendelkez5sre nem bocs紬a.

X.8. Felek a m挑zaki atadds-atV5te=ez各r各s各t6l szamitott egy 6ven beltil ut6feltilvizsgalati

e巧drまst tartanak.

Az ut6feltilvizsgalati eUdrdst a Megrende16 kesziti e16 6s megh王vja arra a Vallalkoz6t.

A meghiv6t az e担las megkezdesenek napjat mege16z6en 1 5 nappal kell megktildeni,

mellekelve ahhoz a Megrende16 alta1 6ssze各llitott hib勾egyzeket is.

Megrende16 az e匝r各sr61 a meghivottak jelen16t6ben jegyz6k6nyvet vesz fel. A

jegyz6k6nyvben fel kell ttintetni resztvev6knek a hibakkal, hiinyokkal kapcsolatos

nyilatkozatat es a Vallalkoz6　altal elismert hibak kijavita・S各ra, illetve hi各nyok

P6tlasdra vallalt hatarid6t.

Amemyiben a keszre jelentett szavatossagi hib各k k主javitdsa a me由e161t id6pontra nem

keszul el, 6s句abb felulvizsg創at megtartasa sztiks6ges亘gy a felmerii16 mtiszaki ellen6ri

napidij megfizet6se (mely 6sszeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fo + ÅFA) V各llalkoz6t terheli.

XI.　EGYUTTMUK〔)D屯S, EGYEBEK

XI.l. A Vallalkoz6　k6teles　葛1egkes6bb a szerz6d6sk6tes id6pontjdra　-　meglev6

fele16ssegbiztositdsat megfele16en kiteri eszteni, Vagy megfele16 qj fele16ssegbiztositdsi

SZerZ6dest k6tni az adott munkdra vonatkoz6an az alabbi m6]rfekben: a dologi k鉦ra

VOnatkoz6 vagyonbiztositasi 6sszeg legalabb 20 mi11i6 Ft准v 6s legalabb 5 milli6

Ft/kdresemeny, 5s egyben k6teles tarsbiztositottkent a Polgdr Varos 6nkorminyzatat

(4090 PoIgin Barankovics t6r 5.) b匂egyeztetni.
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XI.2. Megrende16 jogosult V各llalkoz6t6l a kotberen fel廿li karanak megfizeteset is igenyelni

XI.3. Szerz6d6k felek a Kbt. 136. § (1) bekezd6sere tekintettel az al創)biakat r6gzitik.

1 ) Az Megrende16 k6teles szerz6deses felt5telk6nt e16imi, hogy a Vallalkoz6

a) nem fizet, illetve szinol el a szerz6d6s teUesites6ve1 6sszefugg6sben olyan

k61tsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpon匂a szerintl

felteteleknek nem megfele16 t急rsas毎tekintet6ben merulnek fel, 5s melyek a

Vallalkoz6 ad6k6teles j6vedelm6nek cs6kkent5s6re alkalmasak;

b) a szerz6d6s teUes王tesenek teUes id6tartama alatt tulaidonosi szerkezet6t a

Megrende16 sz各m各ra megismerhet6v5 teszi es az XI3. (2) bekezd6s szerinti

tigyletekr61 az Megrende16t haladektalanu1 6rtes主ti・

2) A Megrende16 jogosult 6s egyben k6teles a szerz6dest felmondani - ha sztikseges

olyan hatarid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel erintett feladata

ellまtds各r61 gondoskodni tudjon - ha

少a Vallalkoz6ban k6zvetetten vagy k6zvetlenu1 25%-Ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem61yes joga szerint

jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben feman a 62. § (1) bekezd6s hy pont kb)

alponti各ban meghat各rozott felt6tel ;

少a Vallalkoz6 k6zvetetten vagy k6zvetlenui1 25%-Ot meghalad6 tulajdoni

reszesed6st szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemさlyes joga szerint

jogk6pes szervezetben, amely tekintetさben fema11 a 62. § (1) bekezd6s 4) pont kb)

alpontj aban megha偽rozott felt6tel.

3) A XI.3. (2) bekezdes szerinti felmondas eset5n a Vallalkoz6 a szerz6d6s megsztin5se

e16tt m血. teljesitett szolgaltatas szerz6d5ssze誼p5nzbeli ellenert6kere j ogosult・

4) A ktilfoldi ad6illet6s6gti Vallalkoz6　k6teles a szerz6d6shez arra vonatkoz6

meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s5ge szerinti ad6hat6sagt61 a magyar

ad6hat6s各g k6zvetlentil beszerezhet a Va11alkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsz毎Ok

k6z6tti jogseg61y ig6nybev6tele n61kul.

XII. UzEMELTETEs, KARBANTARTÅs

XII.1. A szerz6d6 felek feladatai, jogai 6s k6teIezetts6gei

l./A Megbiz6 feladata a jelen szerz6d6s alalr各sival egyidQj請eg a Va11alkoz6 szamdra

atadni az illet6kess6gi ter櫨let6n talalhat6 k6zigazgatdsi berendezesekr6l rendelkez6sre

al16 adatait.

2./ A Vallalkoz6 k6zvilagitdsi feladatai:

a) A Va11alkoz6　a k6zvilagitdsi feladat e11atdsa sor各n folyamatosan k6teles

gondoskodni telepu嶋s k6zigazgatasi teriilet5n a korszeriisit6st k6vet6en

megfele16 megvilagitdsi szintek biztositasar6l.

b) A Va11alkoz6 k6teles aぬmpatestek 5s tartoz6kait, kellekeit 144 h6napon at

folyamatosan tizemeltetni, karbantartani, meghibasodas eseten a javitasdr61

gondo sko dni.

C) A Vallalkoz6 a k6zvil各gitas femtartas各r6l a mindenkor hatalyos k6zvilagitasra

VOnatkoz6 jogszabalyok szerint gondoskodni.



a./ Megrende16 altal az tizemeltet6si es karbantartdsi feladatok e11各tds露rt fizetend6

telj es 6sszeg:

Nett6 szerz6deses ar (12 h6nap 6sszesen): 1.083.000.- Ft

ÅFA 27 %:　　　　　　　　　　　　　　292.410._ Ft

Osszesen:　　　　　　　　　　　　　　　1.375.410_ Ft

azaz: Egvmilli6- h各romszazhetven6tezer- neg¥′SZaZ克z forint

A szerz6d6s 6sszege evente, aZ infldei6 m6rt5kevel emelkedik.

b./ Fizetesi felt5telek:

1/ A V糾alkoz6 a targyh6t k6vet6 h6 5. napj証g bocs的a ki a sz各mlat, amelyet a

Megrende16 30 napon belul, a Vallalkoz6 1 1742252-29907920-00000000 (OTP Bank

Nyrt.) sz各m心szdrnl句dra tdrten6 atutalassal fizeti meg.

Va11a此oz6nak a Kbt. 135. § (5) bekezd6sdre tekintettel havi sz各mlaz各sra van

lehet6sege. A dij fizet6se havonta t6rtenik, aZ 6ves dij l/12 -ed iesze sz各mlazhat6 a

t如3yh6 e量s6 napjat k6vet6en.

Megrende16 a kepvise均e altal j6v組agyott szamlat a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek.,

illetve a Kbt. 135. § (5) bek. szerint atutaldssal teUesiti.

Az ad6zds ren華r6l sz616 2003. 6vi XCⅡ. T6rveny 36/A §. (6) bekezdese証elm5ben

a szamla te es 6sszegben t6rt6n6 kiegyenlftes6nek feltetele, hogy a Vallalkoz6

SZerePeljen a k6ztaJrtOZdsmentes ad6z6k adatb各zisal)an, emek hianyal)an aZ altala

bemutatott, atadott i11etve megkuld6tt 30 napnal nem regebbi nemlegesnek min6su略

egytittes ad6igazolas.

XII3. A szerz6d6s hataIya az歯zoneItet6s 6s karbanta巾ds vonatkoz各saban

l./ A szerz6d6s hat各rozott id6re j6tt 16tre, mely id6szak a m龍zaki atadds-atV6teli e輝rds

lezdrasdrlak napjat61 kezd6dik es a vi11amos energia szolgaltat6 5s a Valla此oz6val k6t6tt

SZOlgaltat各si szerz6des hatalyba 15p6schek napjat61 szamitott 144 hchapos id6tartam

V6g6ig tart.

XII3. A szerz6d6s megszfin6se

l / A jelen szerz6des a hatarozott id6 1匂紅taval szdrlik meg, a hat壷ozott id6 1Qjarta e16tt

rendes felmonddssal egyik fel sem sztintetheti meg.

Rendkiviili hataly心fd血onddsnak van helye, a mdsik fel altal, ha barmelyik fel jelen

SZerZ6desben foglalt k6telezetts5geit sulyosan megszegi.

A Megrende16 rdszer6l sulyos szerz6desszegesnek min6sul, ha a (埴fizet6s6ve1 90 napot

meghalad6 kesedelembe esik.

A Vallalkoz6　r6szer61 sulyos szerz6d6sszeg6snek min6sul, ha a kezvilagitdsi

SZOlgaltatdsi feladatait neki felr6hat6 okb6l nem latja el.

XIII. Zar6 rendelkez6sek

XIⅡ.1. A szerz6d6s teljesit6s6hez a magyar nyelvtudds sztikseges. Amemyiben a szerz6des

teljesiteschez ig6nybevett szakember magyar nyelvismerete nem 5ri el a t釘gya16kepes
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szintet,心gy Vallalkoz6nak a szerz6des tebesit5senek ideje alatt folyamatosan

szaktolmacsot kell biztositania, tOVabba k6teles a szakforditdsr61 gondoskodnia,

melynek k61tsege Va11alkoz6t terheli.

XIⅡ.2. A szerz6des m6dositasa: jelen szerz6d5s m6dositasaval kapcsolatban a Kbt・ 14L §-

ban foglalt rendelkezesek az ir各nyad6ak.

XIⅡ.3. A szerz6d6s lenyeges felteteleit 6rint6 kerdesekben - ideertve a felek altal 16nyegesnek

min6sitett szerz6deses felteteleket is - kizar61ag felek k6zpont担jogosultak 5rdemben

nyilatkozni, aZ ilyen iriny心esetleges napl句egyz5seket felek semmisnek tekintik.

XIⅡ.4. A szerz6desben nem szabalyozott k5rd6sekben a Polgdri T6rvenyk6nyv

vonatkoz6rendelkez6sei, tOV各bb各a t各rgyra vonatkoz6 egyさb jogszabalyok e16irdsai

rv6nyesek.

XIⅡ.5. Felek kik6tik: a jelen szerz6d6ssel kapcsolatos esetleges jogvita eld6ntese tigyeben a

Megrende16 sz6khelyen illet6kes Jardsbir6sag, ill. T rv6nysz6k illet6kess5g6t foga句ck

eL
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