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fplrfsr szenz6ofs
mely l6trei6tt egyrdsz16l:
a SEFAG Erd6szetl 6s Falpari Zrt. (sz6khely:7400 Kaposvdr, Bajcsy-Zsilinszky u.21., cdg.legyz6kszdm:
Cg. 14-10-300060, ad6szCm: LL227O03-2-L4, szimlaszSm: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873,
k6pviseli: Bark6czi lstv6n vez6rigazgat6), mint megrendel6, tovdbbiakban Megrendel6
misr6sz16l:

a Magyar Kiizr.it Nonprolit Zrt, (clm:1024 Budapest, F6nyes Elek u.7-13., k6pviseli: Mdzsi Attila
vez6rigazgat6 6s Ndmeth Zsolt megyei igaz8at6, bankszdmlasziim: 1O3OOOO2-IO46OLO2-49OZOO27,
ad6sziim: 14605749-2-44, kivitelez6i nyilviintartdsi sz6m: 11A42164), mint vdtlatkoz6, tovdbbiakban

Viillalkoz6
ktiz6tt, az alulirott napon 6s helyen az alrbbi felt6telekkel.
El6zmdnyek

Megrendel6 nemzeti eljdrdsrend szerinti nyilt kdzbeszerz6si eljiirdst folytatott le ,,Epit6si szerz6d6s
kereteben a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. r6sz6re ,,A hatdr a csillagos 6g', - A Zselici Csillagos6gboltpark komplex turisztikai feileszt6se cimg tdmogatott proiekttel (DOOp-2-L-LlE,F-t2-k2-2Ot2-OOO4l
kapcsolatos dt6pit6si 6s kapcsol6d6 munkilatok elliitiisa" tdrgyban.
Az eljdr6s nyertese a Viillalkoz6 lett, akivel Megrendel6 az alCbbi szerz6d6st k6ti.
1. A szerz6d6s tSrgya

1.

Megrendel6 megrendeli, Viillalkoz6 pedig elviittaUa a Zselickisfalud 063/9; O6s/1, 064/2; 065/1.;

065/10; B6sz6nfa 0309; 0312;0313,0314; Somogyhdrsigy Ot99 hrsz. alatti teriiletek alatti
ingatlanokon, a kdzbeszerz6si eljCrds dokumentdci6jdban, mfiszaki leirdsdban megieldlt 6pit6si
feladatok elldtdsiit jelen szerz6d6s 6s a kdzbeszerzdsi eljiir;is iratanyaga szerint,
eredm6nyfelel6ss6ggel.

2.

Viillalkoz6

a

munkdt

L

osztSlyri min6s6gben, hatdrid6re k6teles elv6gezni. Vdllalkoz6

a

munkav6gz6s sordn csak l. osztdly6 anyagokat haszndlhat fel.

3.

A bedpitett anyagok, szerkezetek min6s6g6t igazol6 dokumentumokat a Vdllalkoz6 az 6pit6si
tevdkenys6S sordn a Megrendel6 k6pvisel6jenek k6teles bemutatni 6s az iitadiis dtvdteli eljdr6s soriin
6tadni, mely az dtv6tel felt6tele.

4.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vdllalkoz6 akkor teljesit hibdtlanul, ha a megvat6sult
eredm6ny kiel6glti az azzal kapcsolatban a tervekben, a joBszab6lyokban, a vonatkoz6 piilyiizatban ill.
timogatiisi szerz6d6sben 6s a jelen szerzdd6sben megfogalmazott valamennyi kdvetelmdnyt,6s
rendeltet6sszerfi haszndlatra alkalmas.

5.

Vdllalkoz6 jogosult alvdllalkoz6(k) ig6nybevetel6re. Az alviillalkoz6(k) ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a

jelen szerz6d6s megkdt6s6hez vezeto kiizbeszerz6si eljSris rendelkez6sei, ill. dokumentumai

az

irinyad6ak.

6.

A VCllalkoz6 a iogszenien ig6nybe vett atvdtlalkoz66rt (tetjesit6si seg6d6rt) dgy felel, mintha az
alvdllalkoz6i (teljesit6si seg6dei) iiltal v6gzett munk6kat sajiit maga v6gezte volna el, miB jogosulatlan

alvdllalkoz6-ig6nybev6tel esetdn felel mindazon hdtrinyos k6vetkezm6nyek6rt, amelyek ezen
ig6nybev6tel ndlkiil nem kdvetkeztek volna be.
2. Vdllalkoz6l dtJ 6s annak megfizet6se

1.

Szerz6d6 felek a villalkoz6i dij 6sszeg6t 12,^,496,137,- HtJF+6fa, azaz egyszdzhuszonegymilli6n6gyszdzkllencvenhatezer-h6tszazharminch6t forint+dfa dsszegben 6llapitjdk meg, mely iitaliinydii.
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2.

A szerz6d6s tartal6kkeretet nem tartalmaz.

3.

Felek az iitaliinydlj iogi tartalmiival tisztdban vannak. Az iita16nydij a Vdllalkoz6 kdlts6gvet6se
alapjln keriilt meghatdrozCsa. Az drazatlan k6lts6gvet6s a kOzbeszerz6si eljiirdsban az ajdnlatt6teli

dokumentdci6 r6sz6t k6pezte,

4.

Megrendel6 p6t-, ill. tobbletmunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vdllalkoz6

-

mint

a

szerz6d6s tdrgydval kapcsolatban kel16 szakdrtelemmel rendelkez6 jogi szem6ly jelen szerz6d6s
alSiriis{val kijelenti, hogy a k6zbeszerzdsi eljiiriis alatt telies mdrt6kben megismerte az elvdgzend6
feladatot 6s annak k<irulm6nyeit, igy kuelenti, hogy az dltala megajdnlott viSllalkoz6i dij valamennyi

-

felt6tel kieldgit6s6hez szUks6ges munkdra (anyagra, berendez6si 6s felszerel6si tdrgyra, stb.)
fedezetet nyujt, igy p6t-, ill. tdbbletmunkaig6ny6r6l jelen szerz6d6ssel fett6tet n6tkiil 6s
visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az 6r-, drfolyamvdltozdsokkal, tovdbbii banki, ad6zdsi
kondici6k vdltozisiival kapcsolatos kockdzatokat felm6rte, 6s arra a vdllalkoz6i dii teljes m6rt6kben
fedezetet nydjt.

5.

-

A beruhSzis penzugyi fedezet6t a ,,,,A hatdr a csillagos 69" A Zselici Csillagos6gbolt-park
komplex turisztikai fejleszt6se" cim(, DDOP-2-1-1/E,F-72-k2-2OL2-0004 k6dsziimU proiekt kereteben
elnyert tdmoBatds biztositja ut6fi nanszirozds keret6ben.

6.

Megrendel6 a kifizet6s sor5n az ad6zds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. tiirvdny 36/A. s-iiban

foglaltakat teljes kOrben alkalmazza.

7.

Viillalkoz6 a nett6 vdllalkoz6i dii s%-ig terjedden jogosult el6leg ig6nybev6tet6re el6tegbek6r6n
keresztiil. Az eldleg biztositds6nak felt6tele a Kbt. 126.5 (6) bek a) pontja szerint szolg6ltatott, az

ig6nybe venni

kivint el6leggel egyez6 m6rt6kd

el6leg-visszafizet6si biztosit6k nydjtiisa. A

biztosit6knak az el6leggel tiirt6n6 elszdmol5sig kell hatdlyba lenni azzal, hogy az el6leggel az els6
resszdmlJban kell elszdmolni.
Eldleg foly6sitiisiira a Vrllalkoz6 6ltal a Megrendel6 r6sz6re kibocsCrott el6legbek6r6 atapjdn kerUt
sor. Amikor az el6leg dsszege megjelenik a V:illalkoz6 banksziimlijiin, a Viillalkoz6 el6legsziimliit iillit
ki, amelyen a teljesites ddtuma az el6legnek a Villalkoz6 bankszimtdjdn tttrt6n6 j6vdiri{siinak
ddtuma. A foly6sftott el6leg iisszeg6vel Viillalkoz6 az els6 rdszszdmlSban koteles elszdmolni. A
szerzddes t6nyleges (r6sz)teljesit6seit kdvet6en a Vdllalkoz6 rdszszimlSt Sltit ki, amelyen negativ
el6jellel szerepel a foly6sitott el6leg risszege. Az el6leg ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6vel Vdllalkoz6
nem kdteles 6lni.

8.

Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat az igazolt szerz6d6sszer( teljesit6st kovetden 6tutaldssal,
forintban (HUF) egyenliti ki a Vdllalkoz6 6ltal benyujtott r6szlv6gszdmla alapi6n 30 napos fizetesi
hatdrid6vel az alCbbiak szerint:
alvdllalkoz6 igdnybev6tel6nek hiSnya eset6n a Kbt. 130. 5 (1)-(G) bekezdesei, toviibbd a ptk.
29218.$ (1) bek. szerint;
- alvdllalkozd igenybev6tele eset6n a 306/2011, (X[.23.) Korm. rendetet 14. 5 (1]-(3) bekezd6sei

-

szerint.

A

r6sz-, illetve vegteljesit6sek elsz6mol5sa akkdnt t6rt6nik, hogy Viillalkoz6 6ltal tdrt6nt
(r6sz)teljesites alapjdn Megrendelo teljesitesigazoldst 6llit ki, ametyet kovet6en t6rt6nhet a
VCllalkoz6 iiltal a szdmla kibocsdtdsa 6s a teljesitdsigazol6sban elfogadott tisszeg p6nzUgyi teljesit6se
Vdllalkoz6 bankszdmlaszimdra.

9.

Viillalkoz6 a teljesit6s sordn 5 db r6szszdmla 6s 1 darab v6gsz6mla beny(jtdsiira jogosult

eldlegszSmlSt nem tekintve - az al6bbiak szerint:

1. r6szszdmla: az egydsszegu aidnlati dr 15%-nak megfelelo, iBazolt teliesit6st k6vet6en,
egydsszeg0 ajdnlati et l5%-t6l
2. r6szszCmla: az egyaisszegfi ajiinlati
egydsszeSg ajdnlati Ar l5%-t6l

,r

az

30%-nak megfelel6, igazolt teljeslt6st k6vet6en, az

3. r6szszdmla: az egyiisszegri ajiinlati iir 4096nak

meBfelel6, igazolt teljesit6st kdvet6en, az

egy6ssze80 aj{nlati et IOY-t6l

h+
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4. r6szszdmla: az

egycisszeg0 ajiinlati
egydsszegd ajdnlati 6t LO%-r6l

rir so%-nak megfelel6, igazolt teljesit6st ktivet6en,

az

5. rdszsz6mla: az egy6sszegd ajdnlati ir 75%-nak megfelel6, igazolt teliesitdst k6vet6en,

az

egy6sszegg ajdnlati Ar 25%-t6l

v6gsz6mla:

a hiiiny, 6s

hibamentes teljesit6st (dtv6telt) ktivetden,

a

m6g megfizetend6

6sszegekr6l.

10. Valamennyi szdmla benyujtdsdnak feltetele a teljesirdsigazot6s megl6te, mely

a t9t/2009.

(|x.15.) Korm. r. szerint keriil kibocs6tdsra.

l1.

K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6 k6teles

a ptk-ban meghatdrozott (3OUB.$) k6sedelmi

kamatot megfizetni.

12. Felek egybehangz6an meg6llapitj{k, hogy a beruhdzCs 6pit6si enged6lyhez k6t6tt munkikat
fo8lalnak magukban. Ennek megfeleloen alkalmazni kell a 2OO7.6vi CXXV . t6rv6ny 142.5 (1) bek. b)
pontjiit. Felek megiillapitjdk, hogy az Un. forditott iifa-fizet6s miatt tovibbi 6rtesit6si kiitelezetts6ge a
Megrendel6nek a Vdllalkoz6 fe16 nincs, jelen szerz6d6ssel ezen jogszabiilyi k6telezetts6genek eleget
tett.
13. Szerz6d6 felek a Kbt. 125. 5 (4) bekezd6s6ben foglalt eldirdsok alapjiin megdllapodnak, hogy
viillalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6d6s teljesit6sevel osszefugg6sben olyan kiilts6geket,
melyek a Kbt.56.5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfele16 tdrsasdg tekintet6ben
meriilnek fel, 6s melyek a Vdllalkoz6 ad6kdteles j6vedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak.
3. Szerz6d6sl blztositekok

1.

Villalkoz6 k6sedelmi ktitb6r megfizetEs6re k6teles, ha otyan okb6l, ami6rt felel6s a
A k6sedelmi k6tb6r osszege 4OO.OOO,- Ftlnap, azaz
n6gyszCzezer Ft/nap, minden megkezdett naptdri napra. A k6sedelmi k6tb6r maximdlis m6rt6ke a

szerz6d6sben rogzitett hat6rid6t elmulasztja.
nett6 vSllalkoz6i dij 20%-a.

2.

Viillalkoz6 meghi(suliisi ktitb6r megfizet6sdre ktiteles, amennyiben a jelen szerz6d6s teljesit6se
nekifelr6hat6 okb6l meghiUsul. A meghidsuldsi k6tb6r m6rt6ke a szerz6d6s nett6 viillalkoz6i dij 30%-

3- Viillalkoz6 hibiis teljesttdsi kdtb6r megfizet6sdre kdteles akkor, ha hibdsan teliesit. A hibiis
teueslt6si kdtbdr m6rteke a hiba kijavit;isiiig az 6rintett munkardszre es6 nett6 vdllalkoz6i dij
0,5%/nap,

4'

A kiitb6r iisszeg6t a Megrendel6 irCsbeli felsz6litCssal 8 napos fizet6si hatdrid6vel jogosult
kdvetelni. Amennyiben a VCllalkoz6 a felsz6litds k6zhezvdtelet k6vet6 3 napon beliil 6rdemi
(indokldsnak 6s annak igazolisdra alkalmas bizonyitdkoknak a teljes k6r( csatolSsSval) kiment6st
nem tesz, akkor a kdtbdrkdvetel6s elismertnek 6s beszdmlthat6nak min6siil a teljesit6si hatilrid6
leteltdt k6vet6en, a Kbt. 130.5 (6) bek-nek megfetet6en.

5.

Viillalkoz6 a szerz6d6s hibCtlan teljesit6sdnek biztositds{ra valamennyi be6pitett dolog ill.
elv6gzett munka vonatkozdsdban 48 h6nap iiltaliinos j6tdlliist viillal. Vrillalkoz6 j6tdllisi
ktitelezetts6ge - az 6rintett hibiival kapcsolatban - megsz0nik, ha a hiba bizonyithat6an:
- rendeltetdsellenes vagy szakszer0tlen haszndlat
- sz6nd6kos rongdlds vagy er6szakos behatds,
- elemi csap6s,
- szakszerfitlen szerel6 vagy

javit6 jelleg( beavatkozds,

- a szuks6ges karbantartds hiCnya miatt kdvetkezett be,

felt6ve ha a fentieket megalapoz6 t6nyekr6l 6s kdriilm6nyekr6l a Megrendel6 az dtadds-dtvdteli
eljiiris sordn kifejezetten tdj6koztatva lett.

\
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6.

A fenti j6tdlldsi ktitelezetts6g nem 6rinti a jogszabiilyban meghatdrozott j6till6si ill. szavatossdgi
k6telezetts6geket.
V6llalkoz6 a j6t6lldsi kiitelezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l szrmitott 5 napon beli.il kijteles a
javit{st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi {llomCnnyal annak befejez6s6ig folyamatosan a munkdt
v6gezni, a hibdt kijavitani. Ennek elmulaszt6sa eset6n a Megrendel6 jogosult a hib6t harmadik
szem6llyel kiiavittatni 6s a Viillalkoz6 fel6 azt 6rv6nyesittetni.

7.

8.

Viillalkoz6 a a teliesit6s biztositdsdra a nett6 vdllalkoz6i dij S%-iinak megfetel6 m6rt6k(, a
Kbt.126.5 (6) bekezd6se a) pontja szerint szolgdltatott teljesit6si biztosit6kot k6teles nydjtani
Megrendel6nek. Ezen biztositdkot a szerz6d6s hatiilybal6p6s6nek id6pontjiiig kell szolgdltatni.
Megrendel6 a teljesitesi biztosft6kb6l kdzvetlenul kiel6git6st nyerhet, ha a V6llalkoz6 a szerz6d6s
teuesltds6vel kapcsolatos bdrmely k6telezetts6g6t nem vagy nem sze126d6sszergen teljesiti.

9.

Villalkoz6 a szerz6d6sszerfl teljesit6s biztositiisa 6rdek6ben a nett6 v5llalkoz6i dij 5%-6nak
megfelel6 m6rt6k(, a Kbt.126.5 (5) bekezdEse a) pontja szerint szolgiiltatott i6lteljesit6si biztosit6kot
k6teles nyujtani Megrendel6nek. Ezen biztositekot a teljesit6s id6pontj;iban kell szolgdltatni.
j6lteljesit6si biztosit6kb6l kiizvetlenUl kiel6git6st nyerhet, ha
Megrendel6
Vdllalkoz6
j6tiilliisi/szavatossiigi k6telezetts6get nem szerz6d6sszer(en teljesiti.

a

10.

a

A teljesit6si, j6lteljesit6si, ill. az el6leg-visszafizet6si biztoslt6kokra vonatkoz6 ktizds szabiilyok:
Me8rendeld a biztosit€k Osszeg6n tuli kiiriit is ig6nyelheti

a.
b.

a biztoslt6k pdnzbeli teljesit6se eseten azt a Megrendel6

tt743Ooz-ZOt67g73-OOOOOOOO

szdmd sz6ml6j5ra kell utalni a jelzett hatdriddig, akkent, hogy az oda a hat6rid6 letelt6ig meg is
6rkezzen.

c.

A bankgarancia nyilatkozatnak, banki k6zfizet6 kezess6gvSllaldsi okiratnak, ill. a biztositiisi
- amennyiben a biztositdk ilyen m6don keritl teljesit6sre - felt6tlen 6s

kOtv6nynek

visszavonhatatlan fizet6sre vonatkoz6 k6telezetts6gvdllaldst kell tartalmaznia az alapjogviszony
vizsgdlata n6lkillifizet6si kiitelezettsegre, az alSbbi minimiilis tartalommal:
pontos hivatkozds jelen szerz6d6sre

i.
ii.

azt, hogy a biztosit6k a Vdllalkoz6 teljesitesi, j6lteljesit6si ill. el6leg-visszafizet6si
kiitelezetts6gei biztosit6kiiul szolgCl,
villalt flzet6si 6ssze8dt
6rv6nyess6giidej6t
nyilatkozatot, hoBy felt6tel ndlkiili 6s visszavonhatatlan
nyilatkozatot, mely szerint a Megrendel6 els6 igEnybejelent6sre kifogds 6s vita

iii.
iv.
v.
vi.

n6lkiil

a villalt fizet6si

dsszeghatdrdig biirmilyen iisszeget,

vagy tisszegeket

az

iS6nybejelent6st6l szdmitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a MeBrendel6nek an6lkijl,
hogy a k6vetel6s alapj6t vagy indokrt bizonyltania kelljen4. Teuestt6si

1.

hatiirido

Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s teljesit6si hat6ridejdt

h6napban hatdrozzdk meg, mely szigord hat.irid6.

a szerz6d6s megkitt6s6t6l sziimitott 8
A szigord (fix) hatdrid6, mint joBi fogalom

tartalmdval 6s jogkdvetkezm6nyeivel a felek tisztdban vannak. Vdllalko26 eloteljesit6sre jogosult. Az
6tv6tel napjrnak az a nap tekinthet6, amikor a Megrendel6 a munkdkat hiiiny-, 6s hibamentesen
Stvette.

2.

Minden, a szerz6d6s teljesit6s6t akadiilyoz6, el nem hdrithat6 kuls6 k6riilm6ny (vis maior) a
befejez6si hatiirid6 mddositiis6t vonhatia maga utin, kiv6ve, ha bdrmilyen munkaszervez6si (t6bb
munkavdlla16 alkalmazisa, munkaszervezes megv6ltoztatdsa, stb.) eli6rdssal megoldhat6 lett volna a
hatiirid6 betartiisa. A hatiirid6 m6dosuldsdhoz az ok (6s annak fenniilldsdnak id6tartama) 6pitdsi
napl6ba va16 bejegyz6se 6s a Megrendel6 mgszaki ellen6r6nek j6vdhagyiisa szUks6ges. Viillalkoz6
kijelenti, hogy a rendelkez6s6re Cl16 teljesit6si iddszak - ligyelembe v6ve az 6vszakokkal kapcsolatban
felmeriil6 munkav6gz6st 6ltaldban akadilyoz6 kOr0lm6nyeket is - el6gs6ges a szerz6d6s hatiirid6ben
t6rt6n6 hidny 6s hibamentes teliesit6s6re.

I'r
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3.

Nem eredm6nyezi a teljes[t6si hatiirid6 m6dosuliisdt az elhdrithat6, illetve a Vdllalko26 dltal kell6
gondossiggal el6re ldthat6 okok miatt bek6vetkezett k6sedelem.

4.

Vdllalkoz6 kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a szerz6d6s kdzvetett tdrgydt k6pez6
fel6pitm6ny ktizc6lokat szolgiil, tovdbbd pdlydzati forriisbdl val6sul meg, iBy fenti hatdrid6ben vat6
dtaddsa a Megrendel6 ktil6n0sen fontos 6rdeke. Viillalkoz6 kijelenti, hogy a fentiekre tekintettel
fokozott k6riiltekintessel jdr el 6s minden t6le, mint tev6kenys6g6t i.izletszerfien 6s kell6
szakismerettel rendelkez6 jogi szem6lyt6l elvdrhat6t megtesz a teliesit6s sorin.
5. A munkateriilet Ctaddsa, munkavegzds

1.

A munkatertiletet a Megrendel6 a szerz6d6s hat{lybal6p6s6nek napjiin adja dt a Vdllalkoz6nak.

2.

Viillalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor 6pit6si napl6t nyit meg, 6s azt a vonatkoz6 rendelkez6sek
szerint naprak6szen vezeti (191/2009. (|X.15.) Korm. r.)

3.

Felek megi6llapltjdk, hogy az 6tadds-6tv6tel vonatkozdsdban a munkateriilet megfelel6, ha
munkav6gz6s hely6re az anyag szdllitdsa g6pi vagy k6zi er6vel megoldhat6 6s a munkav6gz6s
t6nyleBes munkav692es hely6n megkezdhet6.

4.

a
a

Vdllalkoz6 a megrendeld utasit6sa szerint koteles eljirni. Az utasltas nem terjedhet ki a munka

megszervez6s6re, illet6leg nem teheti a teljesit6st terhesebb6.

5.

Ha a Megrendel6 alkalmatlan anyagot vagy pedig celszerfitlen vagy szakszer0tlen utasitdst ad,

erre a VCllalkoz6 kOteles

6t

figyelmeztetni.

A

figyelmeztet6s elmulasztdsdb6l ered6 kiir6rt

a

Vdllalkoz6 felel6s. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasitdsdt fenntartia, vagy
nem szolBSltat megfeleld anyagot, a vdllalkoz6 a szerzdd6stdl eliillhat. Ha nem 5ll el, a kapott
anyaggal, illetdleg a megrendel6 utasitesa szerint a Megrendel6 kockdzat6ra kOteles a munkilt
elv6gezni.

6.

Vdllalkoz6 a megrendel6 dltal adott anyaggal, illetve utasltds szerint nem vdgezheti el a munkdt,
ha ez jogszabdly vagy hat6sCgi rendelkez6s megsdrt6s6re vagy az elet- 6s vagyonbiztonsiig

vesz6lyeztet6sere vezetne.

7.

Vdllalkoz6 energia- 6s vizig6ny6t sajdt maga kdteles biztositani, arra Megre;del6 nem k6teles.

8. A

munkater0let Ctadiisiit k0vet6en

a

szem6ly-, vagyon-,

6s

munkabiztonsdgr6l,

a

kiirnyezetv6delmi szabdlyok betartds616l a Vdllalkoz6 kdteles gondoskodni, Vdllalkoz6 felel a
Megrende16 ill. harmadik szem6lyek vonatkozdsdban azok vagyontdrgyaiban, 6let6ben, testi
6psdg€ben ill. eg6szs6B6ben a nekifelr6hat6 m6don keletkezett hidnyokert, ill. kdrosod6sok6rt.

9.

Felek r6gzitik, hogy a munkav6gz6s helye d6ntd h6nyadban kiemelt jelent6s6g0 term6szetme86rz6si teriilet (NATURA 2000). Az ezzel kapcsolatos kotelezetts6gek q Vdllalkoz6t terhelik,
melynek megszeg6s66rt teljes anya8i felel6ssdg terheli. Vdllalkoz6 kijelenti, hogy a vonatkoz6
jogszabSlyokkal tiszt6ban van.

10. Viillalkoz6 ktiteles a keletkezett hullad6kot a jogszabdlyoknak megfetet6en gygjteni, 6s hivatalos
hullad6klerak6-helyre szdllitani, valamint ezt a Megrendel6 fel6 megfelel6en iBazolni. V6llalkoz6 felel
valamennyi k6rnyezetv6delmi jogszabiily betartdsC6rt.
11. Az eltakardsra keri.il6 munkar6szek eltakar6sa el6tt a m(szaki ellen6rt kiizvetlenul ill. az 6pit6si
napl6n keresztiil legal6bb t hdttel korebban 6rtesitenie kell a Viillalkoz6nak. Ennek elmulasztdsa
eset€n a Megrendel6 kdvetelheti, hogy tdrjik fel az eltakart munkar6szeket, metynek kdlts6gei a
Viillalkoz6t terhelik.
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12. A munkavdgzes sor6n tilos az 6jszakai munkav6gz6s, tovdbbd szabad 6s pihen6napokon a
jelentdsebb zajjal jiir6 munkav6gz6s is, kiv6ve Megrendel6 ilyen irilnyd k6r6se, illet6leg el6irdsa
a la

pjii n.

13. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdsa van arr6l, hogy a beruhdzds

EU-s

forrds felhaszndlSsdval

val6sul meg. Vdllalja a vonatkoz6 speciiilis el6irdsok betartiisSt.

6. Kapcsolattartrs, jognyilatkozatt6tel

1.

Jelen szerzdddssel kapcsolatban jo8hatdlyos nyilatkozatt6telre jogosult szem6lyek az aldbbiak,
akik iognyilatkozataikat kizd16lag triisban, az dtv6tel idej6t igazol6 m6don tehetik meg drv6nyesen.
Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. aze-mail i.izenetek vdltCsdt, ha annak iitv6tele igazolhat6, valamint az
6pit6si napl6ba az arra jogosult 6ltal tett bejegyz6st is:
Megrendel6 r6sz5r6l: Merczel lstvdn mfiszaki osztilyvezet6
Tel, fax: 06-82-505-164, 06-82-505-133, illetve muszak@sefaq.hu
Villalkoz6 r6sz6r6l: N6meth Zsolt megyei igazgatd
Tel, fax: 06-82-819-480, 06-82-819-489, illetve info@somoqv.kozut.hu
Schneider Tibor osztdlyvezet6
Tel, fax: 06-82-819-62L, O6-82-8L9-489,

illetve schneider.tibor@somosv.kozut.hu

2.

A Megrendel6 a teljesitest m0szaki ellen6r ig6nybev6tel6vel ellen6rzi. A mgszaki ellen6r adatai:
Cdgn6v: KAPOS HIDRO (ft.
Sz6khely: 7400 Kaposvdr, BuzsSki u. 48.
Eljd16 m0szaki ellen6r neve, eldrhet6s6ge: Virdnyi Zoltdn 74OO Kaposvdr, Buzsdki u. 48.

info@kaposhidro.hu

3.

A m0szaki ellen6r a Megrendeld k6pviseleteben idr el.

4.

Szerzod6 felek jelen szerz6d6s teljeslt6se sordn ktitelesek egyuttmUkddni.

5.

Megrendeld 6s VCllalkoz6 egymds irdsbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l szdmitva 2
munkanapon beliil iriisban 6rdeml nyilatkozatot k6telesek tenni.

6.

Megrendeld k6pvisel6je iogosult a kivitelez6s sordn birmikor a munka dlldsdt ellen6rizni, 6s ezek
eredm6ny6r6l az 6pitesi napl6ba bejegyz6seket eszk6z6lni.
7. A szerz6d6s telieslt6s6vel kapcsolatos 5tad6s {tvdtell elr6rCs

1. Az Ctadiis-iitv6teli eljCrCs meBkezdhet6sdg6rol VCllalkoz6 Megrendel6t koteles k6szrejelent6s
formdjdban ir6sban, a hatllyos jogszabdlyi rendelkez6seknek megfelel6en 6rtesiteni az m0szaki
dtadds-dtveteli elj5rds megkezd6s6t megel6z6en, legaldbb 10. naptiri nappal. Az 5tad6s iitv6teli
elidrds idOtartama a 10 napot nem haladhatja meg.

2. Az 6tadiis-dtv6teli elj5r6son a felek k6pvisel6i me8vizsgiiljiik a teljesitdst, jegyz6kiinyvet vesznek
fel, melyben felvezetik az esetleges hibdk 6s hiCnyok listiijiit. A Viillalkoz6 kOteles a jegyz6kdnyvbe
nyilatkozni a hibdk kijavitCsdnak hatiirnapjdr6l, mely nem haladhatja meg 6sszess686ben a i.O
munkanapot.

3.

Az dtadis-Ctv6teli eljiiriison a Vrllalkoz6 5tadja a j6trilldsi jegyeket, 2 pld-ban a megval6suliisi
dokument6ci6t 6s megadja a be6pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si tiirgyak haszn6lati 6s
karbantartisi utasitdsait, valamint jelen szerz6d6sben 6s jogszabiilyban riigzitett egy6b iratokat, stb.
Ennek hidnytalan teljesit6se a szerz6d6sszeni teljesit6s felt6tele.

4.

A fentiek alapjCn elv6gzett hi6nyp6tldsokr6l ill. javitiisokr6l a Vi6llalkoz6 irdsban tij6koztatja

Megrendeldt, aki a tCrgyi munkdt

-

megfelel6s6g eset6n

-

dtveszi.
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5.

A technol6giai berendezesek vonatkozdsdban az 6tadds-6tv6teli eljiirdson a felek ellen6rzik, hogy
azok a vonatko26 param6tereknek megfelelnek-e,6s ellen6rzik az iizemszer6 m0kOd6st (rjzemp16ba).
Amennyiben valamely technolSgiai berendez6s be-, vagy felszerel6shez, rizembe helyez6s6hez
engeddly, eldzetes vizsgdlat vagy mis felt6tel szuksdges, ennek biztositdsa, beszerz6se, lebonyolitjsa,
stb., valamint az ezzel felmerril6 kdltsdgek fedezdse a Vdllalkoz6 kizii16lagos kolts6ge.

6. A

Viillalkoz6

a

Ptk. szerinti ut6felUlvizsgilati

eljSriSsban kdteles kdzrem(kddni. Az

ut6felulvizsgdlatot a Megrendel6 hivja ossze a teljesit6st kdvet6en 6venk6nt a j6tiilliisi id6 sordn (24
h6nap j6tdlldsra tekintettel 2 alkalommal kerUl sor utdfel0lvizsgilatra).
8. Vegyes €s zC16 rendelkez6sek

1.

Felek ielen szerz6d6st a teljesit6sig kdtik.

2.

Jelen szerz6des az aldirdsdval l6p hatitlyba.

3.

Bdrmely f6l jogosult a szerz6dds hatdly6t megszuntet6 azonnali hatdlyu nyilatkozatot tenni a
s6relmet szenvedett f6l az a16bbi esetekben:
i. VSllalkoz6 r6sz6r6l:
Megrendel6 a munkaterliletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban
felsz6litds
ellen6re - nem adja 6!
Megrendel6 a mu nkav6gz6st jelentds m6rtekben akaddlyozza,
ii. Megrendel6 r6sz6r6l
Villalkoz6 a munkateriiletet a szerz6ddsben megjelolt id6pontig nem veszi iit, a
munkav6gz6st nem kezdi meg,
a Vdllalkoz6, ha a Ptk-ban meghatdrozott esetek bdrmelyike bekdvetkezik (objektiv
eldll:is),

1.

-

2.

1.

2.
3.

Vdllalkoz6 megs6rti

a

munkav6gz6sre

irinyul6 jeten szerz6d6sben

ill.

a

jogszabilyokban meghatirozott szabdlyokat, 6s felsz6litds ellen6re sem sz(nteti meg a
jogellenes, ill. szerzod6sszeg6 6llapotot,
4. Vdllalkoz6 ellen felszdmol6si-, vagy v6gelszdmolisi eljdras indul, vagy egy6bk6nt
jogk6pess6g6t elvesziti,
Vdllalkoz6 az el6[rt min6s6gi tanusiwdnyai hatiilya - a jelen szerz6dds alapj5n v6gzett
munkdk vonatkozdsdban
birmely okb6l 6s m6don megsz0nik 6s azt a megsz0n6st
k6vet6 napt6l mds megfelel6 tanrlsitvCnnyal nem viiltja ki,

5.

-

5.

Viillalkoz6 felel6ss6gbiztositdsa bdrmely okb6l megszrlnik, vagy az el6irtndl

a

Megrendel6re kedvez6tlenebb feltdtel0re m6dosul (a jelen szerz6d6sben foglalt 6sszegek
vonatkozCsCban), kiv6ve ha a megszfin6st kdvet6 nappal
jelen szerz6d6snek
megfelel6 tartalmU - feleldss6gbiztositdsi szerzddds ldtrejOtt6t nem igazolja a Viillalkoz6 a
MeBrendel6 fel6.

ij -

7.

Vdllalkoz6t

a

munkater0leten v€gzett ellen6rz6s alapj:in,

be nem

jelentett

foglalkoztatds okin joger6s hatdrozatban birsdgoljdk.

8. VSllalkoz6 a jelen szerz6d6s 2.L2-2.L4, pontjaiban meghatdrozott (k0ltin<isen
tij€koztatdsi) kiitelezetts6geinek nem tesz eleget.
4.

A s6relmet szenvedett f6l kiiteles megfeleld hatiirid6 biztositisdval a m6sik f6l figyetm6t

a

szerz6d6sszer0 dllapot helyredllitdsdra a fenti jogint6zm6ny alkalmazdsa el6tt felhivni (megint6s),
kiv6ve ha a fenti okok iellege ill. sulya miatt ez t6le nem vdrhat6 el, vagy az nem lehetsdges.

5.

Me8rendelot megilleti az objektiv eliilliis joga is.

6.

Vdllalkoz6 viillalja, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulaidonosi szerkezet6t

a

Megrendel6 sz6mdra megismerhet6v6 teszi 6s az al6bbiakban r6szletezett Ugyletekr6l

a

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.

Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani ha:

/t't

\Lwt
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.

a V{llalkoz6ban kozvetetten vagy k6zvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan joBi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezd BazdasdBi tiirsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontjiiban meghatdrozott felt6teteknek;

. a v6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlen0l 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezd gazdasdgi tdrsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontjdban meghatdrozott felt6teteknek.
. Jelen pontban emlitett felmondCs eset6n a V6llalkoz6 a szerz6d6s megsz(n6se el6tt mrr
teljesitett szolg6ltatds szerz6d6sszerri p6nzbeli ellen6rt6kdre iogosult.
8.

Jelen szerz6d6s alCirisiit kozvetleniil megel6z6en Ajiinlattevd bemutatta a 306/2011. (x . 23.)
9. 9-ban eldirt 6s jelen szerz6d6s hatdlyiira is kiterjed6 6pit6si-szerel6si
felel6ss6gbiztositdsra vonatkoz6 k6tv6nyt. Viillalkoz6 nyilatkozza, hogy a biztositds hatiilyiit a jelen

Korm. rendelet

szerz6d6s teljesit6s6ig fenntartja.

A

feleldss6gbiztositiisi kdtv6ny mdsolata

jelen

szerz6d6s

elvdlaszthatatlan r6sz6t kdpezi.

9.

Jelen szerz6d6s tdrgyCt k6pez6 projekt Eur6pai Uni6s tiimogatiisb6l val6sul

kuelenti, hogy

a

timogat6s felhaszndliis6nak, illetve

a

meg ez6rt V6llalkoz6
tSrgybani projekt megval6sulisdnak

ellen6rz6set minden olyan szervezet, hat6sdg, egy6b szem6ly r6sz6re lehet6v6 teszi, amelyeket erre
logszabiily jogosit, illetve kotelez.

10. E

szerz6ddsben

nem szabClyozott kerd6sekben a Ptk. 6s a Kbt., valamint az 6pit6ipari

kivitelez6sre, ill. kapcsol6d6 munkdkra iriinyad6 jogszabdlyok rendelkez6sei az irdnyad6k.

11. Jelen szerz6d6s csak a Kbt. 132.S alkalmazdsival m6dosithat6.

12. Felek esetleges vitCs iigyeiket egyeztet6s Utjdn rendezik (mediiitor 6s vdlasztottbir6sdg
igdnybev6tele n6lkiil), ennek eredm6nytelens6ge eset6n a jogvitiik eld6nt6s6re - hatiskort6l

-

fiigg6en

kik6tik a Kaposviiri Jdriisbir6sdg illetve a Kaposv6ri Tdrv6nysz6k kizii16lagos illet6kess6get.

13. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s bdrmely pontja k6gens
jogszabClyba Utk6zne, vagy a kd,zbeszerz6si el.iSrrs kdtelez6 6rveny0 dokumentumiinak tartalmdval
ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket sdrtd rendelkez6se hely6be - minden tovilbbi
a szerz6d6s m6dositdsa n6lkul - a megsdrtett kiitetez6 6rv6ny(
jogszabilyi rendelkez6s vagy kdzbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s keri.jl.
jogcselekm6ny, lgy k0l6ndsen

14. Jelen szerzdd6s 6 megegyez6, eredeti p6lddnyban kdsziilt el, elvalaszthatatlan r6sz6t kdpezi

az

ajinlatt6teli felhiviis 6s dokumentdci6 (m0szaki leirCs). A szerz6d6s a mindk6t f6l aldiriisra 6s
kiitelezettsdgvdllalSsra jogosult vezet6 tiszts6gvisel6j6nek (Villalkoz6niil c6gszer() aliiirdsa eset6n
6rv6nyes.

Felek

a

szerz6d6st,

mint akaratukkal mindenben megegyezdt, elolvas6s 6s 6rtelmez6s

utdn,

helybenhagy6lag aliitrjd k.

Kaposvdr, 2013. december 2.
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Viillalkoz6:

ltt (h.-Mdzsi Attila vezeriBazgat6
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Ndmeth Zsolt megyei igazgat6
Magyar KtizUt Nonprofit Zrt.

riHByur Kiizfit NonProfrt Zrt.
Somory Megei leazgat6s6S
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