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mely l6trejott egyr6szr6l:

a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. (sz6khely: 7400 Kaposvdr,

,-1r'

Bajcsy-Zsilinszky

f"!t:t,-,

u.

21.,

c6gjegyz6kszdm: Cg. 14-10-300060, ad6szdm: 11227003-2-14, szdmlaszdm: OTP Bank Nyrt.

11743002-20167873, k6pviseli: Barkoczi

lstvdn vezerigazgat6), mint

megrendeki,

tov6bbiakban Megrende16
mds16szrril:

a Mocz 6s Tdrsa Mag6nerd6szet Kft. (cim: 7563 Somogyszob, Szt. lmre u. 23., k6pviseli:
Laszlo Didna Ugyvezet6, bankszdmlasz6m: 11743033-20028716, ad6szdm: 11317623-2-14,
kiviteleztii nyilvdntartdsi szdm: -) mint vdllalkozo, a tovdbbiakban V6llalkoz6
kozdtt, az alullrott napon 6s helyen az allbbi felt6telekkel.

EI6zm6nyek
Megrendelo nemzeti eljdrdsrend szerinti hirdetm6ny n6lkrili tdrgyaldsos kdzbeszerzdsi eljdrast

folytatott le ,,,,Kalanderdo"- term6szetkozeli 6lm6nyek a Deseda korny6k6n cfmti tdmogatott
projekt (DD0P-2.1 .1lA.B-12-2012-0037) keret6ben Desedai arbor6tum nov6nyanyagdnak

fel[jftdsa" tdrgyban.
Az eljdrds nyertese a V6llalkozo lett, akivel Megrendelo az aldbbi szerzod6st kdti.

Megrendelo tdj6koztatja a Vdllalkoz6t, hogy

a Ptk (2013.6vi V. tv.) 8:1.$ (1) bek f)

pontja

alapjdn szerz6d6 hat6sagnak mintis0l.
1. A szerz6d6s

tiirgya

1. Megrendelo megrendeli, Vdllalkozo pedig elvdllalja az aldbbi ingatlanokon, a kdzbeszerz6si
eljdrds dokumentdciojdban, mfiszaki lefr6sdban megjel0lt nov6nyultet6si 6s kapcsol6d6
feladatok elldtdsdt jelen szerzod6s 6s a kdzbeszerz6si eljiirds iratanyaga szerint,
eredm6nyf eleloss6ggel.
A kivitelez6ssel 6rintett
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2.

Vdllalkozo

3.

A be6pttett anyagok, szerkezetek minos6g6t igazol6 dokumentumokat a Vdllalkoz6 az 6pit6si
tev6kenys6g sor6n a Megrendel6 k6pviselcij6nek koteles bemutatni 6s az dtad6s dtv6teli
eljiir6s sordn 6tadni, mely az dtv6telfelt6tele.
Felek megdllapodnak abban, hogy a Vdllalkoz6 akkor teljesit hibdtlanul, ha a megval6sult
eredm6ny kiel6giti az azzal kapcsolatban a tervekben, a jogszabdlyokban, a vonatkoz6

min6s6gben, hatdrid6re koteles elv6gezni. Vdllalkoz6 a

munkav6gz6s sordn csak l. osztdly0 anyagokat, szerkezeteket haszndlhat fel.

4.

pdlydzatban

5.

ill.

tdmogatdsi szerzod6sben

6s a jelen szerz6d6sben

megfogalmazott
valamennyi kovetelmenyt, 6s rendeltet6sszer[i haszndlatra alkalmas.
Vallalkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) ig6nybev6tel6re. Az alvdllalkoz6(k) igenybev6tel6n6l a Kbt.

6s a jelen szerz6d6s megkdt6s6hez vezetri kozbeszerz6si eljdrds rendelkez6sei, ill.

6.

Vt^G

dokumentumai az irdnyadoak.
A Vdllalkoz6 a jogszerfien ig6nybe vett alvdllalkozo6rl (teljesft6si seg6den) rigy felel, mintha
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