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-- (k6z6s ajantatt|tet eset6n a tagok szdmdtolft)ggoen tovttbbi megnevezdsek) --

mint kivitelezd (tovdbbiakban : Kivitelez6),

[Megrendelo 6s Kivitelezcl(k) egyuttesen a tov6bbiakban: Szerzodo Felek]

kozotte= alAbbi helyen es id6pontb an a szerzod6sben meghatdrozott feltetelek szerint:

l. El6zm6nyek

1. Megrendelo a kozbeszerzesekrcjl szolo 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (tovdbbiakban: Kbt.)

szeiinti kozbeszerzesi eljdrdst folytatott le mint aj6nlatk6r6. A kozbeszerz6si elj6r6s

(tov6bbiakban: kozbeszerz6si elj616s) adatat:

A kozbeszerz6si eljdrds targYa:

Mezogazdasdgi telephelyre torteno, 1 db FCDL 30-8 tipusti
t6rol6, Portable 1226 tipust mobil szarit6berendez6s, GHT
15-3-45 tipus0 tranzitsil6, siktdro16 6ptilet, valamint a

technol6qidt kiszolqd16 berendez6sek kialakit5si munkdi

A kozbeszerzesi eljdrdrs fajtaja:
A 2015. evi CXLlll. torvdny (Kbt.) 115. S (2) bekezd6s szerinti
kozbeszerz6si elidrds

A kozbeszerz6si eliSrds
meoindit6s5nak napia:

2017|W107

A kozbeszerzesi eljdr6st
lebonyol ito szervezet adatai:

N6v: EU-WINNER CONSULTING Tandcsado 6s

Szolodltato Korl6tolt Felel6ss6q0 T6rsasdq
Cim: 7900 Sziqetv6r, Akdcos utca 9.

Kepviselr: 86hl Attila feleltjs akkreditdlt kozbeszez6si
szaktan6csad6 (Laistromsz6m: 00937)



Ad6szdm: 14705492-2-02
Tel/fax: 06-30-562-3 430 I +36-7 2/503-58!
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Honlao: www.eu-winner. nu

2. Megrendelo a beszerz6s t6rgydval szemben t5masztott m0szaki kovetelm6nyeket a

kolbeszerz6si dokumentumokban hatArozta meg, amelyeket az ajdnlattev6k az eliArAs

so16n r6szletesen megismertek.

Megrendelo a kozbeszerz6si eljS16sdban beny0jtott aj6nlatokat megvizsgdlta, egymdssal

oss-zevetette, es dont6s6t az elbir6l6st kovetoen 2017. 6v j0lius honap 27. napi{n a

kozbeszerzesi elj616s aj6nlattevciivel kozolte. Megrendelo kozbeszerz6si eljS16sban

hozott dont6se szerint a nyertes ajSnlattev6 Kivitelezci lett.

4. Kivitelezo mint aj6nlattevo a kozbeszez6si elj6r6sban az alAbbi 6rt6kel6si

(r6sz)szempont(ok)nak megfelelo ajdnlati elemeket hat6rozta meg ajdnlatdrban a 3'

pontban meghatdrozott r6sz vonatkozdsdban:

ilnrE re lE st R E szszE M P o NT M EG N EVEZ ES E AJANLATI ELEM

Eqvosszeq[i nett6 ajanlati ar (ndtt6 HUF) 147.630.981 Ft

valamenriyi elem6re kiterjedo
6naPban meghat6rozva, min'

'12 honap, max. 60 h6naP)

12

ll. A szerz6d6s t6rgya 6s mennyis6ge

A szerzod6s t6rgya: Kismeret0 termenyt6rol6k, tisztit6 es szdrrit6 letesitese a Szigetv6r 0533/8

hrsz-on

A teljesit6s helye: 7900 Szigetvdr, kulterLllet, hrsz.: 0533/8

A szerzod6s keret6ben teljesitendo mennyis6g6t Megrendel6 a kozbeszerz6si eljdrdst

megindito felhiv6sban az aldrbbiak szerint hat6rozta meg:

Kismeret6 term6nyt6rolok, tisztit6 6s szdrito letesltese a Szigetv6r 0533/8 hrsz-on

A r6szletes kovetelmenyeket, illetve a szerzod6ses felt6teleket (a szerzodestervezetet) a felhivdst

ki e gesz it6 kozbesze rz6si doku m e ntu m ok ta rtal m azzdk.

Kivitelez6 kotelezetts6get vdllal arra, hogy a szerz6dlsben meghatdrozott kivitelezesi

munkdkat a szerzod6lben rogzitettek szerint, a kozbeszerz6si elj616s sor6n tett

aj6nlat6ban tett vSllaldsoknak megfeleloen, m0szakilag 6s mincis6gileg kifog5stalan

kivitelben, a vonatkozo eloirdsoknak, mtjszaki szabvdnyoknak megfeleloen I' osztSly0

min6s6gben elv6gzi, Megrendelo pedig kotelezettseget vdllal arra, hogy az

ellensz6lgeltat6st a Kbt. szabelyai, illetoleg a szerzodls el6irdrsai szertnt megfizeti.

lll. A Szerz6d6 Fetek jogait 6s k6telezetts6geit megalapoz6 (riigzit6) okiratok

A szerzod6s alapjdt a kovetkezo okiratok kepezik:
- a kozbeszerz6si dokumentumok, illetve adott esetben azok m6dosit6sa(i);

- a kozbeszerz6si elj6rds sor6n esetlegesen ny[jtott kieg6szltcl tdj6koztatds,

illetoleg tdj6koztat6sok;
- a kozbeszerz6si eljaras sor6n benyLrjtott ajdnlat - ide6rtve az esetlegesen ny0jtott

fetvitdgositdst, valamint beny0jtott hidnypotldst 6s a Kbt. 71' S (8) bekezd6s

3.

5.

6.

v.

8.

9.



szerinti m6dosit6st is -, illetve az ajAnlat r6sz6t k6pez6 Arazolt kolts6gvet6s,
illetoleg az ebben meghatdrozott mUszaki tartalom.

10. A szerzod6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a fenti okiratok tartalma az iranyado a

vonatkozo jogszabdlyi rendelkez6seken tflmenoen, az azokban meghat6rozott jogok 6s

kotelezetts6gek a szerz6d6ses jogviszony r6sz6t (tartalmdt) k6pezik, a fenti okiratokban
meghat6rozott mriszaki tartalom, illet6leg egy6b felt6telek (kotelezetts6gek, v6llalSsok)
teljesitendoek.

lV. A murikateriilet 5tad6sa; a tervszolgfltat6s

11.A munkdt a Megrendelcj dltal a kijelolt helyen kell elv6gezni. Megrendel6 koteles a

munkateruletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban Kivitelezo rendelkez6s6re bocsdtani,
Kivitelezo pedig koteles azt dtvenni 6s a munkav6gz6st megkezderii.

12. A munkaterrilet 6tad6sdnak idopontja, illet6leg hat6rideje: Megrendelo a munkateruletet a

szerzod6s megkot6set kovet6en dtadja Kivitelezo r6sz6re. A munkaterulet dtaddsdnak
napja a teljesitesi hat6ridobe beleszdrnit.

13. Az epitesi beruh6z6s kiviteli terveit Megrendelo szolgSltatja Kivitelezo r6sz6re.

V. A teljesit6si hatdrid6

14. A kivitelez6s KivitelezS {ltali befejez6s6nek hatdrideje:

2018. 6v m6jus h6nap 18. napja

Vl. Az ellenszolg6ltat6s

Az e ll e n szolg altata s md 176 ke

15. Kivitelez6l a szerzod6s szerz6des- 6s el6lrdsszerU teljesit6s66rt 147.630.981 HUF + 6fa,

. azaz Szdznegyvenhetmillio-hatszAzharmincezer-kilencszAznyolcvanegy HUF + dltal6nos
forgalmi ado ellenszolgdltat6s illeti meg, a kozbeszerz6si eljdrdsban tett ajdnlatnak
megfelgloen. A meghat6rozott ellenszolg6ltat6s magdban foglalja az epit6si beruh6z6s
kivitelez6s6nek 6s a kapcsol6do feladatok teljesites6nek teljes kolts6g6t, valamennyi
kolts6Qelem6t, ide6rtve az esetleges hatos6gi 6s egy6b dljakat (illetekeket) is.

16. Az ellenszolg6ltat6s (6s adott esetben a m0szaki tartalom) r6szletez6s6t a kozbeszerz5si
elj6rdsba n benyrijtott aj6 nl at lrazotl kolts6gvet6se ta rtalmazza.

17. A szerzod6sben nem kerril sor tartal6kkeret kikot6s6re (a szerz6d6sben a Kivitelezo Allal
a kozbeszerz6si elj6rdsban megajdnlott 6r alapjdn rogzitett ellenszolgdltatds a szerzcjd6s
v6gosszege).

A sz(tml6zds 6s az ellenszolgdltatds teliesitdse

18. A szerz6des Megrendelo drltaliteljesit6s6nek alapjdt saj6t ero k6pezi.

19. Kivitelezo ennek megfelelcien tudom6sul veszi, hogy a Megrendelo a szerzodfs t6rgydt
klpezo tev6kenys6gert jaro dij meghat5rozasakor, valamint a dij elszdmolSsa 6s

folyositdsa sordn kotve van a szerz6d6s p6nzrigyi alapj6t kepez6, a t6mogat6 hatosdg
(kozrem0kodo szervezet, i16nyito hatos6g, illetve a kifizet6sre kotelezett szervezet) 6ltal
kibocsdtott el6irdsokhoz, meghatdrozott szerzod6ses rendelkez6sekhez, 6s az egy6b



jogszabdlyok rendelkez6seihez, a kifizet6s az ezekben megjelolt hatdridcik
figyele m bev6tel6vel es beta rt6s6val tort6n i k.

20, A Kivitelez6 szAmlAjat (szdmlait) Megrendelcj mtiszaki ellenor6nek adja 6t.

21. Az ellenszolgdltatds kifizet6s6nek rendj6re a Polgdri Torv6nykonyvr6l szolo 2013. evi V.

torv6ny 6:130. S (1)-(2) bekezd6se az irlnyado. Kivitelez6 6ltal beny0jtott sz6mla
(sz6mlak) fizet6si hat6rideje: 30 (harminc) napt6ri nap. A fizetesi hat6ridci kezd6
id6pontja: az igazolt osszegrl, a szerzld6sszerri 6s a jogszabSlyoknak megfelel6
sz6mlSk 6s mell6kleteinek k6zhezv6tele.

22. Az ellenszolg6ltatSs kifizetese HUF-ban tort6nik, dtutal6ssal.

23. Az ellenszolg6ltatds teljesit6s6re az alabbi tov6bbi jogszabdlyok (logszabdlyi
rendelkez6sek) vonatkoznak ktllonosen :

az adozAs rendj6r6l sz6l6 2003. evi XCll
a Kbt. 135. S (1)-(3) es (6) bekezd6se.

torveny (a tov6bbiakban: Art.) 36/4. S-a;

24. Azeloleg biztosit6s6ra vonatkoz6 elciirasok', a szerzod6sben foglalt - Sltal6nos forgalmi
ado nelktil szdmitott - teljes ellenszolgdltat6s So/o-Anak megfelelo osszeg elcileg

igenybev6tel6nek lehetos6g6t biztositja Megrendelo Kivitelezo szdmAra. Az eltileg
kifizet6se azEpkoz.30. S (1) bekezd6se alapjdn tort6nik.

25. Kivitelezo az alAbbiak szerint jogosult r6szsz6mla (r6szszdml6k) beny0jt6sSra: Kivitelez6
reszerol 1 db elolegszdmla, 4 db r6szszAmla es I db v6gszdmla nyOjthato be
Megrendelo r6sz6re. A r6szszdmla kibocsdtds6ra sor kertilhet az Altal1nos forgalmi ad6
nelkrll sz6mitott, szerzod6sben rogzftett teljes ellenszolg6ltat6s 50%-at el6ro megval6sult
teljesit6s eset6n. Az esetlegesen ig6nyelt el6leg osszeg6nek elscj fele a r5szszAmla
osszegebol, a mdsodik fele a v6gszdmla osszeg6be beszdmitdsra kerul.

26. A r6sz-szdmla kibocs6tds6nak felt6tele, hogy az adott munkaf6zis elv6gz6s6t teljesit6s-
igazof6 jegyz6k6nyv felv6tel6vel a mrjszaki ellenor igazolja. Kivitelezci v6gszAmlAt az
6pit6si beruhdzds befejez6s6t 6s a sikeres mrjszaki dtadds-6tv6telt kovetcjen ny0jthatja
be. A..szdmllzAs alapja az alAirt jegyzokonyv, az ellenszolgdltatds kifizetes6re csak az
adott munkdra, munkar6szre vonatkozo teljesit6sigazolds ki6llitdsdt kovetoen kerulhet
sor.

27. A vegszAmla kibocs6tds6ra abban az esetben kerrllhet sor, ha a szerzodds szerinti
munkdk hi5nytalan dtvetel6t - a sikeres muszaki 6tad6s-dtv6teli eljdrds befejez6s6t
kovet6en - a Megrendel6 irdsban igazolja. A v6gsz6mla ki6llitdsanak tovdbbi felt6tele,
hogy Kivitelez6 az esetlegesen felmerrilt megrendelcSi kotb6rigenyt teljes korUen
kiel69itse.

Az ellen szolgdltatds fefesifdse alv1llalkozok igenybevetele eset6n

28. Amennyiben Kivitelezo a szerz6d6s teljesit6s6hez alv6llalkozot vesz ig6nybe, abban az
esetben az Epk6z. 32lA. $-ban foglalt rendelkez6sek szerint kell az ellenszolgdltat6st
teljesiteni, azaz:

a) az ajdnlattevcikent szerzodd felek legkescjbb a teljesites elismer6s6nek idopontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni Megrendelcjnek, hogy kozultik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgdltat5sbol;

b) az osszes ajdnlattevok6nt szerz6d6 fel legkes6bb a teljesites elismer6s6nek id6pontjdig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az Altala a teljesitdsbe bevont alvdllalkoz6k egyenk6nt



mekkora osszegre jogosultak az ellenszolgSltat6sb6l, egyidejUleg felhivja az

alvSllalkoz6kat, hogy 6llitsdk ki ezen sz6ml6ikat;

c) az ajdnlattevo*6nt-szerz5d6 felek mindegyike a teljesites elismer6set kovet6en allitja ki

szitmlAjitt, a szdmldban r6szletezve az llvSllalkoz6i teljesites, valamint az aj6nlattev6i

teljesit6s merteket
d) a c,) pont szerint dban felttlntetett s ellenert6ket az
' aj6niatker6kent sz - eur6pai uni6s t6m t6 i kifizet6s sordn a

kifizetesre koteles - 15 (tizenot) napon i) foglalt esetben 30

(harminc) belUl ritutalja az aifnlatle
e) az ajentattev6k6nt sierz5d6 fel ha ul kiegyenliti az alvAlla l6it' vagy

az adozils renOier<ir szolo 2003. torv6ny (a tovdbbiakb lA s (3)

bekezd6se szerint azt vagy annaK egy t visszatartja, illetve az val kotott

szez6d6sben foglaltak szirint r6szet visszatartja;

f) az ajdnlattevcike-nt szerzod6 nt szerinti 6tutaldsok igazoldsainak

mdsolatait vagy az alv6llalkoz egyuttes adoigazolSsSnak m6solatSt

vegrenoel6n;k (annak 6rdekeben, hogy Megrendel6 megSllapithassa, hogy az

aj6ilattev6kent szerzodo f6l jogszerfien nem fizette ki a teljes osszeget az

alvSllalkoz6nak);

0 az ajdrnlattevokent szerz6d6 feleK ozol

teljesit6s ellenert6k6t MegrendelQ - et6s

'sor6n a kifizet6sre koteles szervefuel- k6nt

szezodo feleknek, ha ok az alv6llalko Art'

36/ tekintettel
h) ha attev6kent felek v az e) vagy ?1fl pont szerinti

kot et nem telj nszolgSl arad6 resz6t a Megrendel6 (vagy

a kifizet6sre koteles izervezet) 6rzi, 6s lleti meg az aj6nlattev6t, ha a

i)

,,Aj6nlattevo,,, szerzodo f6l" alatt Kivitelezo, illetve amennyiben kozos

ajanlattetel e n kerult sor a szerz6d6s megkot6s6re, abban az

esetben a kivi od6k ertendoek e pontban'

Az ellenszotgaltatas (a fedezet) rendelkezdsre 6tl6sdra vonatkozo nyilatkozat

29. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6s6hez szuksdges penztigyi (anyagi) fedezet a Megrendeltl

r6sz6rol t6mogatds alapj6n dll rendelkez6sre'

Vll. Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

30. A munka b6rmely r6sz6t jog6ban 6ll a Megrendelonek visszautasitani, amennyiben azt

hibdsnak, u"gy n". megf;lelo min6s6g0nek talSlja, de ennek t6teles indokl6s6t a

kijavitds erdelieben koteles a Kivitelezcj tudom6sSra hozni.

31. Kivitelez6nek a hib6t a jegyz6konyvben megjelolt hatarid6n beltil ki kelljavitani' Ha ezt a

Kivitelezo elmulasztja, a MlgrenO'etO logosuli a kijavitdst mds szem6lyekkel elv6geztetni,

6s az 6ssze s ezzel Xa'pcsolalban felmerult kiad6sdt a Kivitelezore tov6bbh6ritani.

32. Amennyiben a teljesit6s hibSs volta a Szeizodo Felek kozott vit6s, megfelel6 szak6rt6
at6rozott, szak6rloi v6lem6ny kiaddsdra
(tovdbbiakban egyutt e pontban: szak6rto)'
teljesites hibds volt, a szak6rt6 eljdr6s6val
nertek megfizet6se) a Kivitelez6t terhelik,

Megrendelc5 koteles megt6rlteni Kivitelezcj

r6sz6re a szakv6lem6ny el lenert6k6t).



33. Megren delo az 6tv6telt nem tagadhatja meg,.ha.annak sordn olyan kisebb jelent6s6gti

hibdkat 6s hi6nyossdgokat 6llJpit meg, amelyek a rendeltet6sszertj hasznSlatot nem

akad{lYozzAk.

34. Megrendelo jogosult es koteles Kivit ekenyseget folyamatosan ellen6rizni' Ha a

Megrendelo a Kivitelezo teljesft6se etgohdol6sr6l, megold6sr6l vagy mfiszaki

ismeretrol szerez tudom6st, ezl a K eloletes hozzlilrulAsa n6lkul m6ssal nem

kozolheti.

35. Megrendelo - Kivitelezo k6res6re - szuks6g eset6n koteles a tervek magyar6zat6t' a

r6s2letes kivitelez6si utasit6st megadnt'

Vlf l. Kivitel ez5 iogai 6s kiitelezetts6gei

36 -i;:JrJ""T:?1i i :::l
ele es-a munk6latok eges

37. A munkaterulet eloirt elkerit6s6rcil, rol, a munkatertileten 6s felvonul6si teruleten

az eloirt figyelmeztet6 jelzesek 6s6rol 6s engedelyeztet6s6r6l' tov6bb6 a

munkaterulet 6s a felvonrlesi terule rcil Kivitelezo gondoskodik'

38. A munkaterulet 6tv6tel6t6l a mfiszaki 6ta

tartozik a munkateruleten 6s a felvonul6si

munkag6pek, eszkozok, berendez6sek
6s vagyonbiztons6got. Kivitelez6 felelos

is.

3e ili"["##J$?#ffi:f'-""'=':""lTi:il1'.1
rt6no elsz6llit6sukrol gondoskodni, az el6ir1'

letet 6s a felvonuldsi teruletet a munkdlatok

befejezdse ut6n eredeti dllapotba helyre6llitani'

40. Kivitelezo jogosult es koteles a munkatertiletet 6tvenni, az 6tv6telkor a munkav6gz6sre

valo alkalmais6got megvizsgdlni, az esetle

az 6pit6si naploban rogziteni (felt6ve'

rendelkez6s folYtan), 6s ebben fel

megszuntet6s6re' Kivitelezo a munka

Megrendelo a munkav6gz6s hely6t alkal

bocs6tja.

41. Kivitelez6 koteles tt munk6k

esetleges hibai t' Ha a

Kivitelezonek felr ll ' akkor a

Kivitelezo v6rllalni kor6bban

keletkezett hidnyoss6gok kovetkezt6ben fetlepo k6rok6rt, m6g abban az esetben is' ha

igazolhato, hogy a hib6t m6s Kivitelezo okozta'

42.KiviIelezo koteles a munkav6gz6st 0gy megszervezni, hogy biztositsa a munka

gazdasdgos "r 
gyorr elv6gzes61. A Kiri'rtelez6 kotelezetts6get vdllal a munkateruleten

l6vo kozmfivek szakszerfi felt616sara, a szuks6ges szakfeltigyeletek megrendel6s6re, az

esefleges karok t6rit6smentes helyre6llit6sara. Kivitelezo koteles ezek megszerz6s6l



kezdem6nyezni, 6s azokat megszerezni. Az ezekkel kapcsolatos illet6kek es egy6b

kolts6gek (dijak) a Kivitelezot terhelik'

43. Kivitelez6 koteles a Megrendel6 dltal 5tadott tervdokumentSciot megvizsg6lni 6s a

lcjt a terv fel hib6ira, hidnyoss6gaira figyelmeztetni' Ha a terv

hibaja vagy hi a kivitelez6s folyamatdban v6lik felismerhet6vd, a

k6sede|emn6|err6|atVegrende|ott6j6koztatni.

44.Ha csak jogilag vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor Kivitelezo koteles a beruhSz6s

kivitelez6set es me-gvalositasit, valamint a hib6k kijavit6s6t szigortan a szerz6d6s

szerint, azzal osiz6Znloun vegezni. A Kivitelez6 koteles szigorilan alkalmazkodni 6s

ragaszkodni a rveirenielo utasit6saihoz, minden olyan ugyben, ak6r emliti a szezod6s'

akdr nem, amely iberuhAzAst 6rinti, vagy arra vonaikozik' Az utasitds nem terjedhet ki a

munka megszervez6s6re, illetoleg nem t-"f'eti a teljesit6st terhesebb6, lehetetlenn6'

45. Kivitelezo a kivitelez6s sor6n fell6po m

ellenor6vel, 6s a tervezovel minden esetb
ztetni a kdzbes
sitds vizsgdlata
modositdrs616l

Ertes it6ben kozz6tenni'

46. Kivitelez6 koteles a inden olyan korulm6nyrol haladektalanul 6rtesiteni'

amely a teljesit6s er vagy t<elto idore_ valo elv6gz6s6t veszelyezteti vagy

gdtolja. Az 6rtesit6s eredo kdr6rt a Kivitelezo feleloss6ggel tartozik.

47.Ha a Megrendelo c6lszerutlen vagy sza s

ot figyelmeztetni. A figyelmeztet6s elmu a

azonban a MegrendLi6 a figyelmezte a

szerzod6stol eldllhat. Ha nem 6ll el, a 6

kockdzatAra koteles a munk6t elv6gezni'

48. ",,:gr7r:[i, : iT
6ge a balesetmente

glalkoztatdsa'

49. koteles a beruh6z6s kivitelez6s6t 6s megvalosit6s6t, valamint a hibek

szrgoruan - hacsak az jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen - a szerzod6s

zal osszhangban v6geznt'

50. Kivitelezo koteles a munkateiruleten, illetve a munkaterulet kornyezet6ben, a

munkav6gz6s sordn, annak eredm6nyekeppen keletk

eltavolitasara, a k6rosodott (s6rult) muitargyak helyre6llitSs6ra

megtisztit6s6ra, szrlks6g szeriht annak p6tlds6ra. Kivitelez6 a

kornyezet6t az eredeti- 6llapotoknak megfelel6en, rendezett 6llapotban adja vissza

Megrendelcinek.

51. A jogszab6lyban meghat6rozottak szerint Kivitelez6 I 6gbiztositdsi

szerzod6st megkotni illet6leg a hat6lyos biztosit6si s a szerzSd5s

tdrgy6t t<epez6 epiiesi beiuhdzdsrl iterjeszteni' eg hat6lyos

biztosit6si szeiz6d'6snek legkesobb a ;zeiz6d6sko kez6sre kell

a||nia.] A feIeIoss6gbiztosit6sra vonatkozo koveteImenyek:



M6rt6k: legal6bb 20.000.000,- Ft / kdresem6ny, 100.000.000 FV6v, legal6bb 6vi 5
alkalomra.
Terjedelem: a biztositdsnak fedezetet kell ny0jtania az epftesi beruhdz6s
helyszfn6n, illetve az 6pitesi beruhdz6sra tekintettel az ai6nlatker6k6nt szezodo
f6lnek vagy a mdsoknak okozott kdrokra.

lX. A szerz6d6sszeg6s 6s a szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

K6sedelmikbtb4r

52. Szerzod6 Felek k6sedelmi kotb6rben dllapodnak ffieg, k6sedelmi kotberfizet6si

kotelezetts6g terheli Kivitelezot abban az esetben, ha a szerzod6sben meghatArozott

teljesitesi nalariOohoz k6pest k6sedelembe esik olyan okb6l, amely6rt Kivitelezcj felelos'

A kesedelmi kotb6r mert6ke: a szerzod6sben rogzitett, Sltal6noS forgalmi ad6 n6lktil

szdmitott teljes ellenszolg6ltatds |o/o-a naptAri naponk6nt. K6sedelmi kotber legfeljebb 20

(hatvan) napteri napra szdmithato fel (a fizetend6 k6sedelmi kotber m6rt6ke legfeljebb

ezen idStartamnak megfelel6 merl6kU osszeg lehet).

53.A kotb6r osszeg6t Kivitelezo koteles..az a116l ki6llitott sz6mla k6zhezv6telet kovet6 15

(tizenot) nap alatt Megrendelo r6sz6re.megfizetni.

Meghiusulttsi kotb6r

54. A Szerzodo Felek meghi0sul6si kiitb6rben dllapodnak meg. A meghi0sulSsi kotb6r

m6rt6ke: a szerzcid6sben rogzitett 6ltal6nos forgalmi ado n6lkril sz6mitott teljes

ellenszolgdltatds 30%-a. A meghi0sul6si kotbert abban az esetben tartozik Kivitelez6

megfizetni Megrendelo r6sz1re, ha a teljesit6st Kivitelezo olyan okb6l, amely6rt felelcis,

meg sem kezdi, illetcileg megkezdi, de nem fejezi be.

55. Szerz6do Felek rogzitik, hogy a szerz6d6st kulonosen abban az esetben tekintik

meghigsultnak, ha a teljesitest Kivitelezo olyan okbol nem kezdi meg, amely6rt felelos,

vagy megkezdi, de nem fejezi be. A meghi0sul6shoz kapcsolod6an a szerzod6s tov6bbi

eseteket hat6rozhat meg exemplifikativ jelleggel.

Jotallits

56. Kivitelezo az 6pit6si beruhSzds valamennyi elem6re 12 (azaz tizenketto) honap

id6tartam0 jotdlkist v6llal, a kozbeszerz6si elj6r6sban beny0jtott ajSnlatdban v5llaltaknak

megfeleloen. Amennyiben bdrmely be6pitett (atadott) anyagra, berendez6sre, eszkozre
(e pontban a tovdbbiakban: term6k) a gyart6 (forgalmaz6) enn6l hosszabb idotartamu
j6tallast v5llal, abban az esetben e hosszabb id6tartam az irlnyado az adott term6k
vonatkozdsdban.

57. A jotallas idoszaka alatt a Kivitelez6 koteles dijtalanul, az 6rtesit6st kovetoen

halad6ktalanul, de legfeljebb 3 (harom) munkanapon belul megkezdeni a hiba kijavitdsdt
(a term6k, eszkoz, berendez6s kicser6l6s6t), ds azt a legrovidebb idcjn belul koteles

befejezni. Amennyiben a Kivitelezo a fenli kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, 0gy a
Megrendelo jogosult a hiba elhdrit6sdt a Kivitelezo kolts6g6re 6s feleloss6g6re elv6gezni,
vagy mdssal elv6geztetni.

Kaft6ritds

58. A munkav6gz6sbol szArmazo v6tkes magatart6ssal okozott k6rok6rt a Kivitelezo felelos,
a k6rok rendez6se az o feladata. A munkav6gz6ssel, vagy a munka hat6rid6re tod6no



elv6gz6s6nek elmulasztdsSb6l ad6do, a Megrendel6nek vagy harmadik szemelynek

okozott kdrok6rt a Kivitelez6 kozvetlenul felelos, akkor is, ha a k6rt Alvdllalkozoja okozta'

Hibas teliesit6s

59. Ha a kivitelez6si tev6kenys6g v6gz6se sor6n a korrilm6nyek arra- engednenek

kovetkeztet6st, hogy a tetlesitos hibds lesz, a Megrendelci a fogyat6kossdg

kikrjszob6t6sere trjzloit megfeielo hatdrido sikertelen eltelte utdrn gyakorolhatja a hibds

teljes it6seb6l eredo jogokat.

X. Az alv6llalkoz6k

60. Az alv6llalkoz6i teljesit6s osszesitett arilnya nem haladhatja meg a,szer.zSdes 6rt6kenek

65%-et. Az atvdllalkozoknak a szerzSdls teljesit6s6ben valo r6szv6tele arany't az

hatArozza meg, hogy milyen ardnyban r6szesulnek a szerz6d6s dltaldnos forgalmi ado

nel kul szdmitott ellen6rt6k6bol'

61. A teljesitesben r6szt vevo alv6llalkozo nem vehet ig6nybe az alvAllalkozoi szerzod's

erte kenek 65%-et meg hal ad 6 mertekbe n tov6 bbi kozrem 0 kod ot.

62. Kivitelezo feleloss6ge, hogy az alv6llalkozokra vonatkozo rendelkez6seket megtartsa

(megtartassa), tov6bba K 
- s6ig meg

f,1on"n"n bevondsra keru 138' S (

szerint a bejelent6st meg ozni - az

azonosithat6 m6don torten6 megnevezds hogy az

venni kivdnt alvallalkoz6(k) nem 6ll(nak) kizlro okok hat6lya alatt.

63. Az alv6llalkoz6kra (a szakemberekre) vonatkozoan a Kbt., illetcileg az Epkoz' tov6bbi

szabSlyokat ellapit meg, szerzodS Felek e tovabbi szabdlyok alapj6n j6rnak el (e

szab6lyok szerint teljesitik Szerzodd Felek a szerz6d6st)'

Xl. A munka ellen5rz6se 6s Stv6tele

64. Megrendelo, illetve az Altala kijelolt szervezet vagy szem6ly jogosult bdrmif6le korldtozds

n6lktil. Kivitelezo tev6kenys6g6t ellenorizni'

65. Ha 6pitesi naplo vezet6se kotelezo abban az esetben Szerzodo Felek a
munkav6gz6ssel kapcsolatos minden I

munkav6gzes hely6n vezetett 6pit6si n

kerul 6pit6si naplo vezet6s6re,'az 6pit6si
Megrendelci dltal kijelolt k6pviseldj6ne
helyszin6n. Elektronikus epitesi
szuks6ges naPl6ugYfel-jel (N UJ ):

66. Megrendel6 koteles a munkdt a Kivitelezo 6 zott

6tad6s- 6tv6teli eljdrSs sordn megvizsgdlni 6s kat'

hibAkat, a hibds munkareszekre eio ko-lts6gvet teni

kivdnt szavatoss6gi ig6nyeket jegyzcikonyvben rogz(teni'

67. Amennyiben a szerzod6s alapj6t t6mogatdsi igeny (palyazat) alapjfln letrejott t6mogatdsi

szerzod6s (tdmogatoi dontesj kepezi, ib ,an az esetben Kivitelezo koteles a Megrendelo

t6mogat6shoz 
-kapcsol6do elszdmol6si kotelezettseg teljesit6s6hez. szuks6ges

valamennyi dokumentumot - igy kulonosen a sz6ml6t, a teljesit6s-igazoldst, minos6gi



bizonyitv€rnyokat, tan0sitvdnyokat - az 6tad6s-6tv6teli eljdrds sor6n' valamint az

etszamotasi id6pontokn6l a Megrendelonek teljes kor0en dtadni'

6g. Ha a Megrendel6 az 6pitesi beruh6z6s egyes munkareszeit a teljesites el6tt ideiglenes

jellegget dtveszi (etozetes 6tad6s), ezek tJ{intet6ben a k6rvesz6ly azAtv1tel id6pontjdt6l

a Megrendel6re szdll 6t.

69. Kivitelezo hataridoben teljeslt, ha az illadas-atv6tel a szerzodlsben el6irt hat6ridon beltil

megtort6nik. A kivitele zds befejez6si hatdrridejdbe - amelyet a szerzodls rogzit - a

mfiJzaki 6tad6s-6tv6tel ideje is belesz6mlt'

70. Nem tagadhato meg az 6tv6tel a szolg6ltat5s olyan..jelent6ktelen hibdi, hi6nyai miatt'

amelyek mas nioif<[al, hi6nyokkat ossiefuggesben, il[etve a kijavitdsukkal, p6tldsukkal

1616 munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltet6sszerfi haszndlatot'

71.Az6tadds- 6tv6teli eljSrdst6l szdmitott egy even belul az epitesi bgryhgz.as munk6it

ism6tetten meg kell vizsg6lni (ut6felulviisg6lati elj6rds)' Ezt az elj6rdst Megrendelo

k6szfti el6 6s hivja meg arca a Kivitelezot'

Xff. A SzerzOiO Felek egyiittmtikod6se

72.Szerz6dci felek meg6llapodnak abban,

megvalositdsa 6rdek6ben szuks6g

megfeleloen id6ben t6j6koztatj6k eg

teljesit6serol, hanem minden olyan k6r

teljesit6s6re kihat6ssal van.

73. A szerzod6s t6rgy 6l klpezo 6pitesi beruh6z6s kivitelez6si kortilm6nyeire vonatkozo'

kuls6 szervef< aiii hatos5gi iog't<OrOen adott, jogszeru utasit6sokat a Kivitelezo koteles

megfelel6en v6g rehajtani el irrof M eg rendel6t halad6ktalanul 6rtes iteni'

.74.A Kivitelez6 kotelezetts6get vdllal arra, h
az esetben, ha a szerz6d6s marad6ktala

6leg jogut6dlSsra, jogok 6s kotelezetts6gek
ui'gy biolvad5sra kerul sor' Kivitelezo felelcjs

az 6rtesit6s elmulaszt6s6bol eredci kdr6rt'

75. A Megrendelo 6ltal a kapcsolatthrtAsra kijelolt szem6ly (szervezet), illet6leg a m0szaki

ellencir adatai:

A KaPcsolattarto adatai :

Nev:

Cim:

Telefon

Telefax



E-mail:

A M0szaki ellencjr adatai (adott esefben, ha elt6r az 1ltaldnos kapcsolattaftotol):

Nev:

Clm:

Telefon

Telefax

E-mail:

Pecsv6rad Witt J6nos u. 7

76. A Kivitelezo Altal kapcsolattartdsra kijelolt szem6ly(ek):

N6v:

Cim:

Telefon

Telefax

E-mail:

l.l'l'l I'l'l l'l'l'l l-l'l'l

I cserkuthy@glt.hu

77.Szerzod6 Felek jogosultak az elozo k6t pontban meghat6rozott b6rmely kapcsolattart6t,

illetve megadotl elerhet6s6get m6dositani. Amennyiben az el6zo ket pontban

meghatdroiott bdrmely kapcsblattart6 szem6lye, illetve b6rmely megadott el6rhet6s6g

melv6ltozik, a vdltozdisal 6rintett F6l a vSltozdst kovetcien halad6ktalanul, de legk6s6bb

a viltozdst kovet6 kettd munkanapon beltil ertesiti a mdsik Felet.

'-Xlll. Szerz6d6ses rendelkez6sek a kiz616 okokhoz kapcsol6d6an

7g, Kivitelezo a Kbt. 136. S (1)bekezdese alapj6n kotelezetts6get vSllal egyreszt arra, hogy

nem fizet, illetve szamol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan koltsegeket,

amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem

megt'etet6 t6rsasdg lekinteteOen mertllnek fel, 6s amelyek a Kivitelezo adokoteles

jovJdelmenek csokkent6s6re 
'alkalmasak, masreszt arta, hogy a szerzod6s

ieljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Megrendelci szAmAra

megismerhetov6 ieszi es a Kbt. 143. S (3) bekezdese szerinti ugyletekr6l Megrendel6t

halad6ktalanul 6rtesiti.

79. Amennyiben Kivitelez6 krllfoldi adoilletos6gU, a szerzod6shez arra vonatkoz6

meghaialmaz6st csatol, hogy az illetcSs6ge szerinti adohat6s6gt6l a magyar ad6hat6sdg

kozvetlenrll beszerezhet a Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszlgok kozotti jogseg6ly

igenybev6tele n6lktil.

XlV. A szerz6d6s m6dositdsa

80. A szerz6d6s a Kbt. hatdlya ala tartozik, ennek megfeleloen a szerz6d6s m6dosit6sAnAl a

Kbt. 141. g-6ban meghatdrozottak szerint kell eljarni /),//
/

i1/,/
l./
.Z



g1.A szerzod6s m6dositdsdrrol tdjekoztato hirdetm6ny keril kozz6t6telre a Kbt' szabdlyai

szerint. A hirdetme nykozzeteleli kotelezettseg teljesit6s6hez kapcsol6doan Megrendel6

egyeztet a kozbeszeiz6si eljdr6s lebonyol itds At v egz6 szervezettel.

xv. A szerz6d6s megszilntet6s6nek egyes kiiltin<is esete(i)

82. Megrendelo jogosull a szerzod6stol el6llni, illetoleg a sze esetben -
azonnali hatdllyal felmondani Kivitelezo s0lyos szerz6des szerzod6

Fe|eks0|yosszerzod6sszeg6snektekintikakovetkezoketKiv
- KivitelezO ofyan ok"on alapulo k6sedelme, amely6rt felelos, el6ri a 20 (h0sz)

napt6rri n"poi ei fiuit"t"ro a Megrendelo irasbeli..felszolitdsa ellen6re k6sedelmet

nem hozza be. Amennyiben iendelkez6sre 6ll a teljesit6shez kapcsol6d6an

utemterv, 6s az ritemterv rogzit r6szteljesit6si hatdrid6(ke)t, abban az esetben az

utemterv 6ttal megdlapitott ieszteljesiiesi hat6rido(k)hoz kepest is vizsgdlando a

k6sedelem.
- Megrendel6 felszolit6sa ellen6re megszegi a szerzod6sben meghatSrozott

egytittm U kod es i 6s tdj6koztatdsi kotelezetts6 g et;

- Kivitetezo a szerz6des teljesiteset r Kbt.-be, illetoleg azEpkoz.-be utkoz6 m6don

vbgzi;
- Kivitelezo terh6re a szerzodls teljesit6sevel osszefugg6sben epitesi,

munkav6delmi, illetoleg kornye2etv6delemi eloi16sok megs6rt6set jogercis

hatos6gi (bir6sdgi) hatArozal megdllapitja; 
..

- Kivitelezd 
"rv"r""rbol, 

amely6ri fel"t6r - a teljesit6si hatdridot vesz6lyeztettl

modon - szrlnetelteti (felfuggeszti), illet6leg megszunteti a szerz6d6s teljesit6s6t'

83. Kivitelezo s0lyos szerzod6sszeg6sbre, illetve a Kbt. 143' $-6ban m-eghat6.rozott valamely

esetre atapitott el6ll6s, illet6leg felmon lds eset6n a kovetkezo jogkovetkezm6nyek

alkalmazandoak:
- Kivitelezo koteles a meghiusul6si kotbert megfizetni Megrendelci re-sze(e',

- Megrendelo k6rt6rit6st kovetelhet a fentieken t0lmen6en Kivitelez6tol'

84. Az elozo pontban foglalt eseteken t0lmencjen ugyancsak Kivitelez6 koteles a

meghi0sul6si kotb6rt me"gfizetni Megrendelo reszere, ahol a szerzod6s azt kifejezetten

iogziti.

esik.

g6. Megrendelo a Kbt. 143. g-a szerint jogosult a szerzodlstcjl el6llni, illetve azt felmondani,

ha:
felt6tlenul szuks6ges a szezod6s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely eset6ben a

Kbt. 141 . zesi eljdrdst kell lefolytatni; vagy

Kivitelezo 138. g-ban foglaltak betart6s6t, vagy a Kivitelezo

szem6ly6 jogut6dlSs kovetkezett be, amely nem felel meg a

139. $-ban foglaltaknak; vagy
az eurOpai U"nio MukoOOsOiot Sz6lo S-zerzodes (EUMS7) 258. cikke alapjdn a

kozbesz'.erzes szab6lyai nak m egszeg6se m iatt kotelezetts6gszeg6si eljdr5s ind u lt

vagy az Europai Uni6 giros6gi a. EUMSZ 258. cikke alapj6n inditott eljdrdsban

kimondta, nogy az Europii Unio jogabol eredcj valamely kotelezetts6g

tekintet6ben [otel"="tts6gsze96s tortdnt, 6s a birosdg Altal meg6llapitott

jogs6rtes miatt a szerz6d6s nem semmis; vagy

12



a szetzod1s megkot6s6t kovetrjen jut Megrendelo tudom6sdra, hogy a Kivitelezo

(a szerzod1 fel) Iekintet6ben a kozbeszerz6si elj6r6s sordn kizdr6 ok 6llt fenn, 6s

ezert ki kellett volna zdrni a kozbeszerz6si eljdrdsb6l'

g7. Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha sztiks6ges olyan

hat6ridovel, amely leheto-ve teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ellStdsdr6l

gondoskodni tudjon -, ha
a Kivitelezoben kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga szerint

jogk6pes amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. S (1)bekezdds k/ pont

kb) alPon hat6rozott feltetel;
a Kivitetez6 kozvetetten vagy kozvetlentil 21o/o-ot meghalado tulajdoni

r6szesed6sl szerez valamely olyin jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint

jogk6pes szervezetben, amely iet<intetenen fenn6ll a Kbt.62. S (1) bekezdes k)

pont kb) alpontjdban meghat6rozott felt6tel'

88. Megrendelo jogosult tov6bb6 a el6ll azonnali

natillyal felmondani), ha a telje leja ' hogy a

Kivitelez6 a munkdt'csak olyan s6ss teljesit6s

emiatt a Megrendelonek mir nem 5ll 6r'd en, i tkeztetni'

hogy Kivitelelo nem k6pes a szerzod6s teljesit6s6nek megfelelo befejezesere. Ebben az

esetben Kivitelezo megfizetni tartozik a kikotott meghi0suldsi kotbdrt, amelynek

6rv6nyesit6se azonban nem z|rja ki a tovdbbi k6rt6rit6s ig6nyek 6rv6nyes(t6s6t

Megrendelci r6sz6rol.

g9. Megrendelo jogosult tov6bb6 a szerzodlstol eldllni (illetoleg a szerzddlst azonnali

hatlllyal felmondani), ha Kivitelezo ellen a szerz6d6skot6st kovetoen csod-, felsz6moldsi,

vegelszdmol6si, hivaialbol torlesi, illetve egy6b, a megsztintet6s6re irdnyulo elj6rds indul'

Ebben az esetben is koteles Kivitelez6 a meghi0sulSsi kotbert megfizetni, ezen

szerz6d6ses el6irds azonban nem zArja ki a tov6bbi k6rt6rit6si ig6nyek erv6nyesit6s6t

Megrendelo resz6rol.

g0.,A Szerzodo Felek mentesulnek szerzod6sszeg6shez kapcsolodo jogkovetkezm6nyek

al6l, ha bizonyitj6k, hogy a k6sedelem a m6sik f6l nem szerz6d6sszerfi teljesit6s6re

vezetheto..vissza, vagy-pedig bizonyitj6k, hogy a kotelezetts6g teljesites6t vis maior

korulm6ny akadalyo/ta. 
'Az 

iiyen t<oriiimeny felmerril6sekor a korulm6nyre hivatkozni

kivdno Szerz6d6 F6l a m5sik felet halad6ktalanul 6rtesiteni koteles. Szerz6d6 Felek

kulonosen az alAbbi kortjlm6nyeket tekintik vis maiornak: belviz, drviz, heves es6z6sek

illetve havazls, felflzott, illetve fagyott talaj

XVl. EgYeb,.z6ro rendelkez6sek

91.A Szerzodcj felek megSllapodnak abban, hogy a szerzcjd6sben foglaltakat, valamint a

teljesit6suk sor6n az Jgymdrsnak atadott informdciot bizalmasan, uzleti titokk6nt kezelik.

Ez 6rtelemszeruen nem vonatkozik affa az inform6ciora, amely titokban tart6sdt

jogszabdly - kulonos tekintettel a Kbt.-re - nem teszi lehet6v6.

92. Megrendelo a szerzod6s telj odoan a szellemi alkot6sok tekintet6ben

kikoti a rendelkez6s jog6t, a teljesit6s sordn keletkezo, a szerz6i jogi

v6delem al6 eso alkot6shoz leti korl6toz6s n6lkuli, hatArozallan idejti,

kiz616lagos es harmadik szem6lynek 6tadhato modon megszerzi' Megrendel6 a

szerzod6s alapjdn jogot szerez az alkotls (terv) atdolgoz6sdra is.



93'Sdr||apodnakabban,hogyaszez6d6sbo|eredova|amennyipolgdri
e €rl6vetik magukat rrrr"g;;o"fo szerzod6skoteskori sz6khelye szerinti

5 llet6kess6g6nek'

94. Szerz6do felek kijelentik, hogy kellci felhatalmaz6ssal 6s jogkorrel rendelkeznek a

szerz6d6s alAirAsAra es teljes it6s6re'

95. A szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekre kulonosen az aldbbi jogszab6lyok

rendelkez6sei az irdrnYadoak:

a kozbeszerz6sekro| szo|o2015. evi CXL|||. torv6ny (ro-viden: Kbt');

3. 6vi V. torv6nY (roviden: Ptk');

v6delm6r6l sz6t6 t997. evi LXXVIll' torv6ny

kenys6grol sz6l6 1g1t2OO9' (lX' 15')

6pit6si beruhdzAsokhoz kapcsolodo tervezoi

szerz6s6nek 16szletes szabAlyai16l szol6

32212015. (X' 30') Korm6nyrendelet (roviden: Epkoz')'

96. A szerz6d6shez a kovetkezo me||6k|etek,kapcso|odnak (adott esefben):

97. A szerzod6sben rogzitetteket a szerzodo Felek kepviseloi elolvasdst 6s kozos

6rtelmez6st kfivetoen - mint akaratukkal mindenben egyezot - h6rom magyar nyelv0
lAa"+6V

:i:"J:1ffii,il;;:; kozbeszerzesi etj5r6s eredm6nvekeppen j6 as al6irtdk'' ,/)
LTa,4<J

/,

s honaP 7. naPj6n lNvrt"ti;

Bata P6ter
5stermel6
Megrendelo

Ellenjegyzesek (adotf esefben):

Kivitelez6

A mell6klet megnevezese

KivitelezS aidnlata
a-nnttetetitetnivdses!q!qrng44qe
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