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m6srdszrol

mint Vdllalkozi
(egytittes emlitdsiik esetdn figy is, mint: Felek)kozott, alulirott helyen ds id6ben azallhbi feltdtelekkel:

I. El6zmdnyek

l.t

A

migr6nshelyzettel osszefiiggdsben a hatilrorizeti szervek 6ltal v€,gzett folyamato s jilrixozl,s sor6n a
Nyugat-dun6ntrili Viziigyi lgazgat6sdg mrikoddsi teriilet6n 06.04. szdmfi Murai trvizvldelmi
szakaszhoz tartoz6 I. rendti tolt6sen 6s a toltdst megkozelito utakon jelentos k6rok keletkeztek, igy
tobbek ktizott k6rosodott a jr{r6feliilet 6s nyomv6lyfk alakultak ki. Az l. rendti toltds kizir6lag a
megkozelitti utakon kereszttil kozelfthet6 meg, melyek rossz 6llapotban vannak. A megkrizelft<i utak
helyre6llft6sa indokolt

-

-

kiilonoskdppen lrvizhelyzet esetdn a toltdsen val6 folyamatos kcizlekedds 6s
az esetlegesen elz6r6sra kertilo szakaszok megkozelitdsdnek biztosit6sa vdgett.

Az illeg6lis migri{ci6 elleni

hatdkonyabb felldpds ds a Mura hatr{rfoly6n kishaj6val rorrdno
hat6rellenorzd,s elcisegitdse 6rdek6ben a Muraszemenye 058 ds 06214 hrsz-ri ingatlanokon cs6naklerak6

mtit6rgy (cs6nak leereszto rdmpa) tizemeltetdse tort6nik. Magyarorsz6g tertiletdn 6thalad6 Mura
szakaszon jelenleg ez az egyetlen 6vszakt6l ds idoj6r6st6l fi.iggetlen, gdpkocsival megkrizelitheto,
motorcs6nakok vizre rak6s6ra is alkalmas kikoto. Jelenlegi kialak(tds6val a r6mpa haszn6lata nehdzkes,
balesetveszdlyes, mivel tril nagy lejtdssel rendelkezik, valamint feli.ileti 6rdesit6se hi6nyzik.
1.2

Megrendelti

a

,,Migr6nshelyzettel kapcsolatos hatirorizet sor6n keletkezett kdrok helyrei{llit6sa"
CXLIII. torvdny (tovdbbiakban: Kbt.) I15. g szerinti nyilt
kozbeszerzdsi elj6r6st folytatott le. A kozbeszerzdsi elj6ri4s l. rd,sze tekintetdben Megrendelo a
V6llalkoz6t hirdette ki nyertes ajdnlattevonek az aldbbi drtdkeldsi szempontok alapjr{n:
1. Egyosszegti nett6 ajdnlati 5r 84.461.330 Ft;
2. Felelos mtiszaki vezeto szakember vizgazd6lkodr{si dpftmdnyek szaktertileten szerzett szakmai
ti4rgyban a kozbeszerzdsekrol sz6l62015.6vi

tapasztalata: I 39 hdnap.

Fentiekre tekintettel kertil sor a szerzoddskritdsre.

Il.
2.1

Aszerzodds t6rgya, ds a szerzod6s tdrgydtdrintd kijelentdsek

Megrendelo megrendeli, V6ll alkoz6 pedig elvi{llalja az al6hb meghati{rozott tevdkenysdggel eldrheto
eredm6ny megval6sitdsr{t jelen szerzod€sben meghatilrozottv6llalkoz6i dij ellen6ben:

A kivitelez6si munkirkat az al6bbi kiviteli rervek

-

alapjr{n

toltdsj6r6feli.ilet helyrei{lliti{s: I I llK-2020 rervsz6mf terv;
megkozelittS rit helyre6ll(t6,s: llllK-2020 rervsz6mri terv;
cs6naklerak6 mtit6rgy korszertisitdse: l0l/K-2021 tervsz5mf terv;
trilt6startozdkok: ,,sorompok_NYUDIJ_2019.02.08-Z.sz.mell,,cimti
,,KEREKVETO_KO 4 sz mell" cimti terv
,,T 6bla, kie g€,szito _tilbl|v al _3 I _2 0 I 8 " c
terv

.:-=Gai4l R6bert

aq

Barab6s Mikl6s

terv;

kizdr6lag a lent rdszletezett szakaszokon kell elv6gezni, tekintettel arra, hogy a t6bbi szakasz nem
tfu gy ajelen szerzoddsnek.
Letenyei oblozet:
- Toltds helyre6llit6s I. szakasz (21+257 - 24+650)
- Megkozelito rit helyre6llft6s l. szakasz (Letenye 0301/6. hrsz')
- Megkozelito rit helyre6llitds2. szakasz (Letenye 0214. hrsz.)
- Megkozelito ft helyreSll(t6s 3. szakasz (Letenye 026213. hrsz.)
T6tszerdahelyi oblozet:
- Megkozelito rit helyre6llft6s 8. szakasz (Moln6ri 08912 hrsz.)

€,s

Birkit6i oblozet:

-

Toltds helyre6llft6s II. szakasz (17+000 - 18+200)
Megkozelito ft helyre6llitds 4. szakasz (Letenye 015212. hrsz.)

Murakeresztfri oblozet:

-

Megkozelito rit helyreSllit6s 12. szakasz (Murakeresztir 049. hrsz.)
Megkozelito rit helyre6llit6s 13. szakasz (Murakeresztit 042. hrsz.)
Megkozelito fit helyre6llft6s 14. szakasz (Murakeresztrir 039. hrsz.)
c

-

mrit6r

.6s 06214
1 db)

Cs6naklerakS mtit6rgy korszertisftds
A rdmpirhoz vezeto foldft burkolat6nak helyre6llit6sa (150 m)
(

A parkol6 burkolat6nak helyre6llft6sa (800

m2)

Tervezoi mtivezetds igdnybe v6tele.
2.2

a szeruod6s teljes(t6s6t Megrendelo 6ltal nyrijtott tdjdkoztat6s 6s valamennyi sziiksdges
Megrendelo 6ltal 1tadott dokumentum 6s Megrendelo utasit6sai szerint a hat6lyos jogszab6lyoknak,

V6llalkoz6

hat6s6gi elo(r6soknak, ds szakmai szokdsoknak megfeleloen koteles vdgezni.

III. Teljesft6si hatdrido
2021. november 30. napj6ig k6teles az elvilllalt munk6t elv6gezni 6s kdszre jelenteni.
Megrendelo tdj1koztatja V6llalkoz6t, hogy a szerzodds hat6ridore tortdno teljesitdse Megrendelo
kiemelt 6rdeke.

6

3.1

Vdllalkoz

3.2

Felek egyezoen rogzitlk, hogy V5llalkoz6 a villlalt munka tekintetdben, a

3.ll

pontban togzitett

teli esitdsi hat6ri dohtj z kdpe st el otelj es(tdsre j ogosult.
3.3

Felek meg6llapodnak, hogy V6llalkoz6 koteles Megrendelot az ok felttintet6sdvel, 6s a vdrhat6
k6sedelem pontos megfeloldsdvel minden olyan kortilmdnyrol haladdktalanul 6rtes(teni, amely a
v1llalkozds eredmdnyessdgdt, vagy kello idore val6 elvdgzdsdt vesz6lyezteti (tov6bbiakban:
nem
,,akad1lykozlo lev6l"). Az akad6lykozlo levdl a szerzSddsben rogzftett teljesitdsi hat6ridot

m6dositja, Megrendelo kdsedelmes teljesit6sbol ered6 tdrvdnyes d,s szerzoddsen alapul6 jogait nem
6rinti. Az drtesitds elmulaszt6s6b6l eredo kdr€rt V6llalkoz6 felelossdggel tartozik, ut6lagosan nem
hivatkozhat ezen tdj€koztat6si kotelezettsdge megsdrtdsdre el6nyok szerz€,se cdlj6b6l, kotelezettsdge,
feleloss6ge kiment6se 6rdek6ben.

munk6ra vonatkoz6 jogszab6lyi elofr6sok szerint felelos mtiszaki vezetot
kinevezni, aki a polg6ri jog szab6lyai szerint felelos az illtala kinevezett dpitdsvezeto tevdkenys6gddrt.
V6llalkoz6 koteles u t ln"r"rdsr6l Megrendelot (r6sban tijdkoztatni. A szemdlyekben bekovetkezo
esetleges villtozdstV6llalkoz6 koteles bejelenti az lpit€si hat6s6g fel6.

3.4

V6llalkoz6 koteles

3.5

V6llalkoz

a

j6v6hagy6st,
r6,sz*e kdzbesitettnek kell tekinteni a munka folyamat6ra vonatkozd minden
atvette a
megtagad6st, utasit6st 6s drtesit6st akkor is, amikor azokat a mtiszaki vezeto, vagy 1pit€,svezeto

6

Megrendelotol.
Teljesit6si igazol6s kiad6s6ra jogosult szem6ly:
N6v: Szerdahelyi Ferenc szakaszmdrndk-helyettes
Cim: 8868 Letenye, Arvizv€,delmi Kozpont, K6rp6ti u' 10
Telefon/fax : +3 630/ 5 53 -2932
E-mail: szerdahelyi.ferenc @ nyuduvizig.hu
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IV. V6llalkoz6i dij
4.1

4.2

V6llalkoz6 jelen szerzodds alflirdsdval tudomiisul veszi, hogy a szerzoddsben rogzitett vr{llalkoz6i dij a
felt6telek teljesit6se mellett, Megrendel6 6ltal nyrijtott tdjdkoztat6s 6s adott utas(tds, 6s azilltala 6tadott
dokumentumokban rcigzftett mtiszaki tartalom, ds mtiszaki szinvonal teljes korii megval6sit6s6ra
vonatkozik, ftiggetlentil dokumentumok esetleges hibriit6l, hir4nyait6l.

A

munka hirlnytalan 6s hibiitlan megval6s(t1s66rt V6llalkoz6t brutt6 107.265.889 Ft, azaz
szizh6tmilli6-kett6szizhatvantitezer-nyolcsziznyolcvankilenc forint v6llalkoz6i dfj illeti meg. A
v6llalkoz6i dif magriban foglalja a krizvetlen koltsdgeket, ennek keretdben az anyagkolts6get ds a
kozvetlen gdpkoltsdget, a munkadijat, a jrirulikos bdrkoltsdgeket, V6llalkoz6 alkalmazottainak
bdrkoltsdgeit, az ad6kat, valamint valamennyi 6ltali4nos koltsdget, mely a munka hibamentes,
hi6nytalan, szab6lyos 6s szakszeni kivitelez€sdhez sziiks6ges.
Nett5 v6llalkoz6i

AFA

(21Vo\:

Brurr6 v6llalkoz6i

dij:
dij:

84.461.330 Ft
22.804.559 Ft
107 -265.889 Ft

4.3

V6llalkoz6 Megrendel6vel szemben tovdbbi koltsdgig6nnyel nem dlhet. Megrendelo kijelenti, hogy a
szerzod1,s 4.2 pontjdban meghatirozott v6llalkoz6i dij biztosit6si{ra koltsdgvetdsi ti{mogatr{si igdnyt
nyrijtott be a Beliigyminisztdrium feld,, igy a v6llalkoz6i dij fedezete a "t6mogat6i okirat" allirdsdt
kovet6en 6ll rendelkez€sdre. Megrendelci banksz6mlasz6ma: tUAf rcO47OO4-01712034-00000000.

4.4

A Kbt. 136. $ (l)

bekezddsdnek megfeleloen V6llalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds
teljesitdsdvel osszefiigg6sben olyan kolts6geket, amelyek a Kbt.62.$ (l) bekezdds k) pont ka)-kb)

alponda szerinti feltdteleknek nem megfeleki t6rsasiig tekintetdben mertilnek fel, ds amelyek

a

V6llalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.
V. Fizet6si feltdtelek
5.1

V6llalkoz6nak lehet<isdge van a Kbt. 135. $ (7) bekezddse alapj6n aszerzoddsben foglalt - tartaldkkeret
AFA ndlktil szi{mitott teljes ellenszolgdltatr{s 5 7o-6nak megfelel<i , azaz .. . Ft .r.ieig elolegszriml6t
benyfjtani Megrendelo fel6. Elolegsz6mla benyfjti{srira kizdr6lag ielen szerzodds hat6lyba ldpdsdt

6s

kovetoen van lehet6sdg. Megrendelo

az el<ileget a Vdllalkoz6 kdr6sdre

legkdsribb

az

6pit6si

munkateriilet fitaddsdt koveto l5 napon beltil koteles kifizetni.
Az ig€,nyelt eloleg megfizetdsdre oly m6don kertil sor, hogy a vd,gszdmla osszege az elilleg osszegdvel
csokkentdsre kertil.
5.2

A szerzodds

5.3

Vdllalkoz6 a szerzodds IV. rd,szdben rogzitettek szerint, teljesitdsi igazol6ssal elismerten, az elvdgzett
teljesitds ellendrtdkdt jogosultszdmlilzni magyar forintban (HUF). Az I db vd,gszilmla a sikeres mriszaki

esetleges kdsobbi m6dosit6sa a kotelezoenbiztos(tand6 eloleg osszegdt nem drinti.

iltadds - 6tv ercli eli 61 6s t ko ve roe n n yrij th at6 be.

5.4

Amennyiben Vdllalkoz6 alvdllalkoz6t vesz ig6nybe a szerzridds teljesit6se sor6n, rigy a teljesitds
igazolils alapj6n ki6ll(tott sz6mla a 32212015. (X. 30.) Korm. rendeler 321A. $ (l) bekezddsdben
eloirtakra tekintettel 30 napon beliil 6tutal6ssal kertil kifizetdsre.
Megrendelo aszerzodds 5.4 pontj6ban foglaltak alapjr4n - a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezddsdtol elt6roen a kcivetkezo szab6lyok szerint fizeti kr a szerzoddsben foglalt ellendrtdket:
a) V6llalkoz6(k) legk6sobb a teljesftds elismerdsdnek idopontj6ig nyilatkoznak, hogy koztiliik melyik
mekkora osszegre jogosult az ellendrtdkb6l;
b) V6llalkoz6 legkdsobb a teljesftds elismerdsdnek idopond6ig nyilatkozik, hogy az 1ltala a teljesitdsbe
bevont alv6llalkoz6k egyenkdnt mekkora osszegre jogosultak az ellen6rtdkbol ds egyidejtileg felhivja az
alvi{llalkoz6kat, hogy 6llitsr{k ki ezen sz6mldikat;
c) V6llalkoz6 a teljes(tds elismerdsdt krivetoen illlitja ki a szdmlfujdt, amelyben rdszletezi az
al vi{l I alko zdi, v alami nt a f<iv6l lalkoz6i telj esitds mdrt6kdt ;
d) Megrendelo a c) pontban feltiintetett alvrlllalkoz6i teljesftds ellendrt6k6t a szdmla kdzhezvdteldt
koveto tizenot napon beltil uralja 6t a Vrdllalkoz6nak;

Z.
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e) V6llalkoz6 halad6ktalanul kiegyenl(tr az alvdllalkoz6k szdmlilit, vagy az alv6llalkozlval kotott
szerzoddsben foglaltak szerint az alvdllalkoz6i dfj egy r€,sz€t visszatartja;

0 V6llalkoz6 iltadja az alvilllalkoz6knak teljesitett e) pont szerinti utal6sok igazolSsainak m6solatait;
g) V6llalkoz6 Sltal benyrijtott szdml6ban megjelolt, fov6llalkoz6i teljesitds ellendrtdkdt Megrendelo
tizenot napon beliil utalja 6t V6llalkoz6nak;

valamelyike az e) vagy az 0 pont szerinti kotelezettsdg6t nem teljesfti, az
ellenszolg6ltat6s fennmarad6 r€,sz€t a Megrendelo orzi, ds az akkor illeti meg V6llalkoz6t, ha
Megrendel6 rdszdre rgazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsdgdt teljes(tette, vagy hitelt
6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alvdllalkoz6 vagy szakember nem jogosult V6llalkoz6 6ltal a b) pont
r€szdre.
szerint bejelentett <isszegre vagy annak
"gy
Amennyiben V6llalkoz6 a szerzodds teljesitds6hez nem vesz igdnybe alv6llalkoz6t,.igy u szerz<iddses
ellendrtdk a Ptk.6:130. $ (l)-(2) bekezddsei 6s a Kbt. 135.$ (1)-(2) ds (5)-(6) bekezddsei alapj6,n a
szdmlak€,zhezvdteltol sz6mftott 30 napon beltil 6tutal6ssal kertil kifizetdsre.

h) ha V6llalkoz6

5.5

A sz6mla kifizetds6nek felt6tele Megrendelo teljesitds-igazol6sra jogosult kapcsolattart6jr{nak teljesitdsigazol6sa 6s a szerzodds sz6m6nak felttintetdse a szdml6n.

5.6

Megrendelo a teljesftds-igazol6sra jogosult kapcsolattart6 6ltal elozetesen igazolt szdml6t 30 napon
beliil, 6tutal6ssal egyenliti ki.

5.7

Amennyiben Megrendelo az 5.3 pontban rogzitett fizet6si kotelezettsdgdvel kapcsolatban kdsedelembe
esik, rigy a Ptk. 6:155. $ rendelkezdsei alapj6n kdsedelmi kamat frzetdsdre koteles.

VL Szerzod6st biztositS melldkkotelmek
6.1

V6llalkoz6 jelen szerzodd,s alilirdsilval kotelezi magdt, hogy amennyiben az eredm6ny megval6sitdsdt a
szerzoddsben v6llalt teljesit6si hat6ridoben nem teljesfti, vagy a teljesit6s V6llalkoz6 drdekkor6ben
felmertilt okb6l kifoly6lag hirisul meg, fgy Megrendelo r6,szdre a kdsedelembe es6s napjrit6l sz6mitottan
kdsedelmi kotbdrt fizet. A k6sedelmi kotb6r kifizetdse nem mentesiti V6llalkoz6t a teljesftds al6l.

6.2

A kotb6r fizet6s6nek alapja a szolg6ltat6s nett6 drtdke. A kdtbdr mdrt6ke k6sedelmes teljesitds

esetdn

g,37olnap, de legfeljebb a szerzodds nett6 drtdkdnek 15 %o-a. Amennyiben a kdsedelmi ktjtb6r m6rtdke
eldri a maxim6lis 6rtdket, rigy Megrendelo jogosult a szerzbd€,s felmonddsdra.
6.3

Amennyiben V6llalkoz6 a szerzodds teljes(tdsdt meg sem kezdi, vagy nem fejezi be, rigy meghirisul4si
kotb{r fizet€,sdre kciteles, melynek m6rtdke aszerzodd,s szerinti nett6 ellenszolgi{ltatrls l0 Vo-a.

VII.
1.1

Szavatossi{g

V6llalkoz6t szavatossi{gi kotelezettsdg terheli, melynek 6ltal6nos szabiiyait a Ptk., specirdlis szabilyait
pedig az egyes szak6gi jogszab6lyok hat6rozzdk meg'

7.2

V6llalkoz6 szavatolja, hogy a hatSlyos magyar ds Eur6pai Uni6s eloir6soknak megfeleloen, mtiszakilag
ds minosdgileg kifog6stalan kivitelben, a Ptk. 6:123. $-6ban meghatdrozott minosdgben teljesit.

1.3

Felek egyezoen r6gzitik, hogy a nem a Ptk. 6:123. $-ban meghat6rozott minosdgti teljesit6st
tvtegrendelo jogosult V6llalkoz6 ktilts6gdre visszadllittatni, visszabontatni 6s rijjr{6p(ttetni, melyet
V6llalkoz6 halad6ktalanul koteles elvdgezni rigy, hogy

7.4

a

teljesitdsi hat6ridoben ne tortdnjen m6dosul6s.

A szavatoss6g kordben a hib6s rdszt V5llalkoz6nak 5 napt6ri napon beltil kell kijavitania. Felek

a Ptk.

6:157.g alapj6n megfelelo idotartamnak tekintik a kijavit5sra biztosftott 5 napt6ri napot.
7.5

V6llalkoz

6 az dltala elvdgzett kivitelezdsi munk6kra 12 h6nap teljes korti j6t6ll6st v6llal. A j6t6ll6s

kezd6 napja a munka teljes korti befej ez(sdtkovetoen az iltadds-6tvdtel idopontj6nak napja.

VIII.
8.1

S

zer zodds m6dos(t6sa, megsztintetdse

(r6sban, pap(r alapf dokumentum formi{i6ban,
Felek egyezoen rogz(tik, hogy jelen szerzoddst kiz6r6lag
lehet m6dositani. A sz6ban, r6utal6
megfeleloen
l4l.
Kbt.
a
aleir1seval,
$-nak
Felek

a-1

Barab6s Mikl6s
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magatart6ssal, vagy ir6sban,

a

kdpviseloktol eltdro beoszti{sri szemdlyek al{irdsdval kdsztilt

jognyilatkozat joghat6s kivi4lt6s6ra alkalmatlan (6rvdnytelen).
8.2

Megrendelo a Kbt. 143. $ (3) bekezdds6nek megfeleloen jogosult 6s egyben koteles

a szerzoddst

felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6ridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzodd,ssel drintett feladata
ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon -, ha
- V6llalkoz6ban kcizvetetten vagy kdzvetlenilZ1Va-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez valamely
olyan jogi szemdly, vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fenni{ll a Kbt.
62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghatfirozott feltdtel;
- V6llalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil Z1%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez valamely
olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely tekintetdben fenniill a
Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn Vi4llalkoz6 a szerzod6s megsztin6se elott mr{r teliesitett szolg6ltat6s
zoddsszeri pdnzbel i el le ndrtdkdre j ogosul t.
a szerzod6s teljesitds6nek tefes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt
szdmdra megismerhetovd teszi ds a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti iigyletekrol

szer

az ajdnlatkdro
az ajdnlatkdrot
bekezddse, valamint az

Vr{llalkoz6

haladdktalanul drtesfti Magyarorsz6g Alaptorvdnye 39. cikk6nek (l)
6llamhdztart6sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. torvdny 41. $ (6) bekezd6se alapjdnkl,szitett 6tl6that6sr{gi
nyilatkozat haladdktalanul tdrtdno megktilddsdvel.
8.3

8.4

Megrendeld jogosult V6llalkoz6 srilyos szerzoddsszegdse eset6n ir6sbeli nyilatkozattal a szerz6ddst6l
azonnali hat6llyal el6llni, vagy felmondani.

Sflyos szerz6ddsszegdsnek minosiil, ha:

o
o
r
o
o

8.5

Vr{llalkoz6 felr6hat6 kdsedelme el6ri az 50 napot;
V6llalkoz6 hib6san teljesit, ds a hib6t annak kozldsdtol sz6mftott 30 nap alatt sem jav(da ki teljes
konien;
Vdllalkoz1 a teljesitdst jogos ok n6lkiil megragadja;
Vr{llalkoz6 szerzod€,sen alapul6 kotelezettsdgeit olyan jelentos mdrtdkben megszegte, melynek
kovetkezt6ben Megrendel<inek a tov6bbi teljesitds nem i4ll 6rdekdben;
Jogszab1lyban meghat6rozott felmond6si vagy el6ll6si okok fenn6llnak;
Vdllalkoz6 b6rmilyen m6don megtdveszti Megrendelot, vagy val6tlan adatot szolg6ltat, ds ez
kozvetett, vagy kozvetlen m6don hat6ssal lehet a szerzoddses kotelezettsdgek teljesitdsdre.

a szerzod€,s teljes kcini teljesftds ndlki.il szrinik meg, Felek kritelesek
drdekdben az igdnyeiket ir6sban, haladdktalanuljelezni, 6s egyeztetdst kezdemdnyezni.
Amennyiben

az elsz6moli4s

IX. Felek egytittmiikoddse
9.1

Felek kotelezetts6get vdllalnak, hogy jelen szerzodd,s hatdlya alatt folyamatosan egytittmrikodnek,
ennek keretdben pedig kello idtiben tdjdkoztatjr{k egym6st minden olyan k6rddsr6l, amely jelen
szerzodds teljes(tds6re kihatdssal lehet.

9.2

Felek kozotti kapcsolattarr6k ds el6rhetos6geik:
Megrendelo kapcsolattart6i :
Ndv: So6s LdszlS ilrvizvddelmi referens
Cim: 9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.
Telefon/fax : +3 630/ 5 52-9 61 5

E-mail: soos.laszlo @nyuduvizig.hu
Ndv: Szerdahelyi Ferenc szakaszmdrnok-helyettes
Cim: 8868 Letenye, Arvizvddelmi Kozpont, K6rp6ti u.
Telefon/fax : +3630/5 53 -2932
E-mail: szerdahelyi.ferenc @ nyuduvizig.hu

l0

V6l lalkoz6 kapcsolattarr6j a:
Ndv: Cseresnyds K6roly dp(tdsvezetri

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Koztdrsas6g ttja l/A.
Telefon/fax: +36 30/9 16-03 1 6
E-ma
ly@hydrocomp.hu
1l

3o*r"

2-

Ga6l R6bertr.

Barabds Mikl6s

5

9.3

A9.2 pontban rogzitett kapcsolattart6k szemdlye kordben Felek egyezoen rogzitik, hogy azok v6ltoz6sa
eset6n kotelesek egym6st haladdk ndlktil, de legkdsobb 5 munkanapon beltil drtesiteni.

X. Vegyes rendelkezdsek

l0.l

32212015. (X.30.) Korm. rendelet 26. $ szerint a Vi{llalkoz6 koteles - legkdsobb a szerzod6skotds
id6pontj6ra - felel6ssdgbiztosit6si szerzlddst kotni vagy a megldvo felel6ss6gbiztosft6st kiterjeszteni. A
feleloss6gbiztositi{s legal6bb minimum 55 milli6 Ft/dv, illetve I I milli6 Ft/ki{resem6ny osszegre ds a

A

szerzod€,s teljes idotartam6ra vonatkozzon. Az eloirt feleloss6gbiztositi{snak ki kell terjednie a
kornyezetv6delmi k6rra, a harmadik szemdlynek okozott k6rra, a V6llalkozS, valamint a Kbt. szerinti
alv6llalkoz6 d,s a Ptk. szerinti valamennyi teljesitdsi seg6d 6ltal okozott k6r6rt val6 felel6ssdgre.

a munka szakszerti ds hat6rid<ire tortdno elv€,gz€s6,6rt tdjdkoztatdsi, figyelmeztetdsi
kotelezettsdgdnek betart6s6drt felelos, ezek elmulaszt6s6b6l szdrmaz6 hib6kdrt felelossdggel tartozik.

10.2

V6llalkoz6

10.3

V6llalkoz6 koteles a szerzodds megkotdsdnek idopontj6ban, majd a szerzod€,s teljesit6sdnek id6tartama
alatt elozetesen Megrendelonek valamennyi olyan alv6llalkoz6t (megnevez€s€t, eldrhetosdgdt,
kdpviselet6re jogosult szemdlyt) bejelenteni, amely rdszt vesz a szerzodds teljesit6sdben. V6llalkoz6
koteles a szerz<idds teljesit6s6nek idcitartama alatt Megrendeldt t6jdkoztatni az alv6llalkoz6k
beielent6sben kdzolt adatainak viitozds6r6l. V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerzodds teljesit6sdhez
nem vesz igdnybe a kozbeszerz6,si eljrlr6sban eloirt kiz1r6 okok hat6lya alatt 6116 alv6llalkoz6t.

10.4

Jelen

is

annak teljesitdsdvel kapcsolatos minden viti{s kdrddst Felek tirgyalils dtj6n
kiv6nnak rendezni. Felek meg6llapodnak, hogy a bir6i utat kizi{r6lag akkor veszik ig6nybe, amennyiben
nem sikeriil egyezsdgre jutniuk. Amennyiben a jelen szerzoddssel kapcsolatos koltsdgek ds k6rok
szerzod€,ssel

visel6se tdrgydban Felek nem tudnak peren kfvtil meg6llapodni, fgy ezen esetre - hat6skortol ftiggoen
a Szombathelyi J6r6sbir6s6g, illetve a Szombathelyi Torv6nysz6k illetdkessdgdt kotik ki.
10.5

10.6

10.7

-

Jelen szerzod6sben foglalt bi{rmely jog kdsedelmes drvdnyesftdse, vagy az 6rv6,nyesit6s elmulaszt6sa
nem jelenti a jogok drv6nyesit6sdrol val6 lemond6st, illetve valamely jog rdszleges, vagy kiz6r6lagos
drvdnyesitdse nem z6rjaki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog 6rvdnyesit6s6t.
Jelen szerzodds al6ir6sdval V6llalkoz6 nyilatkozik arr6l, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi
CXCVI. rorv6ny 3. $ (1) bekezd6sdnek l. pontja szerinti 6tl6that6 szervezet ds nem 6ll fenn vele
szemben az iilami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVI. torvdny 25. $ (l) bekezddse szerinti kiz6r6 ok.
Amennyiben a szerzodds megkot6sdt kovetoen az elozoekben megfogalmazottakhoz kdpest v6ltoz6s
tort6nik, akkor Megrendelo jogosult jelen szerzoddst azonnali hati4llyal felmondani. E pontban foglaltak
megs6rtds e szerzodl,sszegdsnek minostil.
Szerzod6 Feleknek tudom{sa van arr6l, hogy a hat6lyos jogszabrilyok alapj6n a, Allami Sz6mvev6szdk

ds a Korm dnyzati Ellenorzdsi Hivatal jogosult vizsgi{lni az illlanhdztartds alrendszereinek vagyon6t
drinto jelen szerzoddst.
10.8

Jelen szerzodds aldirfus|val V6llalkoz6 kotelezi magdt arta, hogy a szerzod€,s teljesitdse sor6n
tudom6s6ra jutott adatokat, inform6ci6kat, [izemi 6s tizletpolitikai esemdnyeket 6s/vagy az inform6ci6s
onrendelk"ieti jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l sz6l5 2}ll. 6vi CXIL torvdny rendelkez6sei
drtelm6ben szemdlyre vonatkoz6 vddett adatokat (tov6bbiakban: adatok) iizleti titokkdnt kezeli.
V6llalkoz 6 a szerzodds teljesitdse sor6n tudom6s6ra jutott adatokat harmadik fdlnek nem adhatja ki,
azokat csak jelen szerzodds teljes(t6sdhez sztiksdges mdrt6kben haszn6lja. V5'llalkoz5 ennek
segddei
megrart6s 616l a feladatok ell6t6s6tan kozremrikodo munkat6rsai, alv6llalkoz6i, teljesitdsi
tekintet6ben is koteles gondoskodni. Az adatok tizleti titokkdnt val6 kezel6s6re vonatkoz6 kotelezettsdg
V6llalkoz6t jelen szerzodds lejilrtdt kovetoen is korl6tlan ideig terheli.

10.9

Megrendelo (a tov{bbiakban: Adatkezelo) tdjdkoztatl a V6llalkoz6t, hogy jelen jogiigylet kapcs6n az
Eur6pai Parlament ds a Tan{cs 20161679 Rendeletdben (GDPR) d,s az informi{ci6s onrendelkezdsi
jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20ll.6vi CXII torv6nyben (Infotv.) foglalt adatvddelmi ds
ho gy
adatkeze l6si szab6lyokat betartja, azoknak megfeleloen j6r el . Ad atke zelo tdj€koztatja V 6l I al koz6t,

j.l

ben rogzitett adatait

Ga6l R6bert L

a

vonatkoz6 jog szab6lyoknak megfelel6en,

Barab6s Mikl6s
6

a

szerz6ddses

jogi

kotelezetts6g teljesitdse drdekdben kezeli. Ezen tflmenoen tilidkoztatia
V6llalkoz6t, hogy a kapcsolattart6sra szolg6l6 adataival kizdr6lag a kapcsolattart6s cdlj6b6l rendelkezik.
Az adatok kizdrllagjogszab6lyban 6s belso szabdlyzatban meghatdrozott trattdrazisi ideig t6rolhat6k.
V6llalkoz6nak joga van b6rmikor kdrelmezni Adatkezel6tol a 16 vonatkoz6 adatokhoz val6 hozzdfdr€,st,
azok helyesbitds6t, torl6sdt vagy kezeldsdnek korl6toz6sdt, ds tiltakozhat szem6lyes adatainak kezeldse
ellen. V6llalkoz6 jelen szerz6dds al6irds6val hozzlj1rul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszab6lyok alapj6n
Adatkezelo szemdlyes adatait a fent emlftettek szerint kezelje.

jogviszonyb6l eredo

10.10

Felek kotelezettsdget v6llalnak jelen szerzoddses jogviszonyt drintoen, hogy szemdlyeikben, valamint
adataikban tortdno viitozds eset6n 30 napon beliil drtesitik egym6st.

l0.l

Felek

a szerzoddsben szereplo cfmeikre tortdno aj6nlott, t6rtivev6nyes kiildemdnyek megktilddsdt
legkdsobb a post6ra ad6s napjdt6l sz6mitott otodik munkanapon szab6lyszertien kdzbesftettnek tekintik.

I

Szerzodo Felek egyezoen rogzitik, hogy jelen szerzodds az utols6 szerzodo f6l 6ltali alilirds napj6t6l ldp
hat6lyba. Amennyibenaszerzoddskotds idopontj6iga4.3 pontban megnevezett "t6mogat6i okirat" nem
kertil alilirdsra, akkor a szerzodds hat6lyba ldpdse annak alilirdsiig felftiggesztdsre kertil. A "tdmogat6i

10.12

okirat" al6irdsir6l Megrendelo elektronikus levdlben a V6llalkoz6t halad6ktalanul drtesiti. Amennyiben
ezen feltdtel2021. okt6ber l5-ig nem val6sul meg, V6llalkoz6 6lhet a Ptk. 6:213. $ (1) bekezd6s szerinti
el5ll6si jogdval.
10.13 Jelen szerzodds drvdnyessdg6nek feltdtele Megrendelo gazdasdgi igazgat6-helyettesdnek 6s elozetes jogi
ellenorz6s megt6tele.

Jelen

szerzoddsben

nem szabillyozott kdrd6sekben

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6

a

2013.6vi V. torvdny vonatkoz6 rendelkez€,sei az irdnyad6ak.
Jelen szerzodds

-

amely

7 szilmozott oldalb6l

I pdld6ny V6llalkoz6t,5 pdlddny
Jelen

szerzod€,st

6ll

-

6 egym6ssal megegyezo, eredeti pdld6nyban kdsziilt, melybol

pedig Megrendelot illeti.

Felek elolvast6k, azt kozdsen 6rtelmeztdk, ds saj6t elhat6roz6sukb6l, minden befoly6stdl

mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben egyezot j6vithagy6lag alilirtdk.

Kelt: Szombathely, 2o2l.augusztus
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