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mint Vdllalkozd
(egytittes emlitdsiik esetdn rtgy is, mint: Felek) kozott, alulirott helyen ds idoben az alflbbi felt6telekkel:

I. Elozmdnyek

l.l

A migr6nshelyzettel osszeftigg6sben a hat6rorizeti szervek 6ltal vdgzett folyamatos jdrorozds sor6n a
Nyugat-dundntrili Viztigyi lgazgat6sirg mrikoddsi tertiletdn a magyar-szlovdn kozos drdekti Lendva
patak bal partj6n (0+000 - 6+803 km szelvdny kozotti szakaszon), a dep6ni6n 6s a megkozel(to riton
jelentds k6rok keletkeztek, (gy tdbbek kozcitt tcinkrement a j6r6feltilet 6s nyomv6lyrik alakultak ki. A
dep6nia helyre6ll(t6sa a vddkdpessdg folyamatos biztositdsa drdekdben elengedhetetlen. Lendva patak
fent emlftett szakaszdn a bal parti dep6nia fenntart6s66,rt azlgazgat6sitg felel. Magyarorsz6g teriilet6n
Muraszemenye, Kerkaszentkir6ly 6s Tornyiszentmikl6skozigazgat6si ktiltertilete 6rintett.

1.2

a ,,Migr6nshelyzettel kapcsolatos hat6rorizet sor6n keletkezett krirok helyre6ll(t6sa"
t6rgyban a ktizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. torvdny (tovAbbiakban: Kbt.) I15. $ szerinti nyilt
kozbeszerz6si elj6r6st folytatott le. A kdzbeszerzdsi elj6r6s 2. rdsze tekintet6ben Megrendelo a
V6llalkoz6t hirdette ki nyertes ajiinlattev<inek az al{bbi drtdkeldsi szempontok alapjr{n:
Megrendelo

l.
2.

Egytisszegti nett6 aj6nlati 6r: 59.516.710 Ft;

Felelos mtiszaki vezeti| szakember vizgazdr{lkodr{si dpitmdnyek szaktertileten szerzett szakmai
tapasztalata: 139 h6nap;

Fentiekre tekintettel kertil sor a szerzoddskotdsre.

Il. A
2.1

szerzodds t6rgya, ds a szerzodd,s tdrgydt drinto kijelentdsek

Megrendelo megrendeli, V6llalkoz6 pedig elvS'llalja az al{rbb meghat6rozott tevdkenysdggel eldrheto
eredm6ny megval6sft6srit jelen szerzodl,sben meghatdrozott v6llalkoz6i d(j ellendben:

A kivitelezdsi munkdkat a Krizbeszerzdsi Mtiszaki Dokument6ci6 alapjdn kell elvdgezni a Lendva patak
0+000-6+803 km szelvdnyei kozcitti szakaszon, Magyarorsz69 teri.iletdn l6vo bal parti dep6nia
korondj r{nak 6s rdzstij dnek helyredllit6sa drdekdben

:

- Cserje 6s bokorirt6s, fakiv 6gds:20 400 m2
- Gazkaszdllrs: 13 606 m2
- Rdzsti helyre6llitdsa: 612 m3
- Utttikor kialak(t6sa tcimor(tdssel: 27 212 m2
- Vdgleges tolt6s kialakit6sdhoz FZKA
-

O-32 dolomit besz6llit6sa

elter(tdse: 2 041 m3

Yizszintes feltiletkdpz6s simft6 grdderez€,ssel: 20 409 m2
megfelelo tomtjrit6 g6ppel (hengerez6s) 20

Tiiltds tdmori
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Padka rendezdse:

A

I itrisi munkSk az alilbbi kozi gazgat6s i tertil e teket 6ri nti k :
Tornyiszentmikl6s: 04117, 054, 0241, 0243, 04114, 04115, O4l/6 hrsz.
Kerkaszentkir6ly Ol02lll, 0lo2ll2,07814, 07811,097 ,096, 068/1, 0150 hrsz.
Muraszemenye 0241, 0242/1, O243ll. 024315,0299,024711,0248, 0239/l hrsz.

hel yre6l

2.2

l3 606 fm

a

szerz6d6s teljesitds6t Megrendelo 6ltal nyrijtott tSjdkoztat6s ds valamennyi sziiksdges
6ltal
6tadott dokumentum 6s Megrendelo utas(t6sai szerint a hat6lyos jogszab6lyoknak,
Megrendelo

V6llalkoz6

hat6sSgi eloir6soknak, ds szakmai szok6soknak megfelel6en koteles vdgezni.

III. Teljesitdsi hatr{rido
3.1

V6llalkoz6 2021. november 30. napj6ig koteles az elvfilalt munk6t elvdgezni 6s k6szre jelenteni.
Megrendelo tdj€koztatja V6llalkoz6t, hogy a szeruodds hati{rid6re tortdno teljesit6se Megrendelo
kiemelt 6rdeke.

3.2

Felek egyezoen rogzftik, hogy V6llalkoz6 a v6llalt munka tekintetdben,

a 3.ll

pontban rogzitett

teljesitdsi hat6rid6hoz kdpest eloteljesitdsre jogosult.
3.3

Felek meg6llapodnak, hogy V6llalkoz6 koteles Megrendelot az ok felttintet6s6vel, ds a vilrhat6
kdsedelem pontos megieloldsdvel minden olyan kortilmdnyrol haladdktalanul 6rtes(teni, amely a
vSllalkozds eredm6nyess6gdt, vagy kello idore val6 elvdgz6sdt veszdlyezteti (tov6bbiakban:
,,akad6lykozl<i levdl"). Az akad6lykozlo levdl a szerzdddsben rogzitett teljesitdsi hatdridot nem

m6dosida, Megrendelo k6sedelmes teljesftdsbol eredci torvdnyes €s szerzod6sen alapul5 jogait nem
6rinti. Az |rtesitds elmulaszt6sr{b6l eredo kdrdrt V6llalkoz6 felelossdggel tartozik, ut6lagosan nem
hivatkozhat ezen tdjdkoztat6si kotelezettsdge megsdrtdsdre elonyok szerzf,se cdlj6b6l, kotelezettsdge,
felelossdge kimentdse 6rdek6ben.

3.4

V6llalkoz6 koteles

a

munk6ra vonatkoz6 jogszabr{lyi eloirdsok szerint felel6s mtiszaki vezetot

kinevezni, aki a polgdri jog szabr{lyai szerint felelos az litala kinevezett lpit€,svezeto tevdkenysdgddrt.
V6llalkoz6 ktjteles a kinevezdsrol Megrendel6t ir6sban tdjdkoztatni. A szemdlyekben bekovetkezo
esetleges villtozdst V6llalkoz6 koteles bejelenti az 6,pit€,si hat6s6g fel6.
3.5

Vallalkoz6 rd,szdre kdzbesitettnek kell tekinteni a munka folyamati{ra vonatkoz6 minden j6v6hagy6st,
megtagad6st, utasit6st ds drtesitdst akkor is, amikor azokat a mtiszaki vezeto, vagy lpitdsvezeto 6tvette a

Megrendelotol.

Teljesit6si igazol6s kiad6s6ra jogosult szem6ly:
Ndv :

S

zerdahelyi Fere nc szakaszmdrn ok-he I yettes

Cim: 8868 Letenye, Arvizvldelmi Kozpont, K6rp6ti u.

10.

Telefon/fax : +3 630/ 5 53 -2932
E-mail : szerdahelyi.ferenc @ nyuduvizig.hu

IV. V6llalkoz6i d(j
4.1

V6llalkoz6 jelen szerz6dds alfuirdsitval tudom6sul veszi, hogy a szerzoddsben rogzftett v6llalkoz6i d(j a
feltdtelek teljes(tdse mellett, Megrendelo 6ltal nyfjtott tdjdkoztat6s 6s adott utasit6s, €s az 6ltala 6tadott
dokumentumokban rogzitett mtiszaki tartalom, ds mriszaki szinvonal teljes korti megval6sitdsdra
vonatkozik, ftiggetlentil dokumentumok esetleges hibdit6l, hi6nyait6l.

4.2

munka hi6nyralan 6s hib6tlan megval6sftdsil€rt V6llalkoz6t brutt6 75.586.222 Ft, azaz
forint v6llalkoz6i dij illeti meg. A
hetventitmilli6-titsz6znyolcvanhatezer-kettilszizhuszonkett6
v6llalkoz6i dij magdban foglalja a kozvetlen kolts6geket, ennek keret6ben az anyagkoltsdget ds a
kozvetlen gdpkoltsdget, a munkadijat, a j6ruldkos bdrkolts6geket, V6llalkoz6 alkalmazottainak
bdrkoltsdgeit, az ad6kat, valamint valamennyi r{ltal6nos koltsdget, mely a munka hibamentes,

A

hi6nytalan, szab6lyos 6s szakszerti kivitel ezdsdhez sztiksdges.
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Nett6 v6llalkoz6i dij
AFA (277o\:
Brurr6 v6llalkoz6i dfj:
4.3

59.516.110 Ft
16.069.512 Ft

75.586.222Ft

V6llalkoz6 Megrendelovel szemben tov6bbi koltsdgig6nnyel nem 6lhet. Megrendel6 kijelenti, hogy

a

4.2 pontjdban meghatdrozott v6llalkoz6i dij biztos(t6s6ra kolts6gvetdsi t6mogat6si igdnyt
nyfjtott be a Beltigyminisztdrium fel6, igy a v6llalkoz6i dfj fedezete a "t6mogat6i okirat" alilirdsi.r
szerz6dds

kovetoen 6ll rendelkezdsdre. Megrendelo banksz6mlasz6ma:
4.4

URf

rc047004-01712034-00000000.

136. $ (l) bekezddsdnek megfeleloen Vi{llalkoz6 nem frzet, illetve szSmol el a szerzodds
teljesit6s6vel risszefiiggdsben olyan kolts6geket, amelyek a Kbt.62.$ (l) bekezdds k) pont ka)-kb)
alponda szerinti feltdteleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a
V6llalkoz6 ad6koteles jovedelmdnek csokkentdsdre alkalmasak.

A Kbt.

V. Fizet6si feltdtelek
5.1

V6llalkoz6nak lehetos6ge van a Kbt. 135. $ (7) bekezddse alapjdn a szerzoddsben foglalt - tartal6kkeret
ds AFA ndlki.il sz6mitott teljes ellenszolg6ltatr{s 5 7o-6nak megfelelo , azaz . .. Ft erejdig elolegszdml6t
benyfjtani Megrendelo fel6. Eldlegsz6mla benyrijtdstua kizdr6lag a jelen szerzod€,s hat6lyba ldpdsdt

kovet6en van lehet6sdg. Megrendel6 az eloleget

a V6llalkoz6 kdrdsdre legkdsobb az dpftdsi

munkateriilet i{tad6sdt koveto 15 napon beltil kciteles kifizetni.
Az igdnyelt eloleg megfrzet1,s6re oly m6don kertil sor, hogy a vdgszdmla risszege az eloleg risszegdvel
cscikkentdsre kertil.
5.2

A

5.3

V6llalkozd a szerzodds IV. r6szdben rdgzitettek szerint, teljesit6si igazol6ssal elismerten, az elvl,gzett
teljesit6s ellen6rt6k6t jogosult szdml{nni magyar forintban (HUF). Az I db vdgsziimla a sikeres mtiszaki
6tad6s-6tvdteli eljr{r6st koveroen nyfjthat6 be.

5.4

Amennyiben V6llalkoz6 alvdllalkoz6t vesz igdnybe a szerzod€,s teljesitdse sordn, fgy a teljesitds
igazol6s alapjr{n ki6llitott sz6mla a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. $ (l) bekezd6sdben
eloirtakra tekintettel, 30 napon beliil 6tutal6ssal kertil kifizetdsre.

szerzodds esetleges kds<ibbi m6dosit6sa a kcitelezoenbiztositand6 eloleg osszeg6t nem drinti.

Megrendelo a szerzodds 5.4 pond6ban foglaltak alapjrln - a Ptk. 6: 130. $ ( I )-(2) bekezd6sdtol eltdrrien a kovetkezo szab6lyok szerint frzeti ki a szerzoddsben foglalt ellendrtdket:
a) V6llalkoz6(k) legkdsobb a teljesftds elismer6s6nek idopond6ig nyilatkoznak, hogy kcizi.iltik melyik
mekkora risszegre jogosult az ellendrtdkbol;
b) V6llalkoz6 legk6sobb a teljesitds elismerds6nek idopontj6ig nyilatkozik, hogy az illtala a teljesftdsbe
bevont alv6llalkoz6k egyenkdnt mekkora osszegre jogosultak az ellendrtdkbol 6s egyidejrile g felhivja az
alvr{llalkoz6kat, hogy 6llits6k ki ezen szdmliltkat;

c)

Vr{llalkoz6

a teljesitds

elismerds6t kovetden

illlitja ki a szdmliljdt, amelyben rdszletezi

az

z6t, v alami nt a fovi{l lalkoz6i telj es(tds mdrtdkdt ;
d) Megrendelo a c) pontban felttintetett alvi{llalkoz6i teljesitds ellendrtdkdt a szilmla k€,zhezvdtellt
koveto tizenot napon beltil utalja 6t aYdllalkoz6nak;
e) V6llalkoz6 haladdktalanul kiegyenliti az alvirllalkoz6k szdmlilit, vagy az alv6llalkoz6val kotott
szerz<iddsben foglaltak szerint az alvSllalkoz6i drj egy r€,szdt visszatartja;
0 Vdllalkoz6 iltadja az alvSllalkoz6knak teljesitett e) pont szerinti utal6sok igazoli4sainak m6solatait;
g) Vrillalkoz6 6ltal benyfjtott sz6ml6ban megjelolt, fov6llalkoz6i teljesitds ellendrtdkdt Megrendelo
tizenot napon beliil utalja 6t Vr4llalkoz6nak;
h) ha Vdllalkoz6 valamelyike az e) vagy az 0 pont szerinti kotelezettsdg6t nem teljesiti, az
al v 6l I al ko

ellenszolgiitatds fennmarad6 r€szdt

a Megrendelo orzi, 6s az akkor illeti

meg V6llalkoz6t,

ha

Megrendelo rd,szdre rgazolja, hogy az e) va1y az f) pont szerinti kdtelezettsdgdt teljes(tette, vagy hitelt
6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alvdllalkoz6 vagy szakember nem jogosult V6llalkoz6 6ltal a b) pont
szerint bejelentett osszegre vagy annak egy rdszdre.
Amennyiben V6llalkoz6 a szerzod€s teljesitdsdhez nem vesz ig6nybe alvi{llalkoz6t, tgy a szerzoddses
ellendrtdk a Ptk.6:130. $ (l)-(2) bekezddsei ds a Kbt. 135.$ (l)-(2) 6s (5)-(6) bekezddsei alapj6n a
sz6mla k€,zhezvdteldtdl sz6mitott 30 napon beliil 6tutal6ssal kertil ki
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Gar{l
3

5.5

A sz6mla kifizet6sdnek feltdtele Megrendelo teljesit6s-igazol6sra jogosult kapcsolattart6j6nak teljesitdsigazolilsa 6s a szerzodds sz6m6nak felti.intetdse a szdmlSn.

5.6

Megrendelo a teljesit6s-igazol6sra jogosult kapcsolattart6 6ltal elozetesen igazolt szdmlfit 30 napon
beltil, 6tutalSssal egyenliti ki.

5.1

Amennyiben Megrendel6 az 5.3 pontban rogzitett fizetdsi kdtelezettsdgdvel kapcsolatban k6sedelembe
esik, rigy a Ptk. 6:155. $ rendelkezdsei alapj6n k6sedelmi kamat fizetdsdre koteles.

VI. Szerzoddst biztosft6 melldkkotelmek
6.r

V5'llalkoz6 jelen szerzodds alilirds|val kotelezi mag6t, hogy amennyiben az eredmdny megval6s(t6s6t a
szerzod6sben v6llalt teljesitdsi hatr4ridoben nem teljes(ti, vagy a teljesftds V6llalkoz6 drdekkordben
felmertilt okb6l kifoly6lag hirisul meg, rigy Megrendelo rdsz€re a kdsedelembe es6s napj6t6l sz6m(tottan
kdsedelmi kotbdrt fizet. A kdsedelmi kotbdr kifizetdse nem mentesfti V6llalkoz6t a teljesit6s al6l.

6.2

A kotbdr fizetds6nek alapja a szolg6ltat6s nett6 drtdke. A kdtb6r mdrtdke kdsedelmes teljes(tds esetdn
O,3Volnap, de legfeljebb aszerzodds nett6 6rt6k6nek 15 %o-a Amennyiben a kdsedelmi kotbdr mdrtdke
el6ri a maxim6lis drtdket, rigy Megrendelo jogosult a szerzod€,s felmonddsilra.

6.3

Amennyiben Vr{llalkoz6 a szerzodds teljesftds6t meg sem kezdi, vagy nem fejezi be, rigy meghifsul6si
kotbdr fizetdsdre koteles, melynek m6rtdke a szerzod1,s szerinti nett6 ellenszolg6ltat6s 1O Vo-a.

VII.
7.1

Szavatoss6g

Vdllalkoz6t szavatoss6gi kotelezettsdg terheli, melynek 6ltal6nos szab6lyait a Ptk., speci6lis szabillyait
pedig az egyes szakdgijogszab6lyok hat6rozzdk meg.

7.2

V6llalkoz6 szavatolja, hogy a hatdlyos magyar 6s Eur6pai Uni6s elofr6soknak megfeleloen, mtiszakilag
ds min6s6gileg kifog6stalan kivitelben, a Ptk. 6:123. $-dban meghat6rozott minosdgben teljesft.

7.3

Felek egyezoen rogzitik, hogy a nem a Ptk. 6:123. $-ban meghat6rozott minosdgti teljesitdst
Megrendelo jogosult V6llalkoz6 kolts6gdre vissza6llfttatni, visszabontatni 6s rijjr{6pittetni, melyet
V6llalkoz6 halad6ktalanul kciteles elv6,gezni rigy, hogy

a teljes(tdsi hat6ridoben ne

tortdnjen m6dosul6s.

a hib6s r6szt Vdllalkoz6nak 5 napt6ri napon beltil kell kijavitania. Felek a Ptk.
idotartamnak tekintik a kijavit6sra biztos(tott 5 napt6ri napot.
megfelelo
alapjr{n
6:157.9

7.4

A szavatoss6g ktir6ben

7.5

Vr{llalkoz5 az 1itala elv€,gzett kivitelezdsi munk6kra 12 h6nap teljes korti j6t6ll6st v6llal. A j6trill6s
kezdo napja a munka teljes koni befej ez€,sdt kovetoen az iltadds-6tvdtel id6pontj6nak napja.

VIII. Szerzod€s m6dositi{sa, megsztintetdse
8.1

Felek egyezoen rogzitik, hogy ielen szerzoddstkizdrllag ir6sban, pap(r alapri dokumentum form6j6ban,
Felek c€gszeri alilirdsdval, a Kbt. l4l. $-nak megfeleloen lehet m6dositani. A sz6ban, r6utal6
magatart6ssal, vagy (r6sban, a kdpviseloktol eltdro beoszt6sri szemdlyek altirdsdval k6sztilt
jognyilatkozat joghatrls kiv6lt6s6ra alkalmatlan (drvdnytelen)'

8.2

Kbt. 143. $ (3) bekezddsdnek megfeleloen jogosult ds egyben koteles a szerzoddst
felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6ridovel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzodlssel drintett feladata
ell6tdsdr6l gondoskodni tudjon -, ha
- V6llalko z6ban kozvetetten vagy kozvetlen'fil257o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez valamely
olyan jogi szemdly, vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely tekintetdben fenndll a Kbt.
62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghatdrozott feltdtel;
- V6llalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlen'f,l 257o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez valamely
olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely tekintetdben fenn6ll a
Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpond 6ban meghat6rozott fel
Megrendelo a
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A fentiek szerinti felmond6s eset6n Vr{llalkoz6 a szerzodds megsztin6se el6tt m6r teljesitett szolg6ltat6s
szerzod6sszerii pdnzbeli ellen6rt6k6re jogosult.
Vrillalkoz6 a szerzodds teljesitdsdnek teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetdt

az ajflnlatkdr6
a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti iigyletekrol az ajdnlatkdrcit
haladdktalanul 6rtes(ti Magyarorsz6g Alapt6rv6nye 39. cikkdnek (l) bekezddse, valamint az
6llamhdztart6sr6l sz6l6 2}ll.6vi CXCV. torvdny 41. $ (6) bekezddse alapjdnkd,szitett 6tl6that6s6gi
szdmilra megismerhet6vd teszi 6s

nyilatkozat haladdktalanul tcirt6no megktilddsdvel.
8.3

8.4

8.5

Megrendel6 jogosult Vr{llalkoz6 srilyos szerzoddsszeg6se esetdn (r6sbeli nyilatkozattal a szerzod6stol
azonnali hatdllyal eli{llni, vagy felmondani.
Srilyos szerzoddsszegdsnek minostil, ha:
Vi{llalkoz6 felr6hat6 kdsedelme el6ri az 50 napot;
V6llalkoz6 hib6san teljesit, ds a hib6t annak kozl6sdtcil sz6mitott 30 nap alatt sem javitja ki teljes
kortien;
o V6llalkoz6 a teljesitdst jogos ok ndlkiil megtagadja;
r Vdllalkoz6 szerz6d6sen alapul6 kotelezetts6geit olyan jelentSs mdrtdkben megszegte, melynek
kovetkeztdben Megrendelonek a tov6bbi teljesit6s nem 611 drdekdben;
o Jogszabillyban meghatilrozott felmond6si vagy el{llisi okok fenn6llnak;
o Vr{llalkoz6 bdrmilyen m6don megtdveszti Megrendelot, vagy val6tlan adatot szolg6ltat, ds ez
kozvetett, vagy krizvetlen m6don hat6ssal lehet a szerzod1,ses kritelezettsdgek teljesitdsdre.

r
o

Amennyiben

a

szerzodds teljes korti teljesftds ndlktil sztinik meg, Felek kotelesek az elszdmol6s

drdekdben az ig€,nyelket iri{sban, haladdktalanul jelezni, 6s egyeztetdst kezdemdnyezni.

IX. Felek egyiittmtik<iddse
9.1

Felek kcitelezettsdget v6llalnak, hogy jelen szerzodds hatdlya alatt folyamatosan egyiittmtikodnek,
ennek keretdben pedig kello id6ben tdjdkoztatjdk egym6st minden olyan kdrddsrol, amely jelen
szerzodds teljes(tdsdre kihati{ssal lehet.

9.2

Felek kozotti kapcsolattart6k ds el6rhet6sdgeik:
Megrendelo kapcsolattart6i :
Ndv: Holl6sind 6v6ri Piroska vizrendez6si referens
Cfm: 9700 Szombathely, Vrirosmarty u. 2.
Telefon/fax: +3630/7 I 0-8065
E-mail : hollosine.piroska @ nyuduvizig.hu
N6v: Szerdahelyi Ferenc szakaszm6rnok-helyettes
Cim: 8868 Letenye, Arvizvddelmi Kozpont, K6rp6ti u. l0
Telefon/fax : +3 630/5 53 -2932

E-mail: szerdahelyi.ferenc

@

nyuduvizig.hu

V6ll alkoz6 kapcsolattart5j a:
Ndv : Cseresny6s K6roly 6pit6,sv ezeto

Cim : 8900 Zalaegersze g, Kozti{rsas6g fitja

I I A.

Telefon/fax: +36 301916-03 I 6
E-mail : cseresnyeskaroly @ hydrocomp.hu
9.3

49.2 pontban rogzitett kapcsolattart6k szemdlye kordben Felek egyezoenrogzitik, hogy azokvdltozdsa
esetdn kritelesek egym6st halad6k ndlkiil, de legk6s6bb 5 munkanapon beliil 6rtesiteni.

X. Vegyes rendelkezdsek

l0.l

A

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. $ szerint a Vr{llalkoz6 kciteles - legkdsribb a szerzoddskotds
idtipond6ra - felel6ss6gbiztositdsi szerzoddst kotni vagy a megl6v6 felelossdgbiztositiist kiterjeszteni. A
felelossdgbiztosit6s legaL{bb minimum 40 milliS Ft/€v, illetve 8 milli6 Ft/k6resemdny dsszegre ds a
szerzod6s teljes idotartam6ra vonatkozzon. Az eloirt felelossdgbiztosit6snak ki kell terjednie a

(!,,,
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kcirnyezetv6delmi kdrra, a harmadik szemdlynek okozott k6rra, a V6llalkoz6, valamint a Kbt. szerinti
alvi4llalkoz6 €,s a Ptk. szerinti valamennyi teljesft6si seg6d 6ltal okozott k6rdrt val6 felel6ssdgre.

a munka szakszeni ds hat6ridore tortdno elvd,gz€,s66rt tljdkoztatdsi, figyelmeztetdsi
kotelezettsdg6nek betart6s66rt felelos, ezek elmulasztrisi4b6l szdrmaz6 hib6k6rt felelossdggel tartozik.

10.2

V6llalkoz6

10.3

V6llalkoz6 koteles a szerzodds megkotdsdnek idopontj6ban, majd a szerzod€s teljesit6s6nek id6tartama
alatt el6zetesen Megrendel6nek valamennyi olyan alv6llalkoz6t (megnevezdsdt, eldrhet6s6g6t,
kdpviseletdre jogosult szem6lyt) bejelenteni, amely rdszt vesz a szerz1dds teljes(tds6ben. V6llalkoz6
koteles a szerzodds telies(t6sdnek idotartama alatt Megrendelot tiljdkoztatni az alv6llalkoz6k
bejelent6sben kozolt adatainak vdltozdsdr6l. V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a szeruodds teljesftdsdhez
nem vesz igdnybe a kcizbeszerzd,si elj6r6sban el6irt krz6r6 okok hat6lya alatt 6116 alv6llalkoz6t.

t0.4

Jelen szerzoddssel 6s annak teljesitdsdvel kapcsolatos minden vitds kdrd6st Felek t6rgyal6s fd6n
kiv6nnak rendezni. Felek meg6llapodnak, hogy abir6i utatktzdr6lag akkor veszik igdnybe, amennyiben
nem sikertil egyezsdgre jutniuk. Amennyiben a jelen szerzod€ssel kapcsolatos ktilts6gek ds k6rok
visel6se tdrgydban Felek nem tudnak peren kivtil meg6llapodni, fgy ezen esetre - hat6skortol ftiggoen
a Szombathelyi J6r6sbir6si4g, illetve a Szombathelyi Torvdnyszdk illetdkessdg6t kotik ki.

-

10.5

Jelen szerz6ddsben foglalt bSrmely jog kdsedelmes drv6nyes(t6se, vagy az lrvdnyes(tds elmulaszt6sa
nem jelenti a jogok 6rvdnyesitds6rol val6 lemond6st, illetve valamely jog r6szleges, vagy kiz6r6lagos
drvdnyesitdse nem zdrja ki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog 6rvdnyes(t6s6t.

r0.6

Jelen szerzod€s alfuirdsdval Vr{llalkoz6 nyilatkozik arr6l, hogy a nemzetr vagyonr6l sz5l6 2011. dvi
CXCU. torvdny 3.$ (l) bekezddsdnek l. ponda szerinti 6ttl6that6 szervezet 6s nem 6ll fenn vele
szemben az 1llami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. torv6ny 25. $ (l) bekezddse szerinti kiz6r6 ok.
Amennyiben a szerzod6,s megkotds6t kovetoen az elozoekben megfogalmazottakhoz k6pest villtozds
tortdnik, akkor Megrendelo jogosult jelen szerzodd,st azonnali hatr{llyal felmondani. E pontban foglaltak
megsdrtds e szerzodd,sszegdsnek mi nostil.

to.7

10.8

Szerzodo Feleknek tudom6sa van arr6l, hogy a hat6lyos jogszab6lyok alapj6n az Allami Sz6mvevosz6k
6s a Kormdnyzatr Ellenorzd,si Hivatal jogosult vizsg6lni az lilan.rhdztartds alrendszereinek vagyon6t
6rinto jelen szerzoddst.

Jelen szerzbdds alfuirdsdval V6llalkoz6 kotelezi mag6t arra, hogy a szerzod6s teljesftdse sor6n
tudom6s6ra jutott adatokat, informdci6kat, tizemi 6s tizletpolitikai esemdnyeket ds/vagy az informdci6s
onrendelkezisi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. torvdny rendelkez6sei
drtelmdben szemdlyre vonatkoz6 vddett adatokat (tov6bbiakban: adatok) iizleti titokk6nt kezeli.
Villlalkoz 6 a szerzodds teljesitdse sor6n tudom6s6ra jutott adatokat harmadik fdlnek nem adhatja ki,
azokat csak jelen szerzodds teljesitds6hez sziiksdges m6rt6kben haszndlja. Vr{llalkozS ennek
megtart6s dr6l a feladatok ell6tSsrlban ktizremrikod6 munkatdrsai, alv6llalkoz6i, teljesitdsi segddei
tekintet6ben is koteles gondoskodni. Az adatok tizleti titokkdnt val6 kezel6sdre vonatkoz6 kotelezettsdg
V6llalkoz6t jelen szerzodd,s lejdrtdt kovetoen i s korl6tlan ideig terheli.

10.9

Megrendelo (a tov6bbiakban: Adatkezelo) tdjdkoztatja V6llalkoz6t, hogy jelen jogiigylet kapcs6n az
Eur6pai parlament 6s a Tan6cs 2016t679 Rendelet6ben (GDPR) ds az inform6ci6s onrendelkezdsi
jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2}ll. dvi CXII. torv6nyben (Infotv.) foglalt adatv6delmi 6s
aditkezel6si szab6lyokat betarda, azoknak megfeleloen j6r el. Adatkezelo tdjdkoztatja V6llalkoz6t, hogy
jelen szerzod6sben rogzitett adatait a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfeleltien, a szerzoddses
jogviszonyb6l eredo jogi kotelezettsdg teljes(tdse 6rdekdben kezeli. Ezen trilmenoen t6jdkoztada
V6llalkoz6t, hogy a kapcsolattart6sra szolg5l6 adataival kizdr6lag a kapcsolattart6s c€ljdb6l rendelkezik'
Az adatok kizdr6lagjogszab6lyban ds belso szabillyzatban meghatfuozott irattdrazdsi ideig t6rolhat6k.
Vdllalkoz6nak jogivan bArmikor kdrelmezni Adatkezelotol a 16 vonatkoz6 adatokhoz val6 hozztfdrdst,
azok helyesbftds6i, t6rl6s6t vagy kezel6s6nek korl6toz6s 6t, €s tiltakozhat szemdlyes adatainak kezel6se
ellen. Vd,llalkoz6 jelen szerzodds alfuirdsdvalhozz6l6rul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszab6lyok alapj6n
Adatkezelo szemdlyes adatait a fent emlitettek szerint kezelje.
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10.10

Felek kotelezettsdget v6llalnak jelen szerzciddses jogviszonyt 6rintoen, hogy szem6lyeikben, valamint
adataikban tortdno v6ltoz6s eset6n 30 napon beltil drtesitik egym6st.

10.1I

Felek

10.12

Szerzodo Felek egyezoen rogzitik, hogy jelen szerzodds az utols6 szerzodo fdl 6ltali alilirds napjSt6l ldp
hat6lyba. Amennyibenaszerzoddskotds id6pond6iga4.3 pontban megnevezett "t6mogat6i okirat" nem
kertil alilirdsra, akkor a szerzod1,s hat6lyba ldpdse annak al6ir6sdig felfiiggesztdsre keriil. A "t6mogat6i
okirat" al6irdsdr6l Megrendelo elektronikus lev6lben a Vi{llalkoz6thalad€ktalanul 6rtesiti. Amennyiben

a szerzbddsben szerepl6 cimeikre tort6no aj6nlott, tdrtivev6nyes ktildemdnyek megktilddsdt
legkdsobb a post6ra ad6s napjdt6l szdmitott otodik munkanapon szab6lyszertien kdzbes(tettnek tekintik.

ezen felt6tel 2021. okt6ber
szerinti el6ll6si jog6val.

10.13

l5-ig nem val6sul meg, V6llalkoz6 dlhet a Ptk. 6:213. $ (l)

bekezdds

Jelen szerzodf,s drv6nyessdgdnek feltdtele MegrendeltS gazdasflgi igazgat6-helyettesdnek 6s el6zetes jogi
ellenorzds megtdtele.

Jelen

szerzod6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben
2013. dvi V. torvdny vonatkoz6 rendelkez€,sei az ir6nyad6ak.

Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6

a

Jelen szerzodds - amely 7 szdmozott oldalb6l 6ll - 6 egym6ssal megegyezo, eredeti p6ldr{nyban kdszi.ilt, melybol
I pdlddny V6llalkoz6t,5 pdldSny pedig Megrendelot illeti.

Jelen szerzodf,st Felek elolvast6k, azt kozosen €rtelmeztlk, 6s saj6t elhati{roz6sukb5l, minden befolyr{st6l
mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben egyezot j6vdhagy6lag alilirtdk.
Kelt: Szombathely, 2021. .....
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