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Vállalkozási  szerződés

l.ajánlati  rész

Arnely  létrejött  egyrészről

Duna-Dráva  Nemzeti  Park  Igazgatóság

Cíiu:  7625  Pécs,  Tettye  tér  9.

Adószáin:  15325787-2-02

Bankszámlaszám:  10024003-01711820-30005101

Képviseli:  Závoczky  Szabolcs  igazgató

továbbiakban: Megrendelő

másrészről

Neve:  Szabadics  Közmű  és Mélyépítő  Zrt.

Székhelye:  8749  Zalakaros,  Jegenye  Sor  3.

Cégjegyzékszáma:  20-10-040239

Bankszám1aszái'na:10918001-OOOOOOO3-44640001

Adóigazgatási  száma:  13748429-2-20

Központi  te1efonszám:+36  93 541 920

Központi  faxszám:  +36  93 541 925

Központi e-mail cíi'n: info@ szabadics.hu
Képviseli:  Kovács  Tamás  Gyula  vezérigazgató

rnint  vállalkozó  (továbbiakban:  Vállalkozó)

á továbbiakban  együttesen,  inint  F'elek  között  az alábbi  feltételekkel  az alulírott  helyen  és

időben.

1  Előzmények:

1.1.MegrendeR5,  mint  ajánlatkérő  2018.12.21.  napján  a közbeszerzésekről  SZÓl0 2015.  évi

CXLIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  115.  g-ában rögzftett  feltétel  fennállása  alapján,

nemzeti  értékhatáit  elérő,  nyílt  közbeszerzési  eljárást  indított  Vállalkozási  szerződés  a

KEHOP-4.l.0-15-20l6-00075  azonosító  számú  projekt  keretében  ,,Dávodi

Földvári-tó  és a karapancsai  erdei  tavak  rehabilitációja  kotrással,

bioremediációval,  kisműtárgy  építéssel,  cserjeirtáSsal"  tárgyában  az 1. ajánlati  rész

(Dávodi  Földvári-tó)  vonatkozásában.  Vállalkozó,  mint  ajánlattevő  az eljárásban  a

törvényes  feltételeknek  megfelelő  érvényes  ajánlatot  nyújtott  be.

1,2, Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési e5árás eredményeként Vállalkozó került
nyertes  ajánlattevőként  kihirdetésre  a 2019.09.27.  napján  megküldött  eljárás

eredményéről  szóló  összegezés  tanúsága  szerint.
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2 A szerződés tárgya,  tartalma,  teliesítés  helye(i)

2.1.Je1eii  szerződés  tárgya  Vállalkozási  szerződés  a KEHOP-4.1.0-15-2016-O0075

azonosító  számú  projekt  keretében  ,,Dávodi  FöIdvári-tó  és a karapancsai  erdei

tavak  rehabilitációja  kotrással,  bioremediációval,  kisműtárgy  építéssel,

cserjeirtással"  1. ajánlati  rész  (Dávodi  Földvári-tó)  az ajánlattételi  felhívásban,  a

közbeszerzési  dokumenfüi'nokban  és a jelen  szerződésben  meghatározott  feltételeknek

megfelelően.

Felek  rögzítik,  hogy  az építési  beruházás  megvalósításának,  i'nűszaki  parai'nétereit,

valainint  a hatályos  jogszabályok  szerinti  taitalornmal  rendelkező  kiviteli

tervdokumentációkat,  műszaki  lefrásokat,  valamint  hatósági  engedélyeket  az

ajánlattételi  felhívás  és a közbeszerzési  dokui'nentui'nok  tartalmazzák.

A teliesítés  helyei:

NUTS-kód:  HU331

Település  HRSZ

I. rész  tekintetében:

Dávod  0271  a

Dávod  0363  c,h

Dávod  1674

Dávod  0256

Dávod  0365

3 A teliesítés  határideie

3.1.  A  vállalkozási  szerződés  annak  valame'nnyi  fél  által  töiténő  aláírásának  napján  lép

hatáIyba.  A szerződés  teljesítésének  határideje  - ameIy  a sikeres  műszaki  átadás-

áfüétel  lezárásának  a tervezett  időpontja  is:  A  szerződés  hatályba  lépésétől

számítottan  365.  napjáig  (mely  a sikeres  műszaki  átadás-átvétel  határideje).

3.2.  MegrendeR5  a munkaterületet  -  munkavégzésre  alkalmas  állapotban  -  a hatályba

lépésétől  számftottan  legkésőbb  5 mumanapon  belül  adja  át. Felek  megállapodnak

abban,  hogy  munkavégzésre  alkalmas  áIlapot  nem  terjed  ki a  munkavégzés

megkezdéséhez  szükséges  rfövényzeti'nentesítésre,  mivel  az a vállalkozó  kivitelező

feladata.

A munkaterület  átadása  során  VállaIkozó  köteIes  a szoinszédos  épületekről  és

építményekről  állapotfelmérést  készíteni.  Vállalkozó  a meglévő  állapotokat

jegyzőkönyvileg,  fénykép  és videofelvételek  mellékelésével  köteles  dokuinentálni,

majd  az állapot  felvétel  során  tett  megállapításait  Megrendelővel  egyeztetni.
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3.3.  Vállalkozó  eR5te1jesítésre,  eR5zetes  átadásra  jogosult.  Vis-maior  (előre  nem  látható  és

elháríthatatlan  teri'nészeti  katasztrófa,  illetve  társadalmi  esemény)  esetén  a teljesítési

határidőt  a Felek  méltányosan  meghosszabbíthatják.  '

3.4.  Vállalkozó  a jelen  szerződést  akkor  teljesíti  határidőben,  ha  a 9.4.  pont  szerinti  készre

jelentést  a teljesítési  határidőn  belül  megtette  és a vonatkozó  szabályok  szerint

lefolytatott  átadás-átvételi  eljárás  sikeresen  és kikötésmentesen  lezárult.

Vállalkozó  határidőben te5esít alior  is, ainennyiben a készre jelentést a teljesítési
határidőn  belül  megtette  és a vonatkozó  szabályok  szerint  lefolytatott  műszaki  átadás-

átvételi  eljárás  során  felfedezett  és megnevezett  mennyiségi  vagy  ininőségi  hibák,

hiányok,  hiányosságok  kijavítását  a teljesítési  határidőn  belül  elyégzi.

3.5. Vállalkozó  a jelen szerződést nemte5esíti  határidőben, amennyiben a 9.4. pont szerinti
készre  jelentést  a teljesítési  határidőn  túl  vagy  a teljesftési  határidőn  belül  inegtette,

de a vonatkozó  szabályok  szerint  lefolytatott  műszaki  áíadás-átvételi  eljárás  során

felfedezett  és megnevezet  mennyiségi  vagy  minőségi  hibák,  hiányok,  hiányosságok

kijavítását  a teljesítési  határidőn  belül  nem  végezte  el. Ezekben  az esetekben  a

késedelem  első  napja  a szerződés  hatályba  lépésétől  számítottan  366.  nap.

4 Vállalkozói  díi

4.1.  A  Vállalkozót  a jelen  szerződésben  foglalt  kötelezettségeinek  hiba-  és hiánymentes

teljesítéséért  nettó  100.400.000,-  Ft, azaz nettó  százmi1lió-négyszázezer  forint

átalánydíj  illeti  meg  az 1. ajánlati  részben.

4.2.  A Vállalkozó  a jelen  szerződésben  meghatározott  átalányárért  teljes  körűen

vállalkozik  a szerződés  tárgyának  megvalósítására.  A szerződésben  nevesített

jogcímeken  felül  Vállalkozó  egyéb  címen  díjazásra  nem  tarthat  igényt.

Vállalkozó  külön  díjazás,  valamint  költségtérítés  nélkül  köteles  a műszaki

dokumentációban  szereplő,  de  a költségvetésből  hiányzó,  vagy  nem  ke1R5en

megjelenített  munkákat  (többletinunka)  elvégezni.

4.3.  Jelen  átalánydíjas  megállapodás  alapján  Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  a teljes

mennyiségéit  és hiánytalanságért,  föleg  azon  tételek  esetében,  amelyek  nincsenek

előírva  a közbeszerzési  dokumentumokban,  viszont  a szalanai  szokások  és előírások

szerint  hozzátartoznak  a szerződés  tárgyának  kifogástalan,  teljes  körű

kivitelezéséhez.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  az átalányárat  a feladat  és a helyszín(ek)

ismeretében  adta  meg,  az árat  az esetleg  eRSre nem  látható  munkákra,  ráfordításokra

és körülményekre,  illetve  az esetleges  műszaki  és igényszintbeli  bizonytalanságokra

tekintettel  határozta  meg.

4.4.  MegrendeRS  a Vállalkozónak  közműszolgáltatást  nem  biztosít.  Az  építkezés  folyamán

a szolgáltató  által  biztosított  vételezési  helyen  való  külön  fogyasztásmérő

kiépítésének,  i'nérésének  valamint  a fogyasztás  költségeit  Vállalkozó  viseli.
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5 Fizetési  feltételelc

5.1.  Jelen  szerződés  finanszírozása  az Európai  Unió  Regionális  Fejlesztési  Alapból  és

hazai  központi  költségvetési  eR5irányzatbó1  töiténik.

Megrendelő a tárgyi 1cözbeszerzési e5árás tárgyát képező beruházás pénzügyi
fedezetét:  a KEHOP-4.l.0-l5-2016-O0075  azoi'iosító  szái'm:i  projekt  terhére

biztosítja.

A  táinogatás  intenzitása:  IOO %.

A  fii'ianszfrozás  fon'nája:  utófinanszírozás.

5.2.  A  kifizetés  a 2014-2020  prograi'nozási  időszakban  az egyes  európai  uniós  alapokból

száimazó  táinogatások  feföasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.5.)

Kori'n.rendelet  rendelkezéseinek  megfe1eR5en  töiténik.

5.3. Vállalkozó  a Kbt,  135.  Eg (7)  bekezdése  alapján  áfa néllcül  száinított  - nettó  egyösszegű

ajánlati  ár 5%-ának  inegfelelő  összegű,  azaz "*5.020.000.  Ft.***  eRSleg igénybe

vételét kérheti. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. fi (1) bekezdésére
tekintettel  kerül  kifizetésre.

5.4. Megrendelő  a számlázás/részszámlázás  lehetőségét  az alábbiak  szerint  biztosítja:

Megrendelő  I (egy)  db eR51egszám1a,  valamint  3 (három)  db részszámla  és 1 (egy)

db végszámla  benytijtására  ad 1eheR5séget.  Részszámlák  kiállítására  a legalább  25%,

50o/o-ot  elérő,  illetve  legkésőbb  75%-os  készültségi  fok  esetén  jogosult,  az árazott

költségvetés  szerinti  megvalósult,  igazolt  teljesítésekkel  összhangban.  Végszámla

összege  a szerződés  szerinti  -  áfanélkül  számított  -  ellenszolgáltatás  minimum  25%-

a, amely  az  árazott  költségvetés  szerinti  megvalósult,  igazolt  teljesítésekkel

összhangban  nyújtható  be a kivitelezés  lOO%-os  készültségi  szintjének  elérésekor,

benyújtásának  feltétele  a sikeres  műszaki  átadás-átvétel,  a munkaterület  rendeltetés

szerinti  megrendelönek  töiténő  birtokba  adása,  és ennek  a te1jesítésigazolásban  való

elismerése.

Az  előleg  elszámolása  100  %-ban  a végszámlában  töiténik.

A végszámla  benyújtásának  feltétele  a végteljesítésre  vonatkozó  sikeres  műszaki

átadás-átvétel,  a végteljesítés  vonatkozásában  a munkaterület  rendeltetés  szerinti

megrendelőnek  töiténő  birtokba  adása, és ennek  a teljesítési  igazolásban  való

elismerése.  Vállalkozó  a végszámlát  a kivitelezés  teljesítési  igazolásban  elismert

lOO%-os  készültségi  szintjének  elérésekor  jogosult  benyújtani  a kivitelezés  nettó

szerződéses  értékének  a kifizetett  részszáinlák  összegével  csökkentett  mértékben.

5.5 A szerződés  teljesítésére-  így  a 7.6. pont  szerinti  jótállási  biztosítékra  - vonatkozó

határidők  a végszámlához  tartozó  teljesítéshez  kö'R5dnek  és számolandóak.  Ha a

vállalkozóként  szerződő  fél  írásbeli  értesítésére  (készre  jelentés)  a megrendelőként

szerződő  fél  a szerződésben  az átadás-átvételi  eljárás  megkezdésére  meghatározott

határidőt  követő  tizenöt  napon  belül  nem  kezdi  meg  az átadás-átvételi  eljárást,  vagy

megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. fl (2) bekezdésére figyelernmel -
meghatározott  határidőben  nem  fejezi  be, a vállalkozóként  szerződő  fél kérésére  a

teljesítési  igazolást  (inind  a részteljesítések,  mind  a végteljesítés  vonatkozásában)
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MegrendeR5  köteleö  kiadni.

5.6.  Az  igazolt  teljesítést  követően  a szerződésszerű  és a jogszabályoknak  megfelelően

benyújtott  számla  ellenében,  a számla/részszámla  a MegrendeR5  általi  kézhezvételét

követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyerfütésre, a Ptk. 6:130. 4-ában
foglaltak  szerint.

5.7. Az  AFA  mértékére  a mindenkor  hatályos  jogszabályok  az irányadók.  A munkák

engedélyköteles  építési  tevékenységnek  inint5sü1nek,  ezért  a számlázás  a számviteli-

, illetve  adózási  jogszabályoknak  megfeleRSen,  a "fordított  ÁFA" szabályai  szerint

történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.  törvény 142. 5-a
alapján  az ÁFÁ-t  MegrendeR5  fizeti  meg.

5.8. A  szerződés,  az elszámolás  és a kifizetések  pénzneme  a magyar  forint.

5.9. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. fl szakasza irányadó.

' 5.10.  Aszámlamegkell,hogyfeleljenaszáinvitelrőlésazálta1ánosforgalmiadóró1szóló

törvény  előírásainak,  valai'nint  a vonatkozó  egyéb  hatályos  jogszabályi  előírásoknak.

Megrendelő  felhívja  Vállalkozó  figyelmét,  hogy  a kifizetésre  a 2014-2020

programozási  időszakban  az egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatások

felhasználásának  rendjéről  SZOIÓ 272/2014.  (XI.5.)  Konn.rendelet  rendelkezései  is

irányadóak,  annak  6. melléklet  III/2.  pontjára  is figyeleminel  köteles  Vállalkozó

számláját  kiállítani.  

5.11.  Amennyiben  a számlát  nem  a fentiek  figyelembevételével  küldik  meg,  az a számla

kiegyerfütés  nélküli  visszaküldését  vonja  maga  után,  és az  ebM51 eredő

MegrendeRSnél  vagy  harmadik  személynél  felmeilő  károkéit  Vállalkozót  terheli  a

fe1eR5sség.

5.12.  A  bankszámlák  közötti  elszámolás  útján  teljesített  fizetést  akkor  kell  megtörténtnek

tekinteni,  arnikor  a pénzintézet  a fizetésre  kötelezett  bankszámláját  megterheli.

5.13.  Amennyiben  Vállalkozó  a teljesítéshez  alvállalkozót  vesz  igénybe,  a kifizetésre  a

Kbt. 135. F3 (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet  32/A  S, rendelkezései  alapján  kerül  sor,  valamint  a 32/B.  g-ban

meghatározottak szerint keil  sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. A Kbt. 138 83 (1)
bekezdésben  foglaltak  alapján  az alvállalkozói  teljesítés  összesített  aránya  nem

haladhatja  meg  a szerződés  értékének  65 %-át.

5.14.  Vállalkozó  vállalja,  hogy  nem fizet,  illetve  számol  el a szerződés  teljesítésével

összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. fl (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek  nem  megfe1eR5 társaság  tekintetében  mer'ülnek  fel, és melyek  a

Vállalkozó  adóköteles  jövedelmének  csökkentésére  alkalmasak.  A  szerződés

teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  tulajdonosi  szerkezetét  a Megrendelő  számára

megismerhetővé  teszi és a Kbt.  143.  8, (3) bekezdés  szerinti  ügyletekről  a

MegrendeR5t  haladéktalanul  értesíti.

5.15.  Felek  rőgzítik,  hogy  MegrendeRS  tartalékkeretet  nem  biztosít.

5.16.  A  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  130.  Fg (1) bekezdése  alapján  lehetőség  van  az

engedményezésre.  Az  engedményes  részére  történő  folyósítás  feltétele,  hogy  a

hivatkozott kormányrendelet 130. F3 - nak mindenben megfe1eR5 engedményezési
szerződést  vagy  értesítőt  a Vállalkozó  legkésőbb  a számla  benyújtásával  egyidejűleg

Megrendelő  részére  átadja.

5



6 Szerződésszegés és iogkövetkezményei

6.1.  Késedelmi  kötbér

Ai'nennyiben  VálIalkozó  jeIen  szerződés  teljesítése  során  a végteljesítési  határidő

tekintetében  olyan  okból,  ainelyért  felelős  késedelembe  esik,  úgy  késedelmi  kötbér

í'negfizetésére  kötelezett.  A  késedelmi  kötbér  i'nértéke  a késedelei'n  mföden

megkezdett  napja  után  naptári  naponként  nettó  szerződéses  ellenérték  0,5 oA-a

Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a késedelmi  kötbér  érvényesítése  a teljesítés  alól  nem

mentesfti  Vállalkozót.

Felek  rögzítik  továbbá,  hogy  a Vállalkozó  köteles  a késedelmes  teljesítésből  eredően

Megrendelőnek  mindazon  kárát  inegtéríteni,  amelyért  MegrendeR5  harmadik

személy  felé  helytállni  tartozik.  (Ptk.  6:187.  8, (3)  bekezdés)

6.2.Meghiúsu1ási  kötbér

Amennyiben  a szerződés  teljesftése  olyan  okból,  amiéit  Vállalkozó  felefös

meghiúsul,  a Vállalkozó  a szerződés  teljes  nettó  összegének,  mint  vetítési  alap  20 %-

ának  megfe1eR5  meghiúsulási  kötbért  köteles  fizetni.

Megrendelő  -  érdeki'núlás  bizonyítása  nélkül  -  a szerződéstől  elállhat  és

i'neghiúsulási  kötbérre  jogosult  akkor  is, ha a szerződés  teljesítését  Vállalkozó  a

munkaterület  átadásától  szái'nított  15  naptári  napon  belüI  nem  kezdi  meg  olyan  okból,

amiért  Vállalkozó  fe1eR5s.

Megrendelő  -  érdelanúlás  bizonyítása  nélkül  -jogosult  a szerződést  a VálIalkozóhoz

intézett  egyoldalú  nyilatkozattal,  azonnali  hatállyal  felinondani  vagy  a szerződéstől

elállni  és Vállalkozó  felé  ineghiúsulási  kötbért  érvényesíteni  akkor  is,  ha  a teljesítés

jelen  szerződésben  megállapított  határidejéhez  képest  a Vállalkozó  40 napot  elérő

vagy  azt  meghaladó  késedelembe  esik  olyan  okból,  amiért  Vállalkozó  felelős.

A ineghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. F3
(l)  bekezdés)

6.4. A  felek  megállapodnak  abban  is, hogy  ainennyiben  Vállalkozó  a késedelmi  vagy  a

meghiúsulási  kötbért  MegrendeRS  írásbeli  felszólításától  számított  15 napon  belül

nem  vagy  csak  részben  fizeti  meg,  MegrendeR5  jogosulttá  válik  a kfübér  vagy  annak

meg  nem  fizetett  része  tekintetében  a teljesítési  biztosfték  érvényesítésére.

Amennyiben  Vállalkozó  szerződésszegése  folytán  MegrendeR5t  az európai  uniós

támogatás  egészben,  vagy  részben  történő  visszafizetésére  kötelezik,  azt  Vállalkozó

köteles  megtéríteni  a MegrendeR5nek  a kötbért  meghaladó  kára  körében.

Megrendelő  -  figyeleiuínel  a Kbt.  135.  j-ának  (6)  bekezdésére  -  a jelen  szerződésből
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eredő  esetleges  taitozásával  szemben  csak  a jogosult  által  elismeit,  egynemű  és lejárt

követelését  számfthatja  be.

Ameru'iyiben  a szerződés  olyan  okból  szűnik  meg,  amelyért  MegrendeRS  felelős,

Vállalkozó  jogosult  a szerződés  inegszűnésének  időpontjáig  efüégzett  munkák

felmerült  költségeinek  ellenértékére.

6.5.  Teljesítési  biztosíték:  Megrendelő  a szerződés  teljesítésének  elmaradásával

kapcsolatos  igények  biztosítékaként  teljesítési  6iztosítékot  köt  ki,  hivatkozással  a

Kbt. 134. Fj (2) bekezdésére,  melynek  mértéke  a szerződés  szerinti  ÁFA  néllcül

száinftott  ellenszolgáltatás  5 %-a. A teljesítési  biztosítékot  a szerződés  hatályba

lépését  követő  5 munkanapon  belül  kell  Megrendelő  rendelkezésére  bocsátani,  és

annak a te5esítés időtartama  alatt (beleéitve az esetleges késedelmet is) -  sikeres

műszaki  átadás-átvétel  lezárásáig  - érvényben  kell  maradnia.  Megrendelő  rögzfti,

hogy  a teljesítésként  a sikeres  műszaki  átadás-átvétellel  lezárását  érti.

6.6. A teljesítési biztosíték  Vállalkozó  választása szerint a Kbt. 134. fl (6) bekezdés a)
pontjában  foglaltak  szerint  teljesíthető  óvadékként  az előírt  pénzösszegnek  az

'ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára  történő  befizetésével,  átutalásával,

pénzügyi  intézmény  vagy  biztosító  által  vállalt  garancia  vagy  készfizetö  kezesség

biztosításával,  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  - készfizető

kezességvállalást  tartalmazó  - kötelezvénnyel.

6.7. A fentieken  túlmenően  a teljesítési  biztosítéknak  tartalmaznia  kell  azt, hogy  a bank

vagy  a biztosító  társaság  kötelezi  magát  arra,  hogy  MegrendeRS  első írásbeli

felszólítására,  Vállalkozó  vagy  bármely  más  személy  esetleges  kifogásolását

figyelmen  kfvül  hagyva,  azonnal  kifizeti  a Megrendelőnek  a megjelölt  összeget  a

jogviszony  vizsgálata  nélkül,  a bank  vagy  a biztosító  társaság  saját  kötelezettsége

alapján.

6.8. Megrendelő  a teljesítési  biztosíték  terhére  annak  érvényességi  időtartama  alatt  saját

maga is efüégezheti,  i11e'R51eg harmadik  személlyel  elvégeztetheti  azokat  a -

szerződés  teljesítéséhez  sz'ükséges  -  munkákat,  ai'nelyek  az élet-  és vagyonbiztonság

védelme  érdekében  azonnali  beavatkozást  igényelnek,  vagy  amelyeket  Vállalkozó

írásbeli  felszólftás  ellenére  a megadott  határidőn,  de legkésőbb  15 napon  bel'ül  nem

végez  el.

6.9.  A  teljesítési  biztosíték  nem  mentesíti  Vállalkozót  a szerződésszerű  teljesítésből  eredő

-  a teljesítési  biztosíték  mértékét  meghaladó  -  megrendelői  követelések  teljesítése

alól.

6.10. A teljesítési  biztosíték  átadásának  bármilyen  okból  förténő  elmulasztását  vagy

késedelmes  teljesftését,  illetve  nem  megfe1eR5 biztosíték  nyújtását  a szerződő  felek

olyan  szerzödésszegésnek  tekintik,  hogy  ez  magában  inegalapozzaSÚ1\'OS
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MegrendeRS  jogosultságát  - káitérítési  és  indokolási  kötelezettség  nélkül  - az

egyoldalú  elállásra,  valainint  a meghiúsulási  kötbér  követelésére.

7 Szavatosság, iótállás

7.1.  Vállalkozónak  -  a kivitelezés  i'nűszaki  ellenőrzése  során  -  a MegrendeRS  áItal

inegjelölt  hibákat,  illefüe  hiányokat  a körülinények  által  lehetővé  tett  legrövidebb,  de

legfeIjebb  az'erre  irányuló  írásbeli  felszólításban  rögzített  időn  belül  ki  kell  javítania,

illetve  pótolnia  szükséges.

7.2.  Vállalkozónak  a kivitelezési  iminkák  befejezésekor  nyilatkoznia  kell,  bogy  a

beruházást  a MegrendeR5  adatszolgáltatása,  valamint  az ajánlattételi  felhívás,  a

közbeszerzési  dokumentuinok  és i'nűszaki  leírás  alapján,  a hatályos  jogszabályokban

ineghatározotí:  eR5írások  és szabványok,  illefüe  a szalana  általánosan  elfogadott

szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 ífi rendelkezéseire figyelerni'nel
készftette  el.

7.3.  Vállalkozóazépítésiberuházásraamegajánlásaszerinti36  h6napidötartamújótállást

vállal.  Amennyiben  ajótállás  tekintetében  jogszabáIy  a fentieknéI  magasabb  méitéket,

vagy  hosszabb  kötelező  alkali'nassági  időt  határoz  meg  valamely  munkarész

tekintetében,  akkor  a vonatkozó  jogszabály  eR5írásait  kell  alkalmazni.

A  jótállás  időtartama  alatt  a Vállalkozó  a MegrendeR'  által  jelzett  hibás  munkarészek

kijavítását  10  naponobelül  köteles  megkezdeni  és műszakilag  indokolt  időtaitamon

belül  befejezni.  A  jótállási  igény  a jótállási  határidőben  érvényesíthető,  amelynek

kezdete  a sikeres  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  befejezésének  időpontja.  Ha  a

jótállásra  kötelezett  kötelezettségének  a jogosult  felhivására  - megfe1eR5  határidőben

- nem  tesz  eleget,  a jótállási  igény  a felhívásban  tűzött  határidő  elteltétől  számított

három  hónapon  belül  akkor  is érvényesíthetö  bíróság  eRSp, ha  a jótállási  idő  már

eltelt.

Üzemeltetést  gátló  hiba  felmerülése  esetén,  amennyiben  MegrendeR5  soron  kjvtíli

intézkedëst  kér  Vállalkozótól  és a jelzett  hiba  kijavítására  Vállalkozó  a felhfvásban

rögzített  időben  nei'n  intézkedik,  úgy  MegrendeR5  jogosult  a munkát  más

vállalkozóval  efüégeztetnie.  Ha  a jótállási  időtartamon  belül  észlelt  hibák  kijavítását

a Vállalkozó  a meghatározott  határidőn  belül  nem  teljesíti,  akkor  is jogosult  a

Megrendelő  a munkát  a jótállási  biztosíték  terhére  más  vállalkozóval  elvégeztetnie.

A  javítás  (pótlás)  költségét  a Vállalkozó  utólag  nem  vitathatja.

7.4.  A  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  során  feli'nerülő  kifogás  esetén  a Vállalkozó  köteles

a Megrendelő  által  kiszabható  póthatáridőn  belül  szerződésszerű  teljesítésre.  Vita

esetén  a MegrendeRS  által  felkérendő  szakéitő  jelöli  meg  a javítandó  munkákat  és a

póthatáridöt. A MegrendeRS fizetési kötelezettsége te5esítéséve1 ezen időtartam alatt
nem  esik  késedelembe.
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7.5.  MegrendeRSaműszakiátadás-átvételie1járáskormégnemje1entkező,vagyazeljárás

lezárását  követően  felmeilő  hibák  esetén,  a szavatossági  és a garanciális  igények

érvényesítése  céljából  utó-felüfüizsgálati  eljárást  folytat  le,  melynek  tervezett

időpontja  a végteljesftést  követő  12. hónap.

7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás te5esítéséve1 kapcsolatos igények
biztosítékaként  36  hónap  jótállás  időtartamára  jótállási  biztosítékot  köt  ki,

hivatkozással a Kbt. 134. F3 (3) bekezdésére, melynek méitéke a nettó szerződéses
ellenérték  5 %-a.

A jótállási  biztosítékot  a szerződés  teljesítését  (a sikeres  műszaki  átadás-átvételt)

követö  5 munkanapon  belül  kell  MegrendeRS  rendelkezésére  bocsátani,  és a jótállás

időtaitamának  leteltét  követő  30 napig  lehívhatónak  kell  maradnia.

A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. fl (6) bekezdés a)
pontjában  foglaltak  szerint  teljesíthető  óvadékként  az előíit  pénzösszegnek  az

ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára  történő  befizetésével,  átutalásával,

pénzügyi  intézmény  vagy  biztosító  által  vállalt  garancia  vagy  készfizető  kezesség

biztosításával,  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  - készfizető

kezességvállalást  tartalmazó  - kötelezvénnyel.

7.7. A jótállási  biztosíték  átadásának  báimilyen  okból  történő  elmulasztását  vagy

késedelmes  teljesítését,  illetve  nem  megfelelő  jótállási  biztosítéknyújtását  a szerződő

felek  olyan  súlyos  szerződésszegésnek  tekintik,  hogy  ez önmagában  megalapozza

MegrendeRS  jogosultságát  a teljesítési  biztosíték  igénybevételére.

7.8. Jótállási  biztosíték  felhasználása

Amennyiben  Vállalkozó  jótállási  kötelezettségeit  nem,  vagy  nem  határidőre  teljesfti,

' Megrende1őjogosultamunkátmásvállalkozóvalelvégeztetni,ésfelmerültkö1tségeit

Vállalkozó  felé  érvényesíteni,  amely  elsősorban  a jótállási  biztosíték  terhére  kerül

elszámolásra.

A  jótállási  biztosíték  előzetes  biztosítéknak  tekintendő,  így  az nem  érinti  az adott

szerkezetekre  (munkanemekre)  eR5írt szavatossági,  illetve  a kötelező  alkalmassági

időben  jelentkező  Vállalkozói  kötelezettségeket.

7.9.  Biztosíték  felszabadítása

A  -Ëiztosítékot MegrendeR5  a jótállás  időtartamának  lejártát  követő  15 napon  belűl

felszabafütja  a fel  nem  használt  összeg  visszautalásával,  vagy  a bankgaranciában

szerepRS időpontot  köve'R5en  a bankgarancia  minden  külön  jognyilatkozat  nélkül,

automatikusan  hatályát  veszti.

8 Együttműködési  kőtelezettségek

8.1.  A Felek  i'negállapodnak  abban,  hogy  a jelen  szerződés  megfe1eR5 teljesítése



érdekében  egyi'nással  szorosan  együttműködnek,  a jelen  szerződésből  származó

esetleges  vitákat  jó szándékkal,  az  együttinűködés  és a kölcsönös  egyetértés
szellemében,  közvetlen  tárgyalások  útján  kísérlik  meg  rendezni.

8.2. JeIen szerződés te5esítése vonatkozásában kapcsolattaitásra az alábbi személyek
jogosriltak:

Megrendelő  részéről:

- te1jesítésigazo1ásra  jogosult:

név:  Závoczky  Szabolcs  igazgató

telefonszáin:  +36-72/517-200

e-mail: dunadrava@ddnp.hu

- kapcsolattartó:

név:  Thoma-Kökény  Ildikó

telefonszáin:  +36  30 3366-404

e-mail: ikokeny@ddnp.hu

- műszaki  ellenőr:

név:  Hanga  Csaba

telefonszám:  +36  20 5798-432

e-mail:  hangacs51(a,gmail.con'i

Vállalkozó  részéről:

- nyilatkozattételre  jogosult:

név:  Tóth  József

telefonszám:  +36  30 485  8547

e-mail:  tot1i.iozsef(Qszabadics.hu

- e-napló  vezetéséért  fe1eR5s személy:

név:  Homlok  Antal

NÜJ  szám:  295  357  801

telefonszám:  +36  70 501 1240

e-mail:  hoi'nlok.antal((szabadics.hu

3. éitékelési  részszempont  szerinti  megajánlás:

név:  Fischer  László

szakinai  többlettapasztalat:  36 hónap

8.3.  A  jelen  szerződés  körébe  taitozó  munkáknál  a Vállalkozó  feladata  a munkarend

kialakítása,  a fe1eR5s műszaki  vezetés,  a hatályos  jogszabályok  szerinti  biztonságos

munkavégzés,  a vagyonvédelein,  illetve  a tűzvédelem  feltételeinek  biztosítása.
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8.4. Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a Megrendelő  a kivitelezés  teljes  időtartama  alatt

jogosult  az építés  folyamatos  figyelemmel  kísérésére,  az építési  területre  képviselői

vagy  szakértői  útján  bemeru'ii,  az építési  munkálatokat  ellenőrizni.

8.5. Az  eltakarásra  kerüR5 munkarészekről  Vállalkozó  -  legalább  az eltakarás  elött  3

munkanappal  - éitesfti  Megrendelő  képviseR5jét  (műszaki  ellenőr)  inegjelöfüe  az

eltakarás  időpontját.  Eltakarni  csak a műszaki  ellenőr  hozzájárulásával  lehet.  A

műszaki  ellenőr  hozzájárulása  nem  mentesíti  Vállalkozót  a teljes  körü  felelössége

alól.  Ha  a Megrendelő  az éitesítés  ellenére  az ellenőrzést  határidőben  nem  végzi  el,

úgy  a Vállalkozó  jogosult  a munkarészt  a műszalci  ellenőr  hozzájárulása  nélkül  is

eltakarni  és a Megrendelö  a késöbb  a beépitett  munkarészt  csak  akkor  ellenőrizheti,

ha az újból  végzett  munkával  kapcsolatos  költségeket  a Vállalkozónakmegfizeti.

8.6.  Vállalkozó  az  építési  munkaterületet  köteles  előírásszerűen  körülhatárolni,

figyeli'neztető  táblákkal  ellátni.

8.7.  A  Vállalkozó  a MegrendeRS  utasítása  szerint  köteles  eljáini.  Az  utasftás  nem  terjedhet

kiatevékenységmegszervezésére,ésnemtehetiateljesít4stterhesebbé.  .

Ha  a megrendelő  célszerűtlen  vagy  szakszerűtlen  utasítást  ad, a vállalkozó  köteles  őt

erre  figyelmeztetni.  Ha  a megrendelő  a figyelmeztetés  ellenére  utasítását  fenntartja,

a vállalkozó  a szerződés'R51 elállhat  vagy  a feladatot  a megrendeRS  utasításai  szerint,

a megrendeR5  kockázatára  elláthatja.  A vállalkozó  köteles  megtagadni  az utasítás

teljesítését,  ha annak  végrehajtása  jogszabály  vagy  hatósági  határozat  megsértéséhez

vezetne,  vagy  veszélyeztetné  mások  személyét  vagy  vagyonát.

8.8. A munkavégzés  során  Vállalkozónak  a helyszínt  szabadon  kell  tartania  minden

szükségtelen  akadálytól  és minden  fölösleges  anyagot  a környezetvédelmi

előírásoknak  i'negfelelő  gondossággal  és a magyar  szabvánnyal  összhangban  kell

tárolni,  figyeleinrnel  adott  esetben  az eljárást  megindító  felhívás  II.2.5.  pont  szerinti

ajánlatok  értékelése  3. értékelési  szempont  alszempontjaira  tett  valamely

megaján1ásra/vállalásra  (amennyiben  az ajánlattevő  ilyen  megajánlást  tett).  '

8.9. Vállalkozó  köteles  a munkák  során  a környezet  védelme  érdekében  efüárható

gondossággal  eljárni.

8.10.  Vállalkozó  a szerződés  teljesítése  érdekében  alvállalkozó  bevonására  jogosult  a Kbt.

138.  Ej(2)  -  (5)  bekezdésére  figyelernmel.

8.11. A szerződéstől  eltérő  munkavégzés,  baleseti,  vagy  anyagi  kár  esetén  Vállalkozó

köteles  alvállalkozóját  figyelmeztetni,  illetve  utasftani,  vagy  a munkát

felfííggeszteni.  A Vállalkozó  az általa  igénybevett  alvállalkozókéit  teljes  körű  és

korlátlan  (objektív)  felelősséggel  tartozik,  tevékenységükért,  mint  sajátjáért  felel.
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8.12. Vállalkozó a beépített anyagok i'ninőségét az érvénye7 rendeletek és szabványok
szerint  garantálja,  és azt  minőségtam:isítvánnyal  igazolja.  A  szülcséges  bizonylatokat

Vállalkozó  az átadás-átvételi  eljárás  befejezésével  egy  időben  átadja  a Megrendelő

képviseR5jének. (Megrendelő ilyen irán%i kérése esetén a Vállalkozó köteles a
szükséges  dokumentuinokat  az átadás-átvételi  eljárást  megelőzően  is bemutatni  a

Megrendelő  képviselőinek.)  A  beépítendő  termékek  teljesítmény  nyiIatkozatát  vagy

megfeleRSségi  tanúsítványát  a beépítés  előtt  fel kell  tölteni  az  e-naplóba  a

Vállalkozónak.

8.13.  A  Vállalkozó  köteles  a vonatkozó  jogszabályi  és szakmai  eR5írásoknak  mindenben

i'negfe1eR5,  hiba-  és hiányi'nentes  teljesítésre,  valainint  a teljesítési  határidők  szigorú

betartására.

8.14.  A  Vállalkozó  köteles  a szerződés  teljesítését  akadályozó  valamennyi  körülményről  a

Megrendelőt  írásban  haladéktalanul  értesíteni,  s egyben  lehetősége  szerint  azokat

haladéktalanul  inegszüntetni,  elhárítani.

8.15.  Vállalko:zó  köteles  a vállalt  i'nunkát  a vonatkozó  szabályok,  hatósági  eR5írások  és

engedélyek,  valamint  egyéb  szalanai  követelmények  szerinti  tartalombaií  és

minőségben  a teljesítési  határidőig  szolgáltatni,  illetve  e1készíteni/megva1ósítani.

8.16.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a közbeszerzési  dokumenfümok  részeként  kiadott  műszaki

dokumentációt  átnézte,  azok  az  előfrásoknak,  szabványoknak  megfelelnek,

kivitelezésre  alkalmasak.  Erre  tekintettel  a műszaki  dokumentáció,  illetőleg  az egyéb

okiratok  esetleges  hibájára  vagy  hiányosságára  való  hivatkozással  a későbbiek  során

szerződésmódosítás  nem  kezdeményezhető.  A  vállalkozási  díj nem  növelhető  azon

az alapon,  hogy  a költségvetési  kiírás  a mennyiségeket  nem  megfe1eR5en  tartalmazza

vagy  a müszaki  dokumentációban  szerepRS  munkarészt,  illetve  tételt  a kiírás  nem

tartalmazza.

8.17.  Vállalkozó  a helyszínről  a hulladékot  és feleslegessé  vált  anyagait  rendszeresen

elszállftja,  az építés  környékét  rendezett  állapotban  adja  át. Vfülalkozónak  az épftési

munkaterületen  keletkezett  építési-bontási  hulladék  mennyiségét  naprakészen  kell

vezetnie,  és a Megrendelőt  értesítenie  kell,  ha  az építési-bontási  hulladék  mennyisége

eléri  az  építési  és bontási  hulladék  kezelésének  részletes  szabályairól  szóló

jogszabályban  eR5írt  küszöbértéket.

Amennyiben  bármely  hulladék  anyagi  minősége  szerinti  csoportban  a keletkező

építési  vagy  bontási  hulladék  mennyisége  meghaladja  a 45/2004.  (VII.  26.)  BM-

KvVM  együttes  rendelet  1. számú  mellékletben  foglalt  mennyiségi  küszöbértéket,

Vállalkozó  köteles  az adott  csoporthoz  taitozó  hulladékot  - a hulladék  további

könnyebb  hasznosíthatósága  érdekében  - a többi  csoporthoz  tartozó  hulladéktól

elkülönítetten  gyűjteni  mindaddig,  amíg  a hulladékot  a kezelőnek  át nem  adja.

A  Vállalkozó  a saját  tevékenységéből  származó  hulladékokat,  szemetet  a i'nunkaterület

kijelölt  helyein  - környezetszennyezést  kizáró  rnódon  - köteles  gyűjteni.
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A  nem  hasznosított  vagy  nem  hasznosítható  építési  és bontási  hulladék  kizárólag  inert

vagy  nem veszé1yeshuIladék-1erakón  helyezhető  el a hulladéklerakás  szabályainak

betartásával.

A  bontott  anyagokat,  építési  törmeléket,  egyéb  hulladékot,  illetve  aszfaltot

Vállalkozónak  a i'nunkaterületről  történő  levonulás  előtt  össze  kell  gyűjtenie,

bizonylatolniakell,  és dokumentáfüa  el kell  szállftania,  ahu1ladékgazdálkodásról  szóló

2012.  évi CLXXXV.  tőrvény,  valamint  a veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  egyes

tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015  (VIII.7.)  Koim.  rendelet  szerint.

A munkagépek  által  okozott  olajfoltokat  azonnal  meg  kell  szüntetni.  A szennyezett

felitató  anyag  veszélyes  hulladék,  így kezeléséről  szintén  a vonatkozó  jogszabály

szerint  kell  gondoskodni.

9 Átadás-átvétel

9.1.  Azátadás-átvételie1járáscéljaannakmegállapítása,hogyaVállalkozóáltalelvégzett

kiviteli  munka  teljesíti-e  az  eRSzetesen  megfogalmazott  és rögzített  műszaki

követelményeket,  az érvényben  léV('  szakhfüósági eR5írásokat,  megfelel-e  hatósági

engedélyekben  és a jelen  szerződésben  írt egyéb  követelményeknek,  valamint

alkalmas-e  rendeltetésszerű  használatra.  Az  átvételkor  a 191/2009.(IX.15.)  Korm.

rendelet  szerinti  eljárásban  a Megrendelő  kifogásait  rögzítheti  és a hibák  kijavítására

póthatáridőt  adhat,  illetve  a Vállalkozó  köteles  ezen  póthatáridőt  belül

szerződésszerűen  teljesíteni,  valamint  átvételkor  Vállalkozó  átadja  a megvalósulási

és minősftési  dokurnentációt  (mérési  jegyzőkönyvek,  oktatási  naplók,  kezelési

utasítások,  stb.).  Vita  esetén  a Megrendelő  által  felkérendő  szakértő  jelöli  meg  a

javítandó  munkákat  és a póthatáridőt.  A  kijavítás  után  a Felek  ismételten  lefolytatják

az áfüételi  eljárást,  melyre  ugyanezen  szabályok  irányadóak.

Az  építési  munkák  átvételének  feltétele  a megvalósulási  és minősítési  dokumentáció

elkészítése  és átadása  Vállalkozó  részéről,  a sikeres  és kikötésmentes  műszaki

átadás-átvételről  szóló  jegyzőkönyv  és a kivitelezői  nyilatkozat,  valamint,  hogy  az

építés  környékét  rendezett  állapotban  adja  át.

9.2.  A szerződés  tárgyának  kárveszélye  a Vállalkozóról  a MegrendeR're  a hiány-  és

hibamentes  átadás-átvételre  vonatkozó  jegyzőkönyv  aláírásával  egyidejűleg  száll  át.

9.3.  A  jelen  szerződés  szerinti  valamennyi  munka  teljesítését  Vállalkozó  írásban  - az e-

naplóba  töiténő  rögzftés  esetében  is  -  készre  jelentés  formájában  kőzli

Megrendelővel.

9.4. Eru'iek  alapján  Megrendelő  meghatározza  a jelen  szerződésben  megállapított  építési-

kivitelezési  munkák  teljesítésére  vonatkozó  átadás-átvételi  eljárás  megkezdésének

időpontjá.  Felek  az átadás-átvételi  eljárást  a készre  jelentést  követő  15 napon  belül
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inegkezdik  és a n'iegkezdést  követő  30 napon  belül  lefolytatják.

Vállalkozó  ezen  határidőkre  figyelei'ni'nel  írásban  nyújtja  be a készre  jelentését.

9.5. Amennyiben  szükséges,  az átadás-átvételi  eljárás  során  Megrendelő  hibajegyzéket

vesz  fel,  amelyet  póthatáridő  tűzése  mellett  átadhat  Vállalkozónak,  aki  a határidőn

belfü  a jegyzékben  szerepR5  hibákat  i'negszünteti  és a teljesítést  isinételten  készre

jelenti.  Az  ismételt  készre  jelentést  követően  a jelen  fejezet  rendelkezéseit  kell

megfelelően  alkali'nazni.

9.6. MegrendeR5  az I. osztályú  minőségű  teljesítést  veszi  át rendeltetésszerű  használatra  és

üzeineltetésre  alkalmas  állapotban.  Megrendelő  az  átadás-átvételi  eljárás

megindítását-vagy  az  átvételt  nem  tagadhatja  meg,  ha Vállalkozó  teljesítésében

olyan  jelentéktelen  hiba  van,  amelyek  i'nás hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,

iIletve  a kijavításukkal,  pótlásukkaI  járó  i'nunkák  folytán  sem  akadályozza  a

rendeltetésszerű  használatot.  Vállalkozó  ebben  az esetben  sem  mentesül  a kijavítás

kötelezettsége  alól.

lO  Titoktartás

10.1.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  jelen  szerződés  megkötése  és az építési  beruházás

teljesítése  során  a Vállalkozó  tudomásárajutott  valameru'iyi  információ  és adat  űzleti

titkot  képez.

10.2.  Vállalkozó  a jelen  szerződés  teljesítése  során  tudomására  jutott  adatokat  és

inforínációkat  jelen  szerzÁ'dés  teljesítéséhez  szükséges  mértéket  ineghaladóan  nem

használhatja  fel,  azokat  a Megrendelő  érdekeit  sértő  vagy  veszélyeztető  módon  nem

kezelheti,  harmadik  fél  számára  semmilyen  formában  nem  szolgáltathatja  ki,  azok

kizárólag  a MegrendeRS  tulajdonát  képezik,  valamint  azokról  kizárólag  a Megrendelő

rendelkezhet.  Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  az üzleti  titola'iak  minősüRS  adatok

és információk  illetéktelen  harmadik  személlyel  történő  szóbeli  közlése  is

nyifüánosságra  hozatalnak  minősül.

10.3.  Vállalkozó  tudomásul  veszi  és elfogadja,  hogy  titoktaitási  kötelezettsége  jelen

 szerződés  megszűnését  követően  is fennáll.

Il  Korrupcióellenes  záradék

11.1. A Vállalkozó  jelen záradék aláírásával egyide3űleg  kijelenti,  hogy nem követ el, nem
engedélyez,  nem  segít  eR5 olyan  cselekrnényt;  illefüe  harmadik  személyt  nem  jogosít

fel,  nem  bír  rá olyan  cselelanényre,  amely  a Felek  részéről  a mindenkor  hatályos

közélet  tisztáságára  vonatkozó  - különös  tekiptettel  a korrupció  ellenes  -

jogszabályok  megsértésére  irányul,  vagy  azt eredményezi.  Jelen  kötelezettség

különösképpen  a Megrendelő  közszolgálati  tisztviselői,  munkavállalói,  megbízottjai,

valamint  ezen  személyeknek  a Büntető  Törvénykönywől  szóló  2012.  évi  C. törvény

- 459.5 (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-,
isineretségi-,  üzleti-,  és egyéb  kapcsolati  köréhez  tartozók  számára  eszközölt
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jogellenes  kifizetésekre,  működésükkel  összefüggő  jogtalan  előny  nyújtására

vonatkozik.

11.2.  A  Vállalkozó  nein  ajánlhat  fel,  nei'n  adhat  (illetve  erre  vonatkozóan  nem  állapodhat

meg)  a Megrendelö  inegMzásából  eljáró  közszolgálati  tisztviseRSnek,

munkavállalónak,  képviseRSnek,  illetve  bármely  a Megrendelő  megbízásából  eljáró

harmadik  személynek  ajándékot,  illetve  pénzbeli,  vagy  nei'n  pénzbeli  juttatást.

11.3.  A Vállalkozó  vállalja,  hogy  nein  fogad  el a MegrendeRS  megbízásából  eljáró

személytől,  ajándékot,  pénzbeli,  vagy  nem  pénzbeli  juttatást.

11.4.  A Vállalkozó  jelen  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  kötelezettséget  vállal  arra,

hogy,  amennyiben  jelen  záradékkal  érintett  szerződés  kapcsán  folytatott  tárgyalások

során,  á szerződés  megkötésére,  illetve  a szerződésben  foglaltak  teljesítésre

vonatkozóan  a kornipció  bárinely  formájáról  vagy  annak  kísérletéről  tudomást

szerez,  illefüe  amennyiben  a korrupció  gyanúja  felmerül,  azoru'ial  értesíteni  köteles  a

MegrendeRSt.

12.  Közbeszerzési  dokumentumok,  építési  napló

12.1.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy:

- megismerte  a közbeszerzési  dokumentumok  részeként  rendelkezésére

bocsátott  műszaki  dokumentáció  tartalmát,  és az abban  foglalt  munkálatok  teljes

körü  megvalósítására  tett  ajánlatot;

a többletmunka  kockázatát  magára  vállalja;

- a rendelkezésére  bocsátott  műszaki  dokumentáció  alapján  az  építési

beruházást  szerződésszerűen,  teljes  körűen,  műszaki  és minőségi  szempontból  is

kifogástalan  állapotban,  a vonatkozó  jogszabályoknak,  műszaki  szabályola'iak

megfeleRSen  készíti  el;

- a közbeszerzési  dokumentumokat  áttanulmányozta,  az abban  foglalt  adatokat

ismeri;

- ajánlati  árát  a fentiek  tudatában  alakította  ki,  teljes  körűen  és hiánytalanul

, vállalkozik  a szerződés  tárgyának  a megvalósítására;

- szerződés te5esítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles
külön  térítés  nélkül  elvégezni,  annak  ellenértékét  nem  érvényesítheti,  mivel  a

vállalkozási  díj  átalányáron  került  meghatározásra.

12.2.  Vállalkozó  a kivitelezési  munka  megkezdésekor  köteles  e-építési  naplót  nyitni  és azt

naprakészen  vezetni.
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Vállalkozó  az "e-Építési  napló"-t  (a továbbiakban:  Napló)  a munkaterület  átadás-

átvételének  időpontjától  köteles  vezetni.  A  naplóban  kell  a Munkák

megvalósításával,  a MegrendeR5  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával

kapcsolatos  bejegyzéseket  megtenni.

A Naplóba be3egyzése1cet a helyszíni képviselettel megbízottak köZül csak azok
tehetnek,  akiknek  neve  a naplóban  feltüntetésre  került.  A  i'nunka  teljesítése  során  a

kapcsolattartás  a Naplóban  történik.  A  Naplót  a 191/2009.  (IX.  15.)  Konn.  rendelet

szerint  kell  vezetni.

13  Egyéb  rendelkezések

13.1.  Vállalkozó  jelen  szerződés  aláírásával  nyilatkozik,  l'iogy  a nei'nzeti  vagyonról  szóló

2011. évi CXCVI. törvény 3. F3 (1) bekezdés 1. b) pontja szerint át1átha'U5
szervezetnek  minősül.

13.2.  Felek  tudomásul  veszik,  hogy  a szerződés  a Kbt.  43.  g (1)-(2)  bekezdésében

foglaltakra  figyelemmel  nyifüános,  taitalma  közérdekből  nyifüános  adatnak  minősül.

13.3.  Felek  tudoinásul  veszik,  hogy  az Állai'ni  Számvevőszékről  SZOlÓ 2011.  évi  LXVI.

törvény 5. 83 (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Koimányzati
Ellenőrzési  Hivatalról  szóló  355/2011.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  szerint  a

Koiíányzati  Ellenőrzési  Hivatal  az államháztaitás  alrendszereiből  finanszírozott

beszerzések  és az  államháztartás  alrendszereinek  vagyonát  érintő  szerződések,

illetfüeg  a gazdálkodó  szervezetek  számára  a központi  költségvetésből  juttatott

pénzeszközök  felhasználása  tekintetében  ellenőrzési  jogosultsággal  bír.

13.4. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. fl (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja  - ha  szükséges  olyan  határidővel,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a

szerződéssel  érintett  feladata  ellátásáról  gondoskodni  tudjon  -, ha

a)  Vállalkozóban  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó  fülajdoni

részesedést  szerez  valai'nely  olyan  jogi  személy  vagy  személyes  joga  szerintjogképes

szervezet,  amely  tekintetében  fennáll  a Kbt.  62.  8) (1) bekezdés  k) pont  kb)

alpontjában  meghatározott  feltétel;

b) Vállalkozó  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó  tulajdoni  részesedést

szerez  valamely  olyan  jogi  személyben  vagy  szei'nélyes  joga  szerint  jogképes

szervezetben,  amely  tekintetében  fennáll  a Kbt.  62. e, (1) bekezdés  k) pont  kb)

alpontjában  meghatározott  feltétel.

13.5.  MegrendeRS  a szerződést  a Kbt.  143.  Fg (2)  bekezdés  rendelkezéseire  tekintetteI  kőteIes

felmondani,  vagy  - a Ptk.-ban  foglaltak  szerint  - attól  elállni,  ha a szerződés
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megkötését  követően  jut  tudomására,  hogy  a szerződő  fél  tekintetében  a

közbeszerzési  során  kizáró  ok  állt  fenn,  és ezért  ki  kellett  volna  zárni  a közbeszerzési

eljárásból, valamint Megrendelő a Kbt. 143. F3 (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti
esetekben  jogosult  a szerződést  felmondani,  vagy  -  a Ptk.-ban  foglaltak  szerint  -  a

szerzödéstöl  elállni.

13.6.  Ellenőrzések  és vizsgálatok

* Megrendelőnek  vagy  inegbízottjának  jogában  áll megvizsgálni  a beépített

anyagokat  és berendezési  tárgyákat,  hogy  azok  megfelelnek-e  a szerződésben  foglalt

feltételeknek.

* Amennyiben  a megvizsgált  termékek  nem  felelnek  meg  a műszaki  feltételeknek,

úgy  a Megrendelő  azokat  visszautasíthatja,  és a Vállalkozó  köteles  térítésmentesen

vagy  kicserélni  a visszautasított  termékeket,  vagy  megtenni  a szükséges

módosításokat,  hogy  a termékek  / kivitelezés  megfeleljenek  a műszaki  feltételeknek.

A Megrendelőnek  és Műszaki  ellenőrnek  joga,  hogy  folyamatosan  figyelje  és

ellenőrizze  a jelen  megállapodás  szerint  folyó  öSSzeS munkát,  és észrevételeit  az

építési  naplóban  írásban  jelezze  a Vállalkozó  felé.  Technológiai  és munkavédelmi

előírások  súlyos  megsértése  esetén  a Műszaki  ellenőr  leállíthatja  a munkavégzést.

13.7.  A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a Polgári  Törvénykönyv  szabályai,  a

közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  rendelkezései,  továbbá  a jelen

szerződés  alapjául  szolgáló  Támogatási  Szerződés,  valamint  annak  Általános

Szerződési  Feltételeiben  foglaltak,  valamint  a szerződés  tárgyára  vonatkozó  hatályos

magyar  jogszabályok,  valamint  Felela'iek  a szerződés  megkötése  előtti  írásbeli

nyilatkozatai - különösen a közbeszerzési e5árás során tett nyilatkozatok - az
irányadóak.

13.8.  Felek  rőgzítik,  hogy  a jelen  szerződés  időtartama  alatt,  valamint  azt követően  is,

kölcsönösen  betartják  a hatályos  magyar  és európai  uniós  adatvédelmi  szabályokat,

ideértve  különösen,  de nein  kizárólagosan  az infornnációs  önrendelkezési  jogról  és

az információszabadságról  szóló  2011.  évi CXII.  törvény  (,,Infotv."),  valamint  a

teri'nészetes  személyeknek  a személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő

védeli'néről  és az ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a 95/46/EK  rendelet

hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  Európai  Parlament  és a Tanács  (EU)  2016/679.

számú  rendelet  (,,GDPR")  rendelkezéseit.

13.9.  Felek  rögzítik  továbbá,  l'iogy  a jelen  szerződéses  együttműködés  során  személyes

adatokat  csak és kizárólag  a jelen  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  mértékben

kezelnek  a másik  fél  munkavállalóiról,  közreműködőiről,  illetve  teljesftési

segédjeiről.  Ezeket  az adatokat  bizalmasan  kezelik,  és csak  azon  munkavállalóik,

közreműkpdőik, illetve  teljesítési  segédjeik  részére  biztosítanak  ezekhez  hozzáférést,

rész4eakik  ez indokolt  és szükséges.  Harmadik  felek  részére  egyebekben  ezeket  az
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adatokat  neiu  adják  át, nem'  hozzák  nyilvánosságra  és nem  teszik  hozzáférhetővé.

Felek  egybehangzÓan  vállalják,  hogy  megtesznek  i'ninden  oljan  szükséges  lépést,

ideértve  a i'negfe1eR5 hozzájáruló  nyilatkozatok  beszerzését  is, amely  a személyes

adatok  jogszertt  kezelése  érdekében  szükséges  lehet.

13.10.  Vállalkozó  köteles'-  legkésőbb  a szerződéskötés  időpontjára  - felelősségbiztosítási
szerződést  kötni  vagy  meglévő  fe1elősségbiztosítását  kiterjeszteni  legalább
25.000.000,-  Ft/év  és legalább  5.000.000,-  Ft/káresemény  mértékű  építési-szerelési
tevékenységet  magában  foglaló  feleRSsségbiztosításra.  A  Vállalkozó
feleR5sségbiztosjtási  kötvényét  a szerződés  :A. száinú  i'nelléklete  taitalmazza

13.11.  Jelen  szerződést  Felek,  n'iint  akarafükkal  mindenben  inegegyezőt  írják  alá azzal,

hogy  a szerződés  csak  i'nindkét  fél  egybehangzó  írásos  nyilatkozata  alapján  Kbt.  141.

g rendelkezéseinek  figyelembevételével  írásban  módosítható.

13.12.  Felek  esetleges  jogvitáikat  peren  kívül  próbálják  meg  rendezni.  Ennek

eredménytelensége  eseíén  a MegrendeR5  székhelye  szerint  hatáskörrel  és

illetékességgel  rendel,kező  bírósághoz  fordulnak.

13.13.  Jelen  szerződés  4 eredeti  példánybankészült,  melyből  Felek  aláírásaután  2 példány

MegrendeRSt,  2 példány  Vállalkozót  illet.  A felek  a jelen  szerződést  többszöri

átofüasás  után,  és közös  értelmezést  köve'R5en,  mint  akaratukkal  mindenben

megegyezőt  az  alulírott  helyen  és időben  aláfrják.  Jelen  szerződés  hatályba  lépéséhez

a szerződő  felek  képviseRSiiiek  aláírásán  kfvül  más  szerv,  szervezet,  tesfület,  hatóság

ellenjegyzése,  jóváhagyása  nem  szükséges.

Kelt:  Pécs,  2019.  október  9.

Szabadics  Közmű  és Mélyépftő  Zrt.  8-
Kovács  Tamás  Gyula  vezérigazgató

Vállalkozó

Jelen  szerződés  az alábbi  mellékletekkel  együtt  érvényes:

Mellékletek:

1. számú  melléklet:  Teljesftési  biztosíték

2. száinú  melléklet:  Jótállási  biztosfték

3. számú  melléklet:  Vállalkozó  feleR5sségbiztosítási  kötvénye

fü,,'/í
PénzCigyi ellenlegyzo
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