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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/ C.
Képviseli: Telkes Róbert igazgató
Adószám: 15308397-2-03
KSH azonosító száma: 15308397-8413-31203
Bankszámlaszám: 10025004-01712120-00000000
mint Megrendelő,
- továbbiakban "Megrendelő" -

a Vállalkozó neve vagy megnevezése: Ship & Car Kft.
Cím, székhely: 1044 Budapest, Zsilip utca 9.
Képviseli: Koczka József
Adószám: 13358420-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-731203
Bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10700079-24981402-51100005
Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.
mint Vállalkozó,
- továbbiakban "Vállalkozó" -
(együttes említésük esetén: "Szerződő Felek" vagy "Felek")

A Szerződő felek a Szerződést a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. tö~-ny (a
továbbiakban: "Kbt.") rendelkezései szerint lefolytato tt, a "Vállalkozási sze ződés
keretében Jégtörő VI. jégtörő hajó felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal" tár Iban a
Kbt. Második Rész szerinti, uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként é arra
tekintettel írják alá.

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a "Vállalkozási szerzödés ker tében
Jégtörő VI. jégtörő hajó felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal" fárgyú
szolgáltatást, a jelen szerződésnek fizikai csatolás nélkül is elvá1aszth'Jtatlan
mellékletét képező ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentáció és mell kletei,
valamint a beadott nyertes ajánlat feltételeinek megfelelően.

1.2.A Vállalkozó a feladatait a szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes
dokumentációja szerint köteles teljesíteni.

2. A szerződés hatálya és a teljesítés határideje:

2.l.A szerzódést a Felek a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő. ferIétellel
kötik.
Ajánlatkérő fedezet biztosítására irányuló igényt nyújt(ott) be az irányító sze thez a
vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról szóló 1228/2017. ( . 26.)
Korm. határozat alapján. A fedezet biztosításáról rendelkező okirat hatályba épése,
illetve az igényelt összegű fedezet megítélése az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kí ··1eső
és általa előre nem látható olyan körülmény, amely nélkül a vállalkozási sz rződés
teljesítésére nem lenne képes.
Az igényelt összegű fedezet biztosításáról rendelkezé okirat hatálybalépé ét az
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Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megköteridő vállalkozási sze zödés
hatálybalépését felfüggesztő feltételeként is kiköti [Kbt. 135. § (12) bekezdés].
Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele az igényelt összegű fedezet biztosít sáról
rendelkezé okirat hatálybalépése. Ha az igényelt összegű fedezet biztosít sáról
egyoldalú jognyilatkozat rendelkezik, akkor az okirat hatálybalépésének idő ontja
az okirat kelte.
Jelen szerződés időbeli hatályának kezdete az igényelt összegű fedezet biztosít sáról
rendelkező okirat hatálybalépésének napja.
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2.2.A Vállalkozó a teljesítést legkorábban a hajó Megrendelő általi átadás ának apjari
kezdheti meg. A hajó átadásának tervezett időpont ja 2018. március 16. Váll lkozó
a hajó felújításával, javításával kapcsolatos munkák szerzódés szerinti teljesí~ésére
a hajó Megrendelő által történt átadásától számított 159 munkanap áll
rendelkezésére, de a szerződés szerinti feladatokat legkésőbb 2018. októb r 31.
napjáig köteles Vállalkozó befejezni.

4.1.A vállalkozási díj összege a nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó a ánlati
ár: 86.537.949, - Ft + áfa. Tartalékkeret összege: nulla forint, azaz 0,- Ft.

2.3. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. A teljesítés helye

3.1. A Duna folyam 1433 folyamkilométertől 1770 folyamkilométerig tartó szakasz

4. A szerződés összege, az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltétele

4.2.A Vállalkozó szerződésszerú és a jogszabályoknak megfelelő szám áinak
kiegyenlíté se igazolt teljesítés alapján a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésé en, a
2003. évi XCII. törvény 36/ A. §-ban, a 2011. évi CXCV. törvényben és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormo
rendeletben valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésébenfoglaltaknak megf lelően
történik.

4.3.A Vállalkozó a múszaki teljesítés előrehaladásának megfelelően jogosult ré~'sz-és
végszámlát kiállítani az alábbiak szerint:

A Vállalkozó részszámla kiállítására jogosult a Megrendelő által ki llított
teljesítésigazolás birtokában. A Megrendelő teljesítésigazolást a múszaki éllenőr
által igazolt részfeladatok teljesítéséről állít ki. A Megrendelő a teljesítésigazolást
legalább kéthónapos időszakonként állítja ki.
A Vállalkozó által kiállított részszámlák nettó összege nem haladhat ja eg a
szerzödés 4.1. pontjában rögzített nettó ajánlati ár 80%-át.
A Vállalkozó végszámlát a teljes múszaki tartalom teljesítése és aikeres
múszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, minimum a szerzódé 4.1.
pontjában rögzített nettó ajánlati ár 20%-nak megfelelő mértékben.

4.4. AVállalkozó a szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megr ndelő
által leigazolt tevékenysége alapján legfeljebb három darab részszámlát s egy
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végszámlát jogosult kiállítani. Teljesítésigazolás kiállítására jogosult a Megr ndelő
részéről: Papp Sándor folyami szakaszmérnökség-vezetö.

,j

A teljesítésigazolás mellékletét képezi az elvégzett munkálatok bizonylat lását
részletes múszaki leírása és fényképes dokumentálása (rossz, kiszerelt alkatrészek.
beépített új alkatrészek, stb.), úgynevezett építési napló vezetésével (építési napl alatt
Megrendelő jelen szerzödés esetében a hajó felújításával, javításával kapcsl,latos
munkák elvégzését tartalmazó, annak részletes körülményeinek és helyének,
előrehaladásának leírását tartalmazó dokumentumot érti.) Ezen dOkumentUJIOk a
teljesítésigazolás mellékletét képezik.

A késedelmi kamat érvényesítésére a Ptk. 6: 155.§-ban foglaltak szerint kerülhet s r.
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4.5.A vállalkozási díj összegére eső mindenkori áfa a hatályos jogszabály, knak
megfelelően fizetendő.

4.6. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
4.7. A Megrendelő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
4.8.A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó valamennyi szerzé déses

kötelezettségének eleget tett.
4.9.A Felek a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján rögzítik, hogy

a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szü séges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerzödéssel érintett fe adata
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tul jdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga zerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekez és k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tul jdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga zerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

4.10. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk. -ban foglaltak szerirt - a
szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetI-ben a

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, agy a

Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jO~ÓdláS
következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az E MSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jfgából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

4.11. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak sZFrint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hpgy a
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, é ezért
ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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5. A teljesítés módja

5.1) A Megrendelő nevében nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartó személy határozza
meg a Megrendelő előzetes elvárásait.

5.2) A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátását a Megrendelő
igényeinek és érdekeinek figyelembevételével, legjobb tudása szerint, a jogsza~ályok
rendel~e~éseir:~k, illet:e _ a .műszaki, pénzügyi ütemtervben foglaltak ~o.ntos
betartasaval koteles teljesíteni: .1

5.3) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződésben vállalt mun~ákkal
összefüggésben keletkező terveR, tanulmányok, stb. korlátlan, határozatlan I idejű,
kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási
jogát a Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. A Megrendelő ez
alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mú Zalkotás átdolgozására is.

I
5.4) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak

maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan
együttmúködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény,
adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

5.5) A Megrendelő a hajót jegyzőkönyv felvétele mellett leltárral adja át a Vállalkozónak.
A hajó átadásának időpontját a Felek előzetesen egyeztetik.

5.7) A munkálatok során keletkezett hulladékok jogszabályi előírásoknak merfelelő
kezelése a Vállalkozót terheli. 1.

5.8) Az alkalmazott anyagok sem a lunkálatok ideje alatt, sem a munkálatok befjjezéSe
után nem szennyezhetik a környezetet. 1

5.9) A környezetvédelmi előírások be nem tartásából származó jogkövetkezmények a
Vállalkozót terhelik.

5.6) A munkálatok befejezését és a hajó átvételét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1) A Vállalkozót jogszabályban meghatározott kellék- és jogszavatosság terheli.

6.2) A Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt
a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási
szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik An Risk tipusú,
legalább 30.000.000,-Ftjév és legalább 15.000.000,- Ftjkár összegre szóló,
időkorlátozást nem tartalmazó, hajófelújítási tevékenységre kiterjedő érvényes
felelősségbiztosítással.

6.3) A biztosítási szerződés vagy fötvény bernutatása a szerződéskötés felté lele. A
felelősségbiztosítást a Megrengelő a szerződés megszúnéséig köteles fennt rtani,
ennek elmulasztása a szerzödésnek a Megrendelő általi azonnali megszün etését
vonhatja maga után.
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6.4) Késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ajánlati áro A kötbér mértéke a kése elem
minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. A késedelmi őtbér
felső határa 'a nettó vállalkozási díj 20 %-áig terjedhet. A 20 naptári napot, az a
késedelmi kötbér maximumát elérő vagy meghaladó késedelem esetén Megre delő
jogosult a szerződéstöl elállni vagy a szerzödést felmondani. A kötbér össz gét a
Megrendelő a vállalkozói díjból közvetlenül levonhatja.

6.5) Teljesítési biztosíték: a szerzödés szerinti, tartalékkeret és általános forgal i adó
nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegú nettó ajánlati ár) 5 %-a, ame yet a
Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, a szefődés
hatálybalépésekor köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljJsítési
biztosítéknak a sikeres rnúszaki átadás-átvétel időpontjáig lehívhatónak kell lenni.
Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot érvényesíteni.
A teljesítési biztosítéknak a jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére t~rténő
rendelkezésre bocsátásáig érvényben kell maradnia. Amennyiben a bizt~Sított
cselekmény bekövetkezik (teljesítés megtörténte), a Megrendelő a biztoSttékot
felszabadítja.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó a szerződést nem te ieaíti,
illetve a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt mer sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben a Megrendelő jo osult
a biztosíték teljes összegét lehívni.
A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alaJán és
az alábbiak szerint nyújtja:

o óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerzödö fél etési
számlájára történó befizetésével, átutalásával,

A Megrendelő a teljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtéríté ét is
követelheti.

6.6) Jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítéka

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres múszaki átadás-átvételi
eljárás sikeres lezárásakor a hibás teljesítés biztosítékaként a jótállási i~IŐSZak
végéig hatályban, érvényben lévő jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megr ndelö
részére. A biztosíték megfelelő formában történó nyújtása a végs ámla
benyújtásának a feltétele, továbbá a jelen szerződés szerinti teljesítési bizt síték
felszabadításának feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134.§ (6) bekezd1se, az
irányadó, azzal hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése es tén a
biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehe séges
nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke a sikeres múszaki átadás-átvételi lljárás
sikeres lezárásától a jótállás időszak végéig, azaz a teljes körú jótállási időszak a (36
hónap) a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül sz - ított
ellenszolgáltatás 5 %-a.

6.7) A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának módja:

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - kéSfflzető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyérte múen
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6.9)

és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:
• garantáló megnevezése,
• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
• a szerződés tárgyát,
• azon tényt, hogy a garantáló mely időponttói és milyen mértékú garanciát

I
vállal, a bankgaranciajkötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a mű szaki
átadás-átvételtől számítottan a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben
maradjon), azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehiívhat,
amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem tJljesíti
teljesítési illetőleg jótállási kötelezettségeit, 1

• a garantáló nyilatkozatát a tekintetben, hogy a Megrendelő írásbeli
nyilatkozata alapján feltétel nélkül kifizetést teljesít a
bankgaranciajkötelezvény lejáratának időpontjáig és annak mértékéig; t

• egy nyilatkozatot, hogy a bankgaranciajkötelezvény a lej - atáig
visszavonhatatlan.

A jólteljesítési biztosítékból a Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a
jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem
határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. I

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési
jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is
követelheti.
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6.8)

6.10) Felek mentesülnek a nem szerződésszerú magatartás következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályo2ita. Az
ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másir felet
haladéktalanul értesíteni köteles.

6.11) A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott kárt
megtéríteni.

7. Kapcsolattartás

7. 1) Kapcsolattartók
A Felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Papp Sándor folyami szakaszmérnökség-vezető
Telefon: +36-304756669
Telefax: +36-79325212
E-mail: titkarsag@aduvizig.hu

Vállalkozó részéről:

Koczka József
Telefon: 06-30-6192612

========================================================~=7=/-=12~



A kapcsolattartó személyében bekövetkezett esetleges változásról a Felek
kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni.
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Telefax: 06-17-201407
E-mail: info@hajojavito.com

7.2) Egyéb rendelkezések

a) A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában rész vett
~z~rvezetet a ~bt. 65. ~ (9) ~~kezdésében. fo~l~lt esetekben. és módon ~otel~s
igénybe venni, valamint koteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság
igazelásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy SZake

rr
n1lberek

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (id értve
az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel.

b) A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában 4öteles
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a SZ~ZŐdéS
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentés sel együtt nyilatkozni ról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a felhívásban rö. zített
kizáró okok hatálya alatt.

7.3) A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrend lőnek

és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni ívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) .ontja
szerint a legjobb ár-értékarány értékelési szempont tekintetében előírt 1. mirőségi
kritérium kapcsán Vállalkozó által tett megajánlás: Horváth Gábor (Szak. mber
neve) 36 hónap többlet szakmai tapasztalat.

7.6)

A szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Amennyi' en a
Vállalkozó szakembere magyar nyelvtudással nem bír, úgy szaktolmács biztosítása
a Vállalkozó kötelezettsége és költsége. ~I
A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás írásban, illetve szóban történik.
Az írásban történő, felek közötti kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerzódés
megnevezését, az azonosító számát és azt postán, faxon, vagy e-maile kell
elküldeni vagy személyesen kézbesíteni.

7.4) A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni és egymást
szerződést érintő ügyben folyamatosan tájékoztatni.

7.5)

7.7) A szerződést érintő szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem élkül
írásban meg kell erősíteni.

7.8) A Vállalkozó nak be kell tartania a Megrendelő által adott utasításokat. Ha a
Vállalkozó megítélése szerint az adott utasítás túllépi a szerződés kereteit agy a
Megrendelő szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb
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fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon Ibelül
értesítenie kell a Megrendelőt, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait.
Amennyiben a Megrendelő az utasítást a Vállalkozó értesítésében foglaltak elllenére
megerősíti, a Vállalkozó - jogszabályi kivételektől eltekintve - köteles az adott
utasítást végrehajtani.

7.9) A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles haladéktalanul információkat adni a
szolgáltatásokról. A Vállalkozó a szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb
eseményekről, nehézségekről folyamatosan tájékoztatja a Megrendel6t. A
Megrendelő bármilyen információt bekérhet a Vállalkozótól, és jogosult II okat
ellenőrizni.

7.10) Amennyiben átutalással kíván a Vállalkozó bármely biztosítékot rendeik .zésre
bocsátani, úgy a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 1Ó025004-
01712120-00000000 számú számlájára utalja a biztosíték összegét.

8. Szerződés értelmezése, módosítása, megszüntetése, mellékletei

8.1)

8.2)

A szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel ÖSSZh~gban,
írásban, a szerzödéssel azonos módon lehet megkötni.

Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozó nak kell viselnie.

A módosított szerződésre a jelen szerződésnek a szerződésmódosítással nem
érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó.

A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződési feltételekben
megadott kapc solattartój ának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének
megváltozásáról. t
A szerződés bármely jogcímen tőrténö megszünése esetén a Vállaik zó a
megszünésig teljesített feladatok ellenértékére jogosult.

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szJrződő
fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésévei
összefüggésbe~ olya~ k~ltsé~eket, melyek az Kbt. 62,: §_(1) b~kezdé.s ~ ~ont
ka)-kb) alpontja szermtí felteteleknek nem megfelelo társaság tekm1teben
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökke ésére
alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
I

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletöségú úgy köteles a szerződésh:~ arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az ' illetősége szerinti adóhatós~gtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatorat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.3)

8.4)

8.5)

8.6)

8.7)

8.8)
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8.9) A jelen szerzödésben nem, vagy nem kielégítóen szabályozott kérdC
vonatkozóan a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az alábbiakban mellékelt
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen szerzödéssel együtt a szer lődést
alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők.

A jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megrndító
felhívás annak valamennyi esetleges módosítása.
A jelen szerzödés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás solán a
Megrendelő által kiadott Ajánlattételi dokumentáció címü dOkumenturnak
az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
A jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás so~án a
Megrendelő által az Ajánlattételi dokumentáció Ill. részében k~ado~t
Feladatleírás ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma. I
A jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a
Megrendelő által az Ajánlattételi dokumentáció Ill. részében kiadott Árazatlan
költségvetés címü dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos
tartalma.
A jelen szerződés
Megrendelő által
Szerződéstervezet.
Kiegészítő tájékoztatás(ok), az ajánlattételi határidő alatt esetlegesen feltett
kérdésekre adott válaszok
Felolvasólap
Nyertes ajánlattevő ajánlata
Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumok
Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok egyszeru másolati
példányban
Alvállalkozók megnevezése
Stb.

8.10) Jelen szerződés mellékletei:

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás· során a
az Ajánlattételi dokumentáció II. részében kiadott

8.11) A mú szaki szakmai ajánlat is a szerződés részét képezi a Kbt. 131. § (2)
bekezdésének megfelelően.

9. Vis maior

9.2)

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését" vis maior"
akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpont ja után következett be.

"Vis maior" alatt értendők különösen: jégvédekezés elrendelése, a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges megfelelő dunai vízszint hiánya, elemi osapások,
sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargás ok, hadüzenettel indított vagy anélküli
háborúk, blokádok, zendülés, lázadás; járványok, földcsuszarrilások,
földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robb~tások,
valamint egyéb hasonló, előre nem láthatő események, amelyek mindrt fél~
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érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondosságga sem
tudnak kiküszöbölni .

9.3) Ha az egyik fél "vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva min mális
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

9.4) Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan "vis maior" körülmények fordulta elő,
amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie ell a
másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és val iszínű
hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállaikotónak
folytatnia kell a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amenn 're az
a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

10. Záró rendelkezések

10.1) A szerzödésre a magyar jog az irányadó. Felek jóhiszeműen törekednek arra, hogy
az e szerződés létrejöttével és/vagy érvényességévei és/vagy tartalrával
kapcsolatos esetleges jogvitáikat békés és közvetlen tárgyalások útján oldják reg.

10.2) Felek a jelen szerződés megkötésévei és esetleges későbbi módosítasával
kapcsolatban saját oldalukon felmerült valamennyi költségeket maguk viselik.

10.3) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelez ttség-
vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a olgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A felek kötelezet séget
vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát - fo ozott
együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg ren ezni.
Ennek meghiúsulása esetére a Szerződő Felek a szerzödéses jogviszonyból eredő
jogvitáik eldöntésére kikötik a Bajai Járásbíróság, illetőleg pertárgy é téktől
függően a Kecskeméti Törvényszék illetékességét.

10.4) A Szerződő Feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alap án az
Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsg' ni az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő jelen szerződést.

10.5) Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ell,nőrző
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljáráso~at és
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizheyk, és
hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokrl való
hivatkozással nem tagadható meg.

10.6) Jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, melynek fizikai
csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékleteit képezik a közbeszerzési ljárás
8.10. pontban meghatározott dokumentumai.

10.7) A Vállalkozó képviselője az államháztartás ról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (la) bekezdése alapján nyilatkozik, ~ogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. ·3. § (1) bekezdésének 1. b) fontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak vál10zása
esetén a Vállalkozó képviselője az Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kT,teles.
Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minösül átlátható szervezetnr' az
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében ré zére
kifizetés nem teljesíthető ..

10.8) Jelen szerzödés a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

.p(!, 2018 ...Q.~í.:.:fr.

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 2018 ... 9.~LAR.

Al-Hafez Ingrid
gazd. igh.

Jogi ellenjegyzés: '
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