Y fillalkozhsi (6pit6s

l6treiatt egyr6szt6la Magyat Tudomdnyos
i-:I
(sz6khely: 1068 BudapestVI.,

i)

szetz6d6s

Akad6mia Nyelvtudomanyi Int1zet

Bencziru. 33, k6pviseli: M6t6Ildik; gazd,asdgirgizgatohelyettes),
mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6)
m6x6szr6I,

a

Angol Invest Kft
(sz6khely:

11

14 Budapest, Bart6k B6la (tt 15

G6bor )

/b ; ad6sz6m:

13694234-2-43; k6pviseli: Benk5

mint megbi zott (a tov6bbiakb an y hllalkoz6),
egyiittesen a Felek kozott, a mai napon az alilbbi felt6telekkel.

El6zm6ny
Felek rogzitik, hogy Megtendel6 a I{bt 122/A. szednti klzbeszetz€si e1j6t6,s meginditis6ra
$
eli6t6st rnegrndito felhiv6st kiildott meg ajilnlattev6knek 2013. jdlius 9-6n,
,,budapesi Benczfir
u. 33. szdm alatti 4ptilet felrtiittisd, t6rgyi projekt keret6ben,
A kozbeszetz6.si eIi66s nyertese aY6llaIkoz6lett. Ennek megfelel5en a felek akozbeszetz6,sel<r6l
sz6Io 2011.6vi CVIII. torw6ny (a tovi.bbiakban: I(bt.) 1,2a.
\-a 6rtelm6ben a torv6nyes hatirid6n
belil szetz6d6st kotnek ielen szetz6d6s 6s az ehhez kapcsol6d6 mell6kletek (a tov6bbiakban
egyittes en:,, Sz ez6d6 s ") felt6telei s z erint.

l.Aszetz6d6s tdrgya,

1'1.

a felek

jogai 6s k<itelezetts6gei

Y6l7alkoz6, a kozbeszerz6si

kiiris 6.s az a)6nlat6ban foglaltak alapjan v]lalla ,,Btrdapest
Benczrtt u. 33. szdm alatti ipiitet felfiiitdsa" t6tgq kozbes)en6.si elj6ds keret6ben
megvai6sul6 6pit6si munk6k elv6,gz6.s6t, amelynek ellen6ben Me_grendel5 'a 3.1. pontban
t6gzitett villaTkozilsi dtjat fizet z Yilllalkoz6nak. A Y6llaIkozo'i6rzlet., feladatait ielen
szetz6d6.s 1. szdmu mell6ldete k6pezi.

1"2' Y6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tev6kenys6ge folytat6silboz sziiks6ges

cjsszes

hatos6'g 6s egy6b enged6llyel, eszkozzel, tov6bb6 mindazon szal<mai tapasztarattal.
amelv
tev6kenys6g megfelel5 sztndi ell6tds6boz sziiks6ges.

a

1.3. Megtendel6

a szerz6d6.s al6t6s6val egyidejiileg Y6lLaIkoz6 rendelkez6s6re bocs6tja a feladat
ell|tisdho z s ziiks 6ges inform6ci6kat.

1"4'

A Y6llalkoz6 a munk6t

1'5'

saj6t kolts6g6n v6.gzi el. I(oteles a munkav6gz6st rigy megszerveznl,
hogy biztositsa a munka gazdas6gos 6s gyors befejez6s6t.

Megtendel5 a munk6t a Y6llalkoz6 szriks6gtelen zavar6sa n6lktil b6rmikor ellen5rizhetr.
Felek togzitik, hogy Y6lLakoz6 nem mentesril a felel6ss6g al6|, ha Megreldel5 az
ellen6rz 6s t elmulas ztot ta v agy nem megfelel5 en v 6.gezte el.

1,.6. A teljesit6s

helye: 1068 Budapest Benczrir u. 33.

2.

Teliesit6si hathridl

2.1.

A V6llalkoz6

2.2.

A

z,J.

A teljesit6s id5pontja a sikeres mriszaki

a

Megrendel6 el6zetes, ir6sbeli hozz6l6ni6sdval el6teljesit6sre jogosult.

szerz6d6.ses munk6k v6gteljesit6si hat6rideje:201j.

3.

okt6ber 31.

6t^d6s-6tv6teJi elj6r6s,

Yfllalkozhsi dii, fizet6si felt6telek

3.1,

Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a Y6llakoz6 szerz6dl.sszerf teljesit6s eset6n
80,- Ft,
rlett6 Trzenhatmilli6- szizne5wenkilencezerForint
jogosult. Az Af'A fizet6sr f,'ot.l.r",,r6g n"
ad6r6l
XXVII. torv6ny 142. \-a alapj6n a Megrendel6t
tetheli. Szerz6d6 Felek kijelentrk, hogy mindegyikrik belfoldon nytlvAntarthsba lett Afa
alany, 6s egyikriknek sincs u" AFA torv6nyben meghatlrozott olyan jogillJdsa (alanyi
ad6mentess69, mez6gazdast,g1 tev6kenys6get folytat6 krilonleges jogillilsi uJ6ututry;,
-"iy
alapjfin t6Ie az AF'A rnegfzet6se ne lenne kovetelhet6.
Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a fenti ApA el6ir6ssal nem terhelt, 6pit6si
enged6ly n6lkiil megval6sithat6 bersh6z6si elemek eset6ben Y6llalkoz6 u" AFA-unl novelt
o s szegil szimla kt6l\tas 6ra j ogo sult.

3.2.

Av6lTalkozist dii aY6llaIkoz6 jelen szerzSd!.sben foglalt kotelezetts6gei teljesit6s6nek teljes
kolts6g6t fedezt, valamennyi anyag- 6s munkadijkolts6get, v6rnot 6s a villalkozils
teliesit6s6vel kapcsolatban felmeriilt egy6b kolts6get, ide6rtve a felel5s m(iszal<t vezet6 6yal
nyujtand6 szolgilltat6sokat ir, 6s minden egy6b mell6kkolts6get (p1, biztositis, az
enged6lyeztet6s, a sz61lit6s, az ideiglenes szo\gilItatilsok, a felvonul6si teriilet,
mintav6telez6s 6s elIen6rz6.s, az eI6rc nem l6that6 esem6nyek 6s jogdijak kolts6geit stb.),^
fiigge tlenril

az

ok j o gcim6t6I.

3.3. Av|llakoz6si

dijon fehil V6llalkoz6 egy6b cimen sem dijazdsra, sem kolts6gt6rit6sre nem
tatthat ig6nyr Y6llalkoz6 az al6bbiak szerint jogosult sz6mlaki6lltt6sd13:
50%-os k6sziilts6gn6l a v6llalko zor dtj 500/o+61
6s egy v6gsz6mla a v6llaIt kivitelez6si munka teljesit6sekor.
Az el6leg elszimol6sa egyenl6 atilnyban oszlik meg a r6sz- 6s v6.gszS,mlakozott.
Felek meg6llapodnak, hogy az 1, pontban meghatilrozott feladat teljesit6s6r6l Megrenclel5
az 6w6telt6l szdmitott 5 napon beliil teljesit4.stgazol6srjegyz5koni'vben nyilatkozik, illewe
sztiks6g eset6n kozli lafog6sait a Villalkoz6vaL A MegrendelS k6pviselet6ben
teljesit6sigazolS,s l<t6lltt6silta Megrendel6 miiszaki ellen6re, illet6leg k6pvisel6je (Ift6zser^
G6bot) jogosult.

3'4' A sz6ml6kbeny6itds6ra

a teljesit6sigazolilsi jegyz6konyv l<t6lltt6s6tkovet6en keriilhet sor.

3.6 Az 6pit6s ellen6rt6ke az a16nlatk6.r6 6ltaligazok teljesit6s, valamrnt tattalmjlag6s formailag
szab6Iyszerfien, a teljesit6st kovet5en ki6llitott,
alt^I leig;zolt szinrlik
^z al6nIatk&6
ellen6ben, a I(bt' 130. S (3) bekezd6s a) pontj6val osszhangban,
- a sz6mlaM-egrendel5
k6.zhezv6tel6nek napj6t kovet5 30 napos hat6.nd6rc

-

6tatal6ssal

iltali
tort6nik ayfllalkozo Duna

Takaftkszovetkezet Bankn6l vezetett 58600551-11045249 szdmibankszdmlaj6ta.
AIv6l7alkoz6 ig6nybe v6tele eset6n al<tfrzet6s a306/2011. (XII.23,) I{orm6nytendelet 14. gszefint tort6nik.
^

Megrendel6 ig6ny eset6n avillTalkozilsi dij 10 o/o-6nak megfelel6 el6leget fizet, Felek rogzitih,
hogy Vdllalkoz6 az el6leg ig6nyl6se eset6n, annak m6rt6k6nek megfelel6 nagysag(t, az
Ajinlatk6r6 javdra sz6l6, a I{bt. 126. S (6) bekezd6se szerinti v6laszt6sa alap)6n Megrendel6
banksz6ml6jdra vonarkoz6 befrzet6ssel / bankgarancia brztositilsaval / banl<t k6.szfizetS

kezess6ggel biztositils|val/ biztosit6si szetz6d6,s alapj6n ki6llitott
k6.szfizet6
kezess6gv6llal6st tattalmaz6 - kotelezv6nnyel (a megfelelt kitiiltendd) biztosit Megrendel5
t6sz6re. A biztosit6knak a v6gsz6mlal<t6lht6s6naknapjiigkell6rv6nyben lennie, Megrendel5
jogosult a biztosit6kot vagy annak egy r6.sz6t a Yilllalkozo 6ltal eLmulasztott vag1, nsm
teljesitett fenti kotelezetts6gek p6dds6ra, Y6llalkozonak Megrendel5vel szembeni b6rmely
tartoz6silnak kompenzll6sfua felhaszn6lni. Az el6legsz|rnla benyujt6sinak felt6tele, hog),
Y6llalkoz6 az el6leg m6t6k6nek megfelel6 biztosit6k rendelkez6s 6re bocs6t6sdt tgazol6
dokumentumot benlrujtsa Megrendel6 ftsz€re. Y6lfakoz6 az el6legszhmlit az 6pit6.sr napl6
megnyitilsilt kovet6 8 napon beliil 6llithatjz kt Megrendel6 r6sz6r.e. Megtendel6
^z
el6legszfirrlaosszeg6tav6.gsz6rnl6babesz|mitja.

3.8.

Ha a benpjtott sz6ml6t a Megrendel6 tartalmi meg nem felel6s miatt visszattasitla, a
Yallalkozo koteles azt megfelel6 tartalommal ism6t benyrijtani. A fenti hi6nyp6tlis rrriattr
k6sedelmes fizet6sb6l ered5 k6rt6it6si, k6rtalantt|si vagy k6sedelmr l<amatflzet6si
kotelezetts6g nem terheli Megrendel6t.

3.9. Megtendel6 fizet6si kotelezetts6g6nek csak akkor tesz eleget, ha aY6llalkoz6 a

sz6mla,

esed6kess6g6t megel6z6en bemut^t egy 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek min6siil5
egyiittes ad6tgazoI6st, mellyel tgazolja, hogy az |llzmi ad6hatos6gn6I 6s a v6mhat6s6gn61
nyilv6ntartott koztartoz|sa nincs. Amennyiben a sz6lhto nem mutat be egyiittes
adoigazolilst, v^gy az egyrittes ad6tgazol6s koztatoz6st mutat, megtendel6 az ad6z6s

rcndj6r6I sz6Io 2003. 6vi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban. Art.) 36/A.
tekintettel a 36/A. S (3)-(4) bekezd6s6nek megfelel6en 1fu el.

$ (6) bekezd6s6re

3.10. V6llalkoz6 tudom6sulveszi, hogy nem {tzethet, illetve sz6molhat eIa szerz6d6s teljesit6s6vel
osszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontla szerinti
felt6teleknek nem megfelel5 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6l\to
ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak [<bt. 125. $ (4) bekezd6s.a) pont].

a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes rd6tafiama alatt tiilajdonosi szetkezet6t a
Megrendel6 szLmLra megismerhet6v6 teszi 6s a 11.6 pont szerinti kodilm6nyr6l

3.1,1. Y611a1koz6

Megrendel6t halad6ktalanul 6ttesiti.

4.

Alvdllalkozfs

4.1,. Alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n aY|llalkozo felel mrnden olyan k6r6rt, arlely
az al+,6llalkoz6 rg6nybev6tele n6lkril nem kovetkezett volna be. Jogosan ig6nybevett
ah6llalkoz66rt aY6llalkoz6 .6gy felel, mintha a munkit magavlgezte volna el.

4.2. A

teljesit6sben l<tz6tolag a Y6lTalkoz6 aj6nlat6ban megjelolt alv6llaIkoz6k), u, a1anlatbart
meghat6rozottak szednt mfikodhetnek kozre. Ha a szerz6d6skot6st kovet6en
^
szetz6d6skot6skor el5te nem l|tbato ok kovetkezt6ben - be6llott l6nyeges kodilm6ny mratt
z szerz6d6s vagy annak egy r6.sze nem lenne teljesithet5 a megjelolt alv6llalkozo(k)hal, a
Megrendel6 m6s megjelolt szewezet (szem6ly) kozremiikod6s6hez is hozz|lilrulhat, ha az
megfelel akozbeszerz6st eljilrl;sban az alvalfalkoz6kra meghat|rozott kovetelm6nyeknek.

4.3. Az alv6lTalkoz6r

szerz6d6seknek meg kell felelniiik jelen szerz6d6.s

5.
5.1.

A V6llalkoz6 kdtelezetts6gei

AY6llalkoz6 kotelezi magdt,hogy a szerz5d6.s thrgy6t jelen szerz6d6s 6s annak mell6ldetei,
a mindenkor hat6lyos tewezlsi, 6pit6srigyi, 6izrend6szei, balesetv6delrnr,
eg6szs6gtgyi 6s egy6b vonatkoz6 szaL<hat6s6"gt el5fudsok 6,s az ilItalanosan elfogadott hazai
szakmit elv6r6sok szertnt, a tendeltet6sszerl 6s biztons6gos hasznhlat kovetelm6nyeinek
megfelel6en, teljes korrien, n(iszak)Lag 6s min6s6gileg kifogdstalan kivitelben, a magyar
szabv6nyok szerinti L oszt6lyi min6s6gben 6s I. osztilyu anyagok felhaszn6Iisival, az
6tad5,s-6w 6teh. hat6rtd6re hiba- 6s hi6nymentesen elk6sziti.

valamint

5.2. Az I. oszt6lyi teljesit6s

tartalm6t az 6pit6sr jogszab6Iyok, a vonatkoz6 magyar szabv6nyok 6s
a felhaszn6l6sra keriil5 egyes term6kekre vonatkoz6 alkalmass6gi enged6lyek, tanfsitv6,nyok
hatdr.ozz6kmeg.

5.3. A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy a Dokumentilcro (ajdnlati dokument6cto) miiszaki tartaln6t,

a

kivitelez6si technol6gi6t ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiwril tov6bbiakat a
szerz6d6skot6s id5pontj6ban a kozbeszen|.si elj6t6,s dokumentumainak megismer6s6t
kovet6en nem tart sziiks6gesnek, a kivitelez6st a terveknek 6s a kozbeszerz6st elj6tis soran
keletkezett dokumentumoknak ftieg6szit6 t616koztatils, t|rgyalast jegyz6konry) megfelei5en

v6llalja. A felek kijelentik, hogy a Y6llalkoz6 a helyi kodilm6nyek - a szerz6d6skot6s
id6pontlilban l6v5 illTapot szednt el6re nem l|thato - ismetet6nekhi|ny6ra. illetve a ter-veh
nem megfelel6 ismeret6re visszavezethet6 okok miatt a k6s6bbiek sor6n tobbletkovetel6ssel
nem l6phet fel, k6sedelm6t ezzel nem indokolhatla, A villlalkoz6si munk6k alapj6tl<6pez6 6ltala elk6szitend6 - miiszaki 6s technologiai dokument6ci6knak megfelel6 hvitelez6s
p ontos s 6g66rt, telj es s 6g66rt 6 s alkalmas s 69 5,6rt a Y 6llalkoz 6 felel.

5.4.

AY6lTalkoz6 koteles biztositani a munk6k megval6sit6sa sor6n olyanklpzett 6s tapasztalt
vezet6ket 6s ir6nyit6kat, tov6bb6 szal<k6pzett betanitott 6s seg6d munkaet5t, amely a
Y6llalkoz6 szerz6d6s szednti kotelezetts6geinek megfelel6 6s id6ben tort6n6 teljesit6se
6tdek6ben szriks6qes.

5.5.

a szerz6d6s tirgy|ra vonatkozo
el6risokat zz alv6lfalkoz6l<kal kotott szerz6d6sben is megfelel5en 6rv6nyesiteni, ezen
rendelkez6sek 6s el6ir6sok alv6llalkoz6k 6ltah betart6s66rt a Y6llalkoz6 a Megrendel6vel
szemben felel6ss6ggel tartozik. A Y6lLalkoz6 a Megtendel5vel szemben egyebekben teljes

Y6llalkoz6 koteles a jelen szerz6d6s rendelkez6seit 6s

m6rt6kben felel az alvilllalkoz6i minden tev6kenys6g66rt 6s cselekedet66rt.
5.6

Y6lTaLkoz6 koteles a munk6t fgy megszervezni, hogy a munkaterrileten dolgoz6
alv6llalkoz6k egym6s munk6jit ne zavary6k, illetve a hat6rid6re val6 teljesit6st ne
vesz6lyeztess6k, azonban a munkav6delmi szab6lyokat marad6ktalanul betartsik. Az
alv6llalkoz6k ktz6r6lag a Y6llalkoz6vaI illlnak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el
utasit6sokat, illetve l<tz6r6lagvele szemben 6w6nyesithetik kovetel6serket.

5.7

A

58.

A

V6llalko z6nak koddtlan lehet5s6get kell biztosit ania zna, hogy az illet6kes hat6sigok
ellen6z6seket 6s vizsgilatokat vlgezzenek a kiadott enged6lyekkel kapcsolatban. Ezen fehil
iehet5v6 kell tennie a hat6s6goknak a r6szv6telt azokon a vtzsgalatokon 6s ellen5rz6seken,
amelyek a Y |llalkoz 6 feladatkor6b e tarto znak.

Megrendel5 6s minden 6ltala meghatalmazott szem6ly szLm6ra minden 6sszerii
id6pontban hozz|f6thet6v6 kell tennT
6pit6si helyszint 6s az osszes olyan helyet, ahol az
^z

tetm6keket 6s berendez6seket k6szitik, gy6rtlilkvagy el6k6szitika teljesit6shez. A
Y6llalkoz6 koteles minden segits6get biztositani ehhez aIv6l7alkoz6n6l 6s besz6llit6indl is.
^nyagokat,

5.9. A Yilllalkozo az 6pit6ipati kivitelez6si

tev6kenys6gr6l, az 6pit6sr napl6r6l6s a krvitelez6si
dokument6cr6 tartalmiltol szol6 191/2009. (IX. 15.) I(orm. rendelet (tov6bbiakban: I(orm,
rendelet) alapjfin koteles a munkatetilet atz;das-6w6tel6.t6l kezdve folyamatosan 6pit6si
napl6t vezetni 6.s azt 617and6an a l<tvitelez6.s helyszin6n t^ttanr. A naplot a halilyos
iogszabdlyi el6fu6snak megfelel6en egy eredeti 6s egy m6solati p6ld6nyban (illetve jogszabilIy
m6dosul6s eset6n az abban meghat|rozdsra kenil5 p6ldinyban) kell vezetni, melyb5l a
Megrendel5 egy m6solati p 6ld6ny ra j ogosult.

5.10.

A Y6llalkoz6 koteles

a munkatetiiletet tiszta 6s biztons6gos 6llapotbantartati, a keletkezett
6pit6si 6s egy6b hullad6k eLsz6ffitlsdt;61 a rnunka v6.gz6.se sor6n rendszeresen gondoskodni.

A

V6llalkoz6nak az 6pit6si 6s bont6si hulad6k kezel6s6vel kapcsolatban egyebekben
^z
6pit6si 6s bont6si hullad6k kezel6s6nek r6szletes szabillyauol sz6Io 45/2004.
CIL 26.) BMI(vVM egyiittes e\6t6sar szerint kell elj6rnia.

5.11' A Y6llalkozo a munka befejez6sekor koteles saj6t kolts6g6n eltdvolitani minden hullad6kot,
a sai6tvagy alvilJakoz6i tulajdon6t k6pez6 eszkozoket, szerszilmokat, g6peket 6s anyagokat,
6s koteles a munkateniletet tiszta 6s biztons6gos 6llapotb an 6tadnt.
5.12. AYillakozo koteles saj6t kolts6g6n gondoskodni a teljesit6s sorSnvizr6l, energia-ell6t6sr6l
vagy egy6b olyanh6l6zati csadakoz6sr6l, arnely a munka hat6kony, kiel6git6 6s biztons6gos
v

5.13.

6.gz6,s6hez sziiks6ges.

A Ylllalkozo koteles

gondoskodni

a

munkaterrilette vonatkoz6

tiizrend,6.szett,

munkav6delmi, komyezets6delmi (igy kiilonosen a zaj-, rczg6s-, l6gszennyez6d6selae
vonatkoz6), balesetv6delmi, titzv6delmi 6s egy6b el6ir6sok betat;t6s6r6l. A munkatertilet
megfelel6 v6delme 6s 6z6se a Y6llalkoz6 kotelezetts6ge. Ezen int6zked6sek be nem
taft6s 6b ol s z 6rmaz 6 mind en felel5 s s 6 g a Y 6IIaIkoz 6t terh eli,
5'14.

A Yilllalkozo koteles a szem6lyek biztons6g6t

vagy a v^gyon1.6rt6keket vesz6lyeztet6 kht;
lehet5s6g6nek felmedil6se eset6n halad|ktalanul kfuelh 6rit6si int6zked6seket tenni 6s
azokt5l a Megtendel6t azonnal 6rtesiteni.

6.

A munka megkezd6se, egyiittmiikdd6s a kivitelez6s alatt

A munkaterilet

6tzddsa 6s a munka megkezd6s6nek id5pontla:

a szerz6d6skot6st kovet5en

legk6s6bb 10 napon beliil tort6nik.
6.2.

63

A Villalkoz6 a

rcndelkez6sre bocs6tott terveket megismette,
tte, 617ap ot6t s z emrev6t elezte.

a

kivitelezl.s helyszinet

ete s en m egtekinte

el6

z

A

Megrendei6 a munkatediletet.6tadas-6wlteJ keret6ben adja 6t aY6llalkoz6 r6.szete. Az
az 6pit6stnapl6ban kotelesek a felek togziteni,

6tadAs megtott6nt6.t

6.4.

A V6llalkoz6 a munk6k megkezd6s6tmegel6z6en koteles a1<tvttelez6.s megkezd6s6t, nrinden
ilyenkor kotelez6 bejelent6sset egyi.itt (felel5s mfiszaki vezet6, stb.) az illet6kes 6pit6si
hat6 s 6gnak b e j elenteni.

6.5. Az 6pit6si napl6ba bejegyz6sre a Megrendel6 k6pviselet6ben eljir6 szemlIyek, a rniiszaki
ellen6r, aY6llalkoz6 6s a felel6s miiszaki vezet6jogosultak.

6.6. A

takar6sta ked.il6 munk6k ellen5rz6se 6rdek6ben, vagy szal<hatos6.gi ellen6rz6si munkdh
megkezd6se el6tt aY6llakoz6 koteles az elfen6n6.sek 6s vizsg6latok v6rhat6 td6pontl6t 3
munkanappal kor6bban az 6pit6si naploba bejegyezni, 6s arr6l a Megrendel6t tilsban ugy

6rtesiteni, hogy l<tz|r6lag
es

em6nyen r6,szt

\<tv

a

Megtendel6 szabad dont6s6n mriljon, hogy

a

rleyezett

6n-e venni.

6.7. A Megtendel6 6s a m(iszaki ellen6r jogosultak a kivitelez6st b6rmikot ellen6dzni,
esztev6teleiket, iavaslataikat

az 6pit6si naploba bejegyezni. A Y6llalkozo koteles

bejelent6sekre 3 munkanapon bellil a napl6ban vilaszolni,

6.s

a

vllaszait egyidejiileg telefaxon

is megkiildeni.

6'8. A Megtendel6nek joga van az

6pitkez6,s kivitelez6s6nek ellen6rz6se 6rdek6ben sziiks6g
a Y6lLakoz6 koteles r6szt venni. A megbesz6l6s

eset6n megbesz6l6st kit6zni, amelyen

eredm6nyeir5l jegyz6konyvet kell felvenni. A jegyz6konyvben meghatdroiottal<
amennyiben azok nem ellent6tesek jelen szerz6d6,s el6t6saival 6s a kozbeszerz6.sr eljatS,s
alapiiln rogzitettekkel 6s a hat6lyos jogszabillyokkal kotelez6ek aY6llalkoz6 sz6m6ra.
-

6.9. A V6llalkoz6 kotelezi

mag6t aua,hogy a szetz6d6s alapj6nvilllaltmunk6hoz felel6s miiszaki
vezet6talkilmaz, ez6rt kirlon t6rit6s nem j6r. A felel6s mijszal<tvezet6 koteles folyarnatosan
az 6pitkez6s helyszin6n tart6zkodni, vagy akad6lyoztat6sa eset6n a szakmatfae megfelel6
helyettesit6s6t6l gondoskodni, valamint az 6pit6si napl6, illerve a hivitelez6s
leb onyolit6 s 6ho z s ziiks 6ges okiratok 6rz 6.s 6.161 gondo sko dni.

6'10.

A

Y6llalkoz6 mfiszaki vezet6j6nek alkalmasnak kell lennie ara, hogy a felel5s szakmai
6pit6svezet6st az 6pit6srigyr szab6Iyoknak 6.s szabv6nyel6it6soknak megfelel6en ell6ssa, 6s a
kivitelez6st teljes felel5ss6ggel rilnyitsa. A felel6s miiszal<tvezet6 alkalmass6g6ravonatl<ozo
tgazolilsokatY|llalkoz6 jelentkez6setattalmazza.

7.
7

.1'

A V6llalkoz6 koteles

A munka 6w6tele: a teljesit6s

a kivitelez6si feladatokat munkam egszzkit6sok..n6lkril elv6gezni.

7.2. Az

egyes t6szek akkor tekintend6ek teljesitettnek, amennyiben V6llalkoz6 azt hi6nytalanul
6s hibamentesen elk6szitette 6s a Megrendel6 vagy nytlatkozatt6teJre jogosult k6pvisel6je a

miiszal<t ellen6r iavaslat6ra az adott rnunkar6szr5l ki6llitott r6szteljesit6si igazol6st alarta.
Amennyiben nem tort6nik meg az adott munkar6sz teljesit6s6nek fentiekben meghat6.rozott

m6don tort6n6 igazol6sa, ugy az adott szolgilltaths nem tekinthet6 teljesitettnek 6s a
Y6llalkoz6 az erre a munkar6szre es5 d!6ra vonatkoz6 sz6ml6t nem 6llithatja kr. A
r6szteljesit6st igazolils ktililtths6nak felt6tele az adott munkar6sz sot6n be6pitett anyagok
fotgalomba hozatah enged6lyeinek v^gy min6s6gi tanrisitv6nya:nak, illewe n iluo
vonatkoz6 sz6lltt6t rnegfelel6s6gi nyilatkozatok m6solati p6ld6ny6nak a Megrendel6
rendelkez6s6te bocs6t6sa.

7.3' AY6llakoz6 koteles

egyes f5 munkar6szek (al6pitm6ny, teherhord6 szerkezetek, krils5
^z
kozmiivek 6s teljes k6szenl6t)
elk6sziilt6t, valamrnt a 3.3. pontb an meghat6rozottk6szr.rlts6gi
f.okozatnak megfelel6 6llapotot a v6rhat6 befejez6sn6l i0 nappal kor6bban a Megrendel6
r6sz6te l;6sban ieleznt. A felek kotelesek a tervezett befeiez6s id6pontj6ban az ad,ott
munkateszt megvizsg6lni, 6s legyz6konyvben valamennyi hib6t feltiintetni. A Vi"llalhozq

koteles valamennyi, a jegyz6konyvben felnintetett hibilt a legyz6konyvben rneghatilrozott
id6n belril kijavitani. Ha a hiba kijavitilsilval kapcsolatos munk6k a r6,szhatartd6 (u,
iitemterwnek megfelel6en) hosszabboddsdhoz vezetn6nek, fgy a Y6llalkoz6 koteles a
Megtendel6nek a B, fejezet szerinti kotb6rt megfizetni. R6szteljesitl.si igazolils ki6l\t6,san
csak a hib6k matad6ktalan megsztintet6se eset6n keriilhet sor.
'74
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7.6

A Megrendel6 koteles aY6lLalkoz6 6lta| megjelolt id6ponta l<ttlzott ata,d s-afiltdt el)it6,s
sot6n megvizsg6lrri
elk6sziilt 6pit6ipaf kivitelez6si tev6kenys6get, 6s
6pit6si

6tad6s-6w6teh eIj6r6s id6pontj6rol a Y6llalkoz6 1,0 nappal kordbban koteles irisban
6rtesiteni a Megrendel6t.
6tad6s-6tv6teli elifu6s sor6n a Megtendel6, illetve miiszal<t ellen6re a szetz6d6.s tat;gyirt
teljes korfien megvizsgillja annak megS[apit6,sa 6rdek6ben, hogy a szerz6d6.s tilrgya szerinti
6pit6ipai kivitelez6si tev6kenys6g, az 6pit6.si-szerel6si munka, vagy technologiai szerel6s
matadlktalanul megval6sult, 6s a teljesit6s megfelel az e\6tt miiszaki 6.s a szerz6d6sben
v6llalt kovetelm6nyeknek, jellemz6knek, valarnint jogszab6lyiel5ft6soknak,

^z

^z

szetz5d6.sben foglaltak teljestil6s6t.

7.7. Az

6tad6s-6tv6teh el16t6sr6l, valamint az ott felfedezett hib6k6l a felek jegyz6konyvet
vesznek fel, melyb5l 3 p61d6ny k6sziil. A legyz5kon)'v egy-egy p6\dilnya a Megrendel5t 6s a
Yilllalkoz6tilleti, illetve egy p6id6ny az 6pit6.sinapl6 mell6klet6t k6pezi.

7.8.

Aiegyz6konyv tattalmazzamindazokatabtzonyit6 erejf t6nyeket, amelyekre jogvita eset6n
sziiks6g lehet.

7.9. A

ott meghat6rozott id5n belul
legyz6konyvben r6gzitett hibl.kat aY6llalkoz6 koteles
^z
marad6ktalanul kijavitani. Ha a hiba \<tjavitds6val kapcsolatos
munk6k a hatattd6l<
hosszabbodisihoz vezetn6nek, :ugy u Y6llalkoz6 koteles a Megrendel5nek a k6sedelemmel
kap cs olatos an keletkez 6 khtit, a kotb 6tt megt6riteni.

7.1.0.

Az

6t^d s-6tw6teh elifuils sor6n

a

Y6lTalkozo

az elkl.szilt 6pitm6ny, elvlgzett

6pit6si

tev6kenys6g megval6sit6si dokument6,ci6)6t, kezel6si 6s karbantar6si itmutat6j6t koteles

Megtendel6nek itadni. Ezen dokument6crok 6tadis6nak hi6ny6ban
meghirisul.
7

7

.1'1.

Az

6tad6's-6w6telt e\j6t6sra tov6bb5, a

^z

a

6tad6,s-6tv6.tel

I(orm. rendelet 25. $-6ban leirtak az rdnyad6k.

'72. Amennyiben a YilllaIkozo a javit6si kotelezetts6g6nek a legyz6konyvben meghat6.rozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesit6st elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendel5 a teljesit6st elfogadja, igy hib6s teljesit6ssel 6tintett r6sz vonatkozilsilban
^
atlnyos dijcsokkent6sre jogosult. Amennyiben
a Megrendel6 a teljesit6st nem fogadja el,
rigy jogosult a hib6kat aY6llalkoz6 kolts6g6re magal<tjavitamvagy m6ssal l<tjavittatnt.

7.1,3.

A

felekaz 6tad5,s-6w6telt akkor iekintik sikeresen befejezettnek, ha zY6llalkoz6 teljesit6se
hiba- 6s hi6nymentes ftiv6ve az olyan jelent6ktelen hib6kat, hi6nyokat, amelyek nenr
akad6lyozzik a rendeltet6sszedi haszn|Iatot 6s Villalkoz 6 meghatilrozott id5pontig kr;avitja,
p6tolja azokat), a jelen szerz6d6.sben foglaltaknak mindenben megfelel, tov6bb5, al<ornyez6
l6tesitm6nyekben, kozmiivekben, utakban a Y6llakoz6 vagy aIvillLalkoz6i 61tal esetlegesen
okozott k6rok rendez6sre vagy kijavitdsra keniltek.

7.14. Nem tagadhat6'megaz 6rr6tel a teljesit6s olyan hib6i miatt, amelyek onmagukban vagy m6s
hib6kkal, illetve hi6nyoss6gokkal osszefirgg6sben 6,s a lijzvit6sukkal j6to rnunk6h fo\,t6n
sem akad6lyozz6k a szetz6d6.s tfugyilnak rendeltet6sszerfi. baszn6Iatilt, ha az egyebekben

megfelel a jelen szettz6d6.sben, illetve a hatl\yos jogszabilIyokban foglalt felt6teleknek. A
YillTaIkozo ezen blb6kat is koteles kijavitani az 6tad5"s-6tv6telkor k6sziilt jegyz6konyvben
foglalt hatirid6tg. A }xbAk ktlavitl;sdtg a Megrendel6 visszatarthatla a hib6k kijavit6sinak
Megrendel6 6ltal becstilt 6t6k6t. A Y6llalkozo a v6.gsz6mLa osszeglt ezen 6rt6ld<el
csokkenteni koteles. A visszatartott osszeg sz6ni6z6s6ra €s kifizet6s6re csak a hibik
l<t)avitis6t kovet6en j o go sult.
7.75.

Az

6pitm6ny miiszaki 6tad6s-6rr6tel6t,

esetleges hibAk, hi6nyok 6s hi6nyossirgok
- a Y6llalkoz6 a Megrendel6
birtokiba adja az 6pitm6nyt, 6pitm6nyr6 szt, tov6bb6. itadja a rendeitet6sszer(i 6s biztonsdgos
haszn6lhat6s6gottgazol6 felel6s m(iszal<tvezet6inylatkozatot 6.s az 6pit6si-bont6si hullad6k
t6rol6s6ru, elszilllrtdsilra v onatkoz6 hullad6k-nyilv 6ntafto lapot.
A bttokba ad6s sordn a Y6llalkoz6 - a fenti dokumentumokon t:rtl - a Megtendel5nek
itadia az 6t megillet6 6pit6si napl6p6ld6nyt,
6pit6si napl6 cisszes me1l6ldet6t,
^z
megval6sit6si dokument6ci6t 6s a 16t6116si dokumentumokat
(a f5bb rnozgathat6^
6pitmlnyszerkezetek kezel6si itrnttat6j6t,haszn6lattutasit6s6t, stb. a 191/2009. (IX. 15.)
I(orm. rendelet szednt.)
l<tjzvit6sdt, p6iJL6sit kovet6en

7.1'6. Jelen szerz6d6.st

^z teljesit6sek6nt
a szerz6d6s

a felek akkor tekintik teljesitettnek, ha az elk6sziilt kiviteli

tervehnek
megfelel6en a megval6sitott 6pitm6ny sikeres miiszal<t 6tadts-6w6.tele, valamint a bt-tokba
ad6sa is megtot6nt.

7.1'7.

Az at^d s-atv4-telt
teljesit6sigazol6st

eli6r6s 6s a

birtokba

ad6s befejez6s6t

kovet6en a Megrendel5 r'6gleges

6llit ki 5 munkanapon belil. A v6gleges teljesit6sigazol6"s

kiilonosen az 6tad6s-6w6telre vonatkoz6 kifejezett nyrlatkozatot,

tartaln-tazza

a

Megrendel6neI< az
6tad6s-6t:r6tel sor6n iltadott dokument6ci6 felsorol6sit, az 6rv6nyesiteni kivint ig6nyeket (pl.
dijcsokkent6s, visszatart6s), 6s mell6kletk6nt az 6w6telt nem akad6lyoz6 hib6kr6l 6s mis
hiinyoss6gokr6l, valamint zzok javitisihat6ndej6t6l k6sziilt jegyz5konyvet.

7.18.

A k6rvesz6ly aY6l7alkoz6t6l a Megrendel5rckiz6r6lag a birtokba

addst kovet6en szill6t.
Felek a birtokba adhst a sikeres mfiszaki 6tad6.s-6w6te[, eI)6rds lezhtils|val egy id5ben haltjik
v 6gre szerz6d6s szerti telj esit6s eset6n.

8.

A Vdllalkoz6 nerll- szetz6d6sszerii teliesit6se, kdtb6r, a szerz6d6s megsziindse

8.1. A V6llalkoz6

kotelezetts6geinek - felr6hat6 - nem szerz6d6sszedi, vagy nem teljesit6se
eset6n Megrendel6 a szetz6d6st egyoldalf nytlatkozatdval a jov6te n6.zve megsziintetheri

a szetz6d6s megkot6s6nek id6pontl6ra visszamen5 batilIyal felbonthatja,
kovetelheti a neki okozott k6r megt6rit6s6t.

vagy

8.2. A Megrendel5 a fentieken tul a szerz6d6st5l b6tmikot - indokol6s n6lkul -

6s

el6llhat, koteles
azonban aYilllalkozo k6rit megt6dteni: felek rogzittk, hogy amennyiben aY6lLalkoz6tak a
Megrendel6 el6ll6s6rg a teljesit6s 6rdek6ben kolts6gei, l<tad6sai keletkeztek, bizonyos
munkikat mir elv6.gzett, anyagokat beszerzett, az elszdmolilsra a szerz6d6s 3. pontjdban
foglaltakat tekintik t6ny adonak.

8.3'

AY6llalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan kodilm6ny6|haladlktalanul 6rtesiteni,
amely a v6llalkoz6s eredm6nyess6g6t vagy kell5 id6re va\6 elv6.gz6.s6t veszllyezteu vagy
g6toIia. Az 6resit6s elmulaszt6sib6l eted6 k6r6rt felel5s.

8.4. Amennyiben

neki feh6hat6an - k6sedelrnesen teljesit, iW u Megrendel5 a
tul - k6sedelmi kotb6re jogosult, A k6sedelmi
kotb6r, m6rt6ke az ercdmlnytelemil eltelt teljesit6si hat6rid6t6l szilmiwa 15 000 Ft / nap, de
legfeljebb a szetz6d6,s nett6 6rt6k6nek 10 o/o-a
a V6llalkoz6

-

szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyein

8.5.

30 napon tuli, a Vdllalkoz6nak fehohato okb61 el661lo k6sedelem vagy hib6s teljesit6s eset6n

Megrendel6 azonnahhat6llyal elilllhat a szerz6d6st5l, 6s ezen feltil meghirisul6si kotb6rre
jogosult, melynek m6r6ke a nett6 v6llalkozilsi drj 25o/o-a,
a

8.6. A Megtendel6nek jogiban 6ll a
v 6llalkoz 6st dtlb a b

es

z

k6sedeLmi, illetve

a meglririsul6si kotb6rt az

esed6kes

6mitam.

8.7. Yilllakozo nrdom6sul veszi, hogy a Megrendel6 - aPolgilri Tow6nykonyw6l szolo 1959.
6vi IV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 246. $-6ra frgyeiemmel - jogosult a hotb6rt
meghalad6 k6r6nak 6rw6nyesit6s6te, illetve, hogy a k6sedelmi v^gy meghiisul6si kotb6r
^
megfizet6se nem mentesiti a teljesit6s al6l.

8.8' A

Megtendel6 a kotb6ng6ny6t uisban koteles kozolni a Yilllalkoz6val, krilon megjelolve
annak Togalapj|t 6s osszeg6t.

8.9. A szerz6d6 felek a szetz6d6.st kozos

megegyez6ssel bdrmikor megszrintethetrk. Ebben az

esetben a felek tr6sban, kozosen al6tt olrl.atban rendelkeznek a szerz6d6s megsziin6s6vel
kapcsolatos eIsz6mol6,sr6I, 6s a feleknek a megszrintet6sr6l rendelkez5 oknatban
meghat6tozott megsziin6si id6pontig m6g fenn6ll6 6s teljesiten d6 feladataro|

9.

A szolgdltatds teliesit6se alatti kdresem6ny

9'1'. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy tendelkezik kilonosen a harmadrk f6lnek okozott kitokkal
szemben a teljes villlalkozlsiszerz6d6.s td6tartamiltavonatkoz6, kel16 fedezetet nyijto, sajat
n6vre sz6L6 6pit6sszetel6si ,,an risk" tipusir felel6ss6gbiztbsit6ssal. A vallalkotzo
tev6kenys6g6vel osszefrigg5, illetve a szerz6d6.s id6tartama alatt keletkez6 karoha a
Megrendel6 felel6ss6get nem v6llal6s nem nyult knlon t6rit6st a k6rok elh6tit6s6ru.

9.2, A biztosit6s a jelen szerz6d6s 4. sz6mi mell6klet6t k6pezi. A biztositds kolts6s6t

a

Yilllalkozo viseli.

9.3. Amennyiben b6rmilyen

k6tesem6ny kovetkezne be a munkatedileten, v^gy az 6pit6anyagok
konihn6n eit halad6ktalanul

sz6llit6sa sot6n, irgy a V6llalkoz6 a kdresem6nyt, illetve annak

koteles ielezni a Megrendel5nek. Amennyiben a k6r a Y6llaIkoz6, vagy a ydllall<ozo
6tdekkor6b e tartoz6 szem6Iy f alv6llakoz6 magatart6.sdra vezethet6 vrssza, i.gy a YAllalkozo
kiilon felsz6lit6s n6lkiil koteles a keletkezett hib6t Wlavitani,6.s az okozott kiit telies koriien
megt6riteni, osszhangban a leren szerz6d6.s 5. fejezetlben foglaltakkal.

1,0.
10'1.

A Y|llalkozo

Szavatoss6g,i6thllhs

felel6ss6g6te a be6pitett anyagok, valamint nyujtott szolgdltat6sok
vonatkozi.siban a Ptk. szab6lyart, valamint az eyes be6pitett anyagok, illetve elv6gzett

munkak kotelez6 alkalmass6gi idej6t meghat6roz6, a szerz6d6skot6skor hat6lyos
logszabllyok rendelkez6seit kell alkaknazni. A V6llalkoz6 ennek kor6ben szavatol az illtala
felhasznilt anyagok anyag 6.s gy6rt6si hib6t6l val6 mentess6g66rt, valamint az6rt, hogy
v6llalt munk6t a Megtendel6 6ItaI |tadott terveknek, dokumentumoknak, valamtnt
vonatkoz6 maryat szabv6nyoknak megfelel5en, I. oszt6lyi min6s6gben v6.gzi eL

a

a

10.2. LYilLalkoz6t 12 h6napos jotiililst (garanci6lis) kotelezetts6g terheli.
10.3.

A

10.4.

A j6t6l\6si td6 Lej6rta el6tt 30 nappal a felek 6jabb vizsg6latot tattanak, 6.s jegyz6l<onyvben
rogziik
esetlegesen fenn6llo hib6kat, amelyek ktlavit6sara a 1.0.3. pontban
^z
meghatito zo ttak z etint ko tele s Y 6llalko z 6 el16rn.

szavatoss6gi 6s j6t6l16si felel6ss6g ketet6ben aY6llaIkoz6 els5sorban koteles a fehart, 6s a
Megrendel6 ah^I kozolt hib6kat saj6t kolts6g6re l<rlavitanta. Y6lfalkoz6 a hiba krjavit6s6t,
annak kozl6s6t6l (tudom6s6ra jut6sitol) sz6mitott 48 6r6n beliil S/6l1aIkoz6 a)6nlata szerint)
koteles megkezdeni, 6s a szakma szab6Iyatnak megfelel6en 6sszerff id6n belr.rl befejezm.

s

LI,
1,1,.1,.

A

Felmond6s. el6l16s

Megtendel6 a Ptk-ban szab6Iyozottakon hilmen6en az al|bbi esetekben jogosult

a

szerz6d6st6I azonnah. hatl,lly al el6llni:
aY6l7alkoz6 a munk6t a 6.1. pontb an meghat6rozotthat6nd6t kovet6en nem kezdi el;

^)
b) a Y6llalkoz6 6hal
.)
d)

foglalkoztatott munkav6llal6k nem rendelkeznek

6rv6nyes

munkav6llaloi enged6llyel, munkaszetz5d6ssel;
a Y6lTalkoz6 ellen cs6deli|tdst vagy felsz6mol6si elj6r6st kezdem6nyezttek, v^gy
^
Y6llalkoz6 v6gelsz6mol6s|t hatdtozza el, avagy egy6b oiyan konrlm6ny medil fel a
Y illlalkozo 6rdekkor6ben, mely a szerz6d6.s teljesit6s6t meghirisithatja;
a Y6llalkoz6 d:talakul, vagy tulajdonosai osszet6tel6ben, vagyon6ban olyan jelent5s
v6ltoz6s kovetkezik be, amely a Megtendel5 megit6l6se szednt a jelen szes5d6sben
meghat6rozott ko telez etts 6gek telj esit6s 6t ves z 6lyeztetik.

1,1,.2. A MegtendelS a lelen szen6d6,st jogosult tov6bb6.15 napos hatdnd6vel, el6zetes ir'6sbelr
6rtesit6st kovet6en felmondani, ha effe hat6s6gi k6nyszer (az Spitkezl.s hat6s6g ft.szedl
tort6n6le6l\t6sa, amely aY6llalkoz6 6tdekkot6n behil menil fel) okot ad.

1.1.3.

A

V6llalkoz6 jogosult a szerz6d6st 15 napos hat6rid6vel, el5zetes ir6sbeli 6ttesit6st
kovet6en felmondani, ha Megrendel5 Y6llakoz6 jelen szerz6d6.s rendelkez6seinek
betart6s6val k6sztilt, szab6lyosan 6s jogosan ki6llitott sz6ml6tnak kiegyenlit6s6r'el a
mindenkori ftzet6sihat|nd6hoz k6pest 90 napot meghalad6 k6sedelembe esik.

11.4. A

11.1. b), c) pontj6ban 6s 11,2. pontban foglalt esetekben a Megrendel6 jogosult a 8.4
pont szednti kotb6r 6s az azt meghalad6 k6rdnak 6rw6nyesit6s6re. A fenti esetekben a
Y 6llalkoz 6 kdtt6tit6.ste nem j ogo sult.

11.5. A 11.2.6s

11.3. pontokban foglalt esetekben aY6llalkozo m6r eW1gzett munkij6nak
megfelel6 villalkozilsi dijta jogosult. I{art6rit6.si ig6nnyel nem^ l6phet fel a Megrendel5vel
szemben, amennyiben a 11.2. pontban itt esem6ny Y6llalkoz6llrb6jab6l kovetkezik be.
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11'6.

Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles

a

hat6id6vel. amely lehet5v6 teszi, hogy

szetz6d,6st felmondani - ha szuks6ges olyan
a szerz6d6.ssel 6rintett feladata ellat6sl,t6l

gondoskodni tudjon - ha
a) a nyeftes aiilnlattev6ben kozvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem|Iy vagy jogr szem6lyis6gg"ir"- rendelkez6
gazdas1'gr t6tsasdg, amely nern felel meg az 56. (1) bekezd6s k) p"ngZb"n meghatilrozott
S
felt6teleknek.,
b) a nyetes ai6nlattev6 kc)zvetetten vagy k6zvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6gg.I
rendelkez6
^"gazdasigS t6rsr_s6gban, amely nem felel rrreg az 56.
(1)
bekezd6s
k)
pontliban
$
meghat6tozott felt6teleknek. [{bt. 125. (4) bekezd6s]
S

11'7' A 11.6' pont szerinti feimond6s esei6n aY6llalkoz6 a szerz6d,6s messziinese
telj

esitett szorgilltat6s szerz6d6.sszer6 plnzbeli ellen6r6k6re j ogosult.

12.
I2'1. A felek

el5tt rnzir

Kapcsolattaftds

a szerz6d6s teljesit6s6nek el6segit6se 6rdek6ben kapcsolattart6 szem6lyeket
ielolnek

meg az al|bbiak szerinr

-

Megrendel6 k6pvisel6je:

Szewezet:
1068 Budapest

VI., Benczfr u.

Mugyat Tudorn6nyos Akad6mia Nyelvtudom6nyi Int6zet

aa

JJ.

Telefon:-r3 6 1 321 -4830
Fax: *36 1322-9297

N6v: M6t6Ildik6
e-mail: matei@nytud.hu

-

Megrendel6 miiszaki ellen6re:

Szervezet:

Cim

KRO- PLAN I(ft,Ift6zser G6bor
Bir6 Mih6ly u. 8., 6. em.24.

1,203 Budapest,

Telefonsz6m: +36 20 949 0701
Fax: *36 1 789 86 06
E-mail: kroz s ergab o t@gmat7. com

-

Y illlalko z6 k6pvis el6

j

e

:

Szervezet: Angol Invest I{ft, Szit6 M6ty6s
Cim: 1114 Budapest, Bart6k B6la:iut1,5/b
Telefonszi.m: +36 20 582 46 55
Fax:* 361226 47 35
E-mail: matyas. angolinvest@gmail. com

- Y6llalkoz6

felei6s mfiszaki vezet6lei

1l

N6v: Benk6 G6bot
Cim:1.71,2 Budapest, Lanka u. 19.
Telefonsz6m: +36 20 934 71 15
Fax: *36 1,226 47 35
E-mail: angolinvestkft@gmail. com

felek togzitjk, hogy egym6s kozott minden nytlatkozatot vagy egy6b 6rtesit6st
11dsban, sziiks6g szednt t6rtivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ftj6n kell megktildem,
amely akkor tekinthet6 szabhlyszerfinek, ha azt a kapcsolattart6 szem6lyek r6.sz6te
a clrrlzett rgazoltan atvette.
k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor v6lik joghat6lyoss6, amikot

72.2. Szerz6d5

^zt

72.3.

Az e-mail vagy telefax 6ghn tott6n6
v6lik joghatilyossi, amikor a cimzett
kifejezett visszlig^zol6s 6tkezett.

1,2.4.

a nytlatkoz^t Yagy 6ttesit6s al<kor
igazoltan k6zhez vette: art6l automatikus vagy

k6zbesit6s eset6n

^zt

t6rtivev6nyes allnkott postai ktildem6nyt a k6zbesit6s megkis6rl6s6nek nepjin
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az 6w6telt megtagadta . Ha a k6zbesit6s az6fi volt
eredm6nytelen, mert a cimzettaz t^tot nem vette 6t (az a felad6boz nem kereste ielz6ssel
lrkezett vissza), az ft^tot - az ellenkez6 bizony'ttils6rg - a postai k6zbesit6s misodik
megkis6d6s6nek napj6t kovet6 otodik munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni.

A

1.2.5.

A szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattart6k szem6ly6ben tortent
v6ltozfisr6l a m6sik felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattat6k szem6ly6ben
bekovetkez ettv6ltoz6s a m6sik fllhez szerz6d6sszeriien megkiildott 6rtesit6ssel l6p hatilyba'

13.
1.3.1..

Titoktattds

Szetz6d6 felek a jelen szetz6d6ssel, illetve az annak sot6n teljesitett szolgdltatirssal
kapcsolatosan kolcsonosen kijelentik, hogy a teljesit6s sor6n tudom6sukra jutott mrnden
iniorm6ci6t 6s adatot btzalmasan kezelnek 6.s meg6riznek, ezeket a m6sik f6l el5zetes,
it6sbeli hozz6j6rul6sa bt6nyaban nem hozz6k nyilv6noss6gra"iagy illet6ktelen harrnadik
szemlly nrdom6sira. A V6llalkoz6 a birtok6ba keriilt inform6ciokat 1<tz6r6Iag a jelen
szerz6d6sben meghatilrozott fel^datok teljesit6se 6tdek6benhaszn|lhatja fel.

1.3.2. Szetz6d6 felek rogzittk, hogy a titoktart6si tendelkez6sek megszeg6se eset6n a Megrendel5
jogosult a jelen szerz6d6,st6I azonnahbatilllyal el6llni. Az el6ll6s nern z6t1a ki a titoktattdsi

kolelezetts6g megszeg6s6re ttilnyado egy6b polg6n- vagy biintet6jogi szankci6k
aikalmaz6sdt.

1,3.3.Yhl7alkoz6 villLa\ja, hogy a Ptk. 81. $-6nak (3) bekezd6s6te figyelemmel rizleti titok cimen
nem tagadja meg a .tdjlkoztatdst a lelen szerz6d6s l6nyeges tartakn6roL A V6llalkozo leIen
szetz6d,6.s al6tt6sdval tudom6sul veszi, hogy nem min6siil iizleti titoknak az tz adat,
amelynek megismer6s 6t,vagy nyilv6noss6grahozatal6t kiilon torw6ny koz6tdekb6l ehendeli.
13,4. Megbizott kijelenti, hogy elfogadja uz All^^i Sz6mvev6sz6k ellen6rz6si jogosults6girt, r1lewe
- a
- a kozp6nzek felhaszn6l6s6nak nyilv6nossigdrol szolo rendelkez6sek 6rtelm6bentitokra
iizleti
megkotend 6 szerz6d6.s l6nyeges tattalmira vonatkoz6zn a t6i6kozt^t6st
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerz6d6s teljesit6s6be bevonni
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kiv6nt valamennyi alvillTalkoz6val szemben is 6rw6nyesiti. A Megbizott tudom6sul veszi,
hogy a Polg6ri Torv6nykonlwt6l sz6l6 7959. 6vi IV. torw6ny 81. $-6nak (4) bekezd6se
6ttelm6ben LZ, al<r az 6llamh6ztatt6s valamely ahendszer6vel p6nz:d'gyi, illewe uzleu
kapcsolatot l6tesit, k6t6ste koteles a jogviszonnyal osszefrigg6 6s a koz6tdekb6l nyilv6nos
adatokn vonatkoz6an t616koztat6st adni, valamint azt, hogy a kolts6gvet6si p6nzeszl<ozol<
felhaszn6lilsdnak nytlvinoss6g6ta tekintettel a szerzSd!,s l6nyeges tartalmatol a tal6koztntis
tizletr titok cimen nem tagadhat6 meg..

14.
I4.1,.

Vitds k6rd6sek rendez6se

A

Y6lTalkoz6nak 6s a Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy
kozvetlen t6rgyal6sok itj6n rcndezzenek minden olyan n6.zetelt6r6st vagy vitirt, arnely
kozottiik a szerz6d6.s keret6ben y^gy szerz6d6ssel kapcsolatosan felmerrilt. Minden, a
^
szerz6d6s megkot6se ut6n felmeril6, a szerz6d6.s teljesit6s6t akad6lyoz6 kotiilm6nyr5l a
felek koics oncis en koteles ek egymis

t t6j6koztatnt.

14.2. Ha a felek a fent meghat6tozott m6don 15 napon beliil nem tudj6k megoldani a szet;z6d6s
alapjdn vagy ezzel osszefiigg6sben keletkezett vrtiljukat, :il'gy a pertdrgy 6rt6k6t6l ftigg5en a
Megtendel6 sz6khelye szerinti h.lyt-, illetve megyei bir6s6g kiz6r6lagos illet6kess6g6t kotik
kl.

15.

Egy6brendelkez6sek

15.1.

Felek a szerz6d6st l<tzfu6Iag t6sban,
m6dosithatj6k.

a I(bt.

1.5.2.

Yhllakoz6 v61,Ialja, hogy jelen szerz6d6.s al6r6,s6val az adozS,s rendj6r6l szolo 2003. 6vt
XCII. torw6ny 36/A. $-6ban foglaltakr6l tallkoztatla alvilllalkoz6t a vele kotend5

1,32. $-6ban foglaltakra figyelemmel

szerz5d6sben.

hogy a Y6llalkozo 6ItaI a jelen szerz6d6.s teljesit6se sor6n
ltadott anyagokat a Megrendel6 csak a Y6llalkoz6 kifejezett, el6zetes, irdsbeli
hozz6jdni6s6val ruhilzhatja 6tharmadik szem6lyte ak6r tngyenesen, ak6r ellen6t6k fej6ben.

1,5.3. Szerz6d5 felek meg6llapodnak,

1,5.4.

A

szerz6d6.s a felek altall
ft6s6nak napjdn l6p hat6lyba, 6s mindk6t
^l
teijesit6s6vel - a 2.6s 3. pontokban foglaltakra figyelemmel - megsziinik,

15.5. V6llalkoz6

f6l

szerzSd6sszetii

villalja, hogy a

szerz6d6,s teljesit6s6nek teljes td6tartama alatt tulajdonosi
szetkezetlt az a16nIatk6r6 szLmLra megismethet5v6 teszi 6,s a 11..6. pont szerinti ugyletela6l
az ai 6nlatk6t 5 t haladlktalanul 6rte sitr.

1,5.6. Y6llalkoz6 jelen szerz6d6s alil:r.isaval elismeri, hogy a szerz6d6.s teljesit6se sor6n keletkez5,
a szerz6i jogr6l szolo 1999.6vi LXXVI. torw6ny bat6lya al6 tartoz6 szerz6ijogi v6delem al6
tartoz6 alkot6sokon a Megrendel6 tediletr korl6tozds n6lkiili, hat6rozatlan idejii, kizhr6lagos
6s harmadik szem6lynek 6tadhat6 felhaszn|lS"si jogot szerez.
1.5.7.

a ielen szerz6d6sben rrem szab6lvozott k6rd6sek tekintet6ben
^
20t1. 6vi CVIII. torv6ny, aPoig6tiTor6nykonyvt6l szolo 1959.
"rllo
6vi IV. torv6ny, a szemllyes adatok v6delm6r6l 6s a koz6tdekii adatok nyilv6nossig6r6l

Szerz5d6 felek

kozbeszetz6sekr5l
sz6\6 1,992.6vi

LXIIL torv6ny, illetve az illTamtstokr6l
13

6s

a szolEalatt utokr6l szoI5 1995. 6vi

LXV. torv6ny, valarnint az 6pit6iparilrdtvitelez6si tev6kenys6gr5l szolo 191f2009. (IX.
I(orm. rendelet rendelkez6seit tekintik r6nyadonak.

15.)

Szetz6d6 felek a jelen szetz6d6st
- annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n -, mint akaratukkal
mindenben megegyez6l, helybenhagyolag 4 (n6gy) p6ld6nyban melyb6l Megtendel6t 3 (h6rom),
Y6llalkoz6t 1 ("gy) etedeti p6ld6ny illet al6t!6k.
Budapest, 201 3. augus ztus 12.

Magyar Tudom6nyos

A

Nyelvtudom6nvilnt6.z
Megrendel6

Benk6 G6bor igyvezet6
Y6llalkoz6

2. szhrni, rnell6klet

Y6llakoz6 aiilnlata
3. sz6mi mell6klet: Arutott kolts6gvet6s
4. sz6ma mell6kler Biztosit6si kotv6ny
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