
Y illalkozitsi szerz6 d 6s

amelyl 6trej 6tte gyr6 szr6l a
Szent Liszl6 Kflrhiz
Sz6khely: 9600 S6rvrir, Rdk6czi u. 30.
Ad6igazgat6si sz6m : I 5 42097 8 -2- I 8
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Szitmlav ezeto p6nzint ezet: Magyar A I I amki nc st6r
P6nzforgalmi j elz6sz6m : 1 0047 004-003243 64-00000000
K6pviseli : Vancsura Mikl6s foigazgat6
mint megrendelo(a tov6bbiakban: Megrendel6),

misreszrbla(z)
HelioActive Rendszerintegrdtor Kork{tolt Feleldss6gii Tdrsas6g
Kdpviseli: Luda Ott6 igyvezeto
Sz6khely: 1119 Budapest, Hengermalom rit 6. C.lhlz.I. em. 36.
Clgtregyzdkszitm: 0 1 -09- 8 822 8 6
Ad6sziim : 133 68632-2-43
Szttmlavezet6 p6nziigyi intdzmeny megnevezdse: Kereskedelmi ds Hitelbank Zrt.
Sz6mlasz6m : 1040049 4-5 0505 3 5 5 -5 05 0 I 005
mint tervez6 6s kivitelezo (atov6bbiakban: Vrlllalkoz6)

(Megrendel6 6s V6llalkoz6 a tov6bbiakban egyiittesen,mint:Felek, rin6lloan a m6sik n6lktil:
F6l) kdzdtt az alulf rott helyen 6s idopontb an az alilbbifeltdtelekkel :

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy Megrendel620l7. janu6r 13. napjan a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. torvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) 115. $ (1)-(4) 6s (6)-(7) bekezddse alapj6n
kozbeszerz6si eljarrlst inditott ,,Villlalkozisi szerz6d6s keret6ben napelemes kiser6miivek
tervez6se 6s kivitelez6se a Szent Liszlil Kfrhizban a KEHOP-5.2.11-16-2016-00070
szimf phlyi,zat terh6re" megnevezdssel (a tov6bbiakban: Kdzbeszerz6si Etjfrds),
amelynek eredmdnyekdnt a Kbt. 131. $ (4) bekezddse alapj6n a Felek k<itik meg jelen
szerz6d6st (a tov6bbiakban: Szerz5d6s). Felek meg6llapitj6k, hogy az ajinlatteteli felhiv6sban
6s a kdzbeszerz€si dokumentumokban rdgzftett felt6teleket V6llalkoz6qfnlatibanelfogadta.

1. A Szerz6d6s tdrgya

1.1. A Megrendel6 megrendeli a V6llalkoz6 elv6llalja a,,Vrillalkozrisi szerzddds keretdben
napelemes kiser6milvek tervezdse ds kivitelezdse a Szent Ldszld Kdrhdzban a KEHOP-
5.2.11-16-2016-00070 szdmrt pd$dzat terhire"tirgytt beruh6z6s megval6sit6s6t.
V6llalkoz6 v6llalja az epitesi munka megval6sitirsithoz sziiks6ges enged6lyezdsi tervek,
kiviteli tervek elk6szit6s6t 6s a kiviteli terveknek megfelel6 a kivitelez6si munk6k
elv6gz6sdt a jelen szerzoddsben rdgzitett felt6telekkel a kiadott dokumentumok
figyelembevdtel6vel, a kiviteli tervdokument6ci6nak 6s a joger6s engeddlyben
foglaltaknak megfelel6en. V6llalkoz6 kdtelezettsdget v6llal ana, hogy a
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t.2.

1.3.

t.4.

1.5.

1.6.

1.7.

tervdokument6ci6, a benyrijtott palyazat 6s a kapcsol6d6 dokumentumok alapjrin a
munkavdgzdst megval6sitj a a hat6lyos j ogszab6lyok fi gyelembev6tel6vel.
Jelen szerzodes elvdlaszthatatlan rdszet k6pezik az alilbbi dokumentumok (melyek
fizikailag nem k6pezik a szerzod6s melldkleteit, a szerzodeshez fizikailag nem keriilnek
csatol6sra):

c Az eljrir6st megindit6 felhiv6s;
o A Kdzbeszerz6si Dokumentumok 6s annak mell6kletei;
o AmennYiben volt, abban az esetben a kieg6szito titjekoztat6sra adott v6laszok;
o A V6llalkoz6 ajttnlatads annak mell6kletei, kiil<inos tekintettel a V6llalkozo altal

b e in azott kri lt s 6 gvet6 sre ;

o A kcizbeszerulsi elj6r6s eredm6ny6nek ir6sbeli 6sszegez6se;
A fenti dokumentumok kdzdtti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 brirmely elt6r6s,
ellentmondiis, 6rtelmez6si neh6zs6g eset6n a dokumentumok hierarchi6ja (emlitdsi
sorrendben a legmagasabb rendrivel kezdve) a kdvetkezo: kiegeszito ti$ekoztat6s(ok)
(amennyiben erre sor keriilt), dsszefoglal6 titjdkoztatis, ajanlattdteli felhiv6s,
kdzbeszerz6si dokumentumok, V6llalkoz6 ajinlata (a tov6bbiakban egytittesen: Eljar6si
Iratok, amely aSzerzodes nem csatolt mell6klet6t kdpzik).
A Szerz6d6s trirgya: Szent Laszl6 Klrhaz sz6khelydn 9600 S6rv6r, Riik6czi u. 30. 6s
telephely6n fotovoltaikus rendszer kialakit6sa. A feladatokat, valamint a munk6latok
t6teles meghatdrozitsitt r6szletesen a kdzbeszerzdsi dokumentumok reszet kepezo
j6v6hagyrisi tervtartalmazza, mely feladatok ellitdsdt a Szerzod6s alfuirdsitval a
Megrendelo megrendeli, a V6llalkoz6 pedig elv6llalja a hat6lyos 6s iranyad6
jogszab6lyok, illetve a vonatkoz6 szabv6nyok szerint.
Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a Szerzod6s targy6nak megval6sit6s6hoz
b6rmilyen enged6ly vagy hozzitj6rul6s beszerz6se sziiks6ges, ugy ezek sztiksdgessdg6r6l
a Vrlllalkoz6halad6ktalanul t6jdkoztatja a Megrendel6t. (Ezen tajekoztatitsi kdtelezetts6g
drtelemszer[ien nem vonatkozik a Megrendelo 6ltal esetlegesen 6tadott, vagy beszerzett
engeddlyekre, valamint hozzi$6rulitsokra.)
Felek rogzitik, hogy amennyiben sztiks6ges, a kivitelez6si munkrilatokkal kapcsolatos
k<izmtiszolg6ltat6i nyilatkozat(ok), illetve egydb enged6lyek 6s/vagy hozzi$itrulilsok
beszerz6se a V6llalkoz6feladatirt k6pezik, ide6rtve ezek eljtritsi kolts6geinek visel6s6t
is. (Ezen beszerz6si kdtelezetts6g 6rtelemszertien nem vonatkozik a Megrendel6 6ltal
esetlegesen Stadott, vagy beszerzett engeddlyekre, valamint hozzi$fuulilsokra.)
Felek a fdlre6rtdsek elkertil6se v6gett kifejezetten rdgzitik, hogy a V6llalkoz6teljesitdse
meg kell, hogy feleljen valamennyi, a teljesit6s idoszak6ban hat6lyos 6s ir6nyad6
jogszabrilyi eloir6snak, illetve k<jvetelm6nynek.
A fenti dokumentumok koz6tti, ugyanazon kdrddsre vonatkoz6 biirmely eltdr6s,
ellentmond6s, 6rtelmez6si neh6zsdg esetdn a dokumentumok hierarchi6ja (emlitdsi
sorrendben a legmagasabb rendtivel kezdve) a kdvetkezo: kregeszito t6j6koztat6s(ok)
(amennyiben erre sor keriilt), <isszefoglal6 tdjekoztatds, ajSnlatt6teli felhiv6s,
kozbeszerz6si dokumentumok, V6llalkoz6ajinlata (a tov6bbiakban egyiittesen: Eljtlrrisi
Iratok, amely aSzerzodes nem csatolt mell6klet6t k6pzik).

A teljesft6s helye

Felek a Szeruodes targyanak a teljesit6si helyszin6t a kdvetkez5kben hatdrozzirk meg:
9600 S6rv6r, R6k6czi u. 30. 6s Simas6g 9633, Szabads6g u.26.
A feladatok r6szletes teljesit6si helyszineit a miiszaki leir6s tartalmazza

2.

2.1.

2.2.

2117



J.

3.1 .

A teljesit6s ideje

Felek meg6llapodnak, hogy jelen SzerzSd6sben rdgzitett feladatokat a Szerzodds
hatdlyba l6p6s6t5l sz6mitott 150 napon beliil kell marad6ktalanul teljesiteni. Legal6bb 3
(h6rom) munkanappal megel6z6 6rtesit6s esetdn Megrendelo eloteljesitdst elfogad.
A Szerz6d6s teljesitdsdre a Kbt. 135. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak azirdnyad6k.

Atadis-itv6tel

3.2.

4.

4.1. A Szerz6d6s szerinti munkdk mriszaki 6tad6s-6tv6teli elj6rasira - a Kbt. 135. g (2)
bekezd6s6ben foglaltak figyelembe v6tel6vel - az epitoipari kivitelez6si tevdkenysdgrol
sz6l6 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozik. Megrendelo r6szerol a teljesit6si
igazol6st ki6llit6 szem6ly: Vancsura Mikl6s, foigazgat6 vagy akad6lyoztatis esetdn az
illtala erre fe I hatalmazott szem6 I y.

4.2. A mtiszaki Stadis-iltvetekt5l jegyzokdnyv k6sziil
4.3. Felek meg6llapodnak, 6s a V6llalkoz6kifejezetten tudom6sul veszi, hogy a mtiszaki

6tadds- 6tv 6teli elj ar6st a V6l lalkoz6kezdem6nyezi 6s szew ezi.
4.4. Megrendel1 az iiadds-6tv6teli elj6riisra - indokl6s ndlkiil - minden olyan szem6lyt

jogosult meghfvni, akinek a jelenl6te 6ll6spontja szerint sziiksdges.
4.5. Felek a Polgrlri Tdrvdnykonyvrol sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.)

6:247. $ (2) bekezd6s6nek megfelel6en rdgzitik, hogy az 6tadAs-6tv6teli elj6rds
id6tartama legfeljebb 30 nap.

4.6. MegrendelSnek joga van a mtiszaki iLtadiLs-atv6teli jegyzokdnyvben a hianyok
megsziintet6s6re vonatkoz6an hataridoket megjelolni, amelyek a V6llalkozora rrezve
kritelez6ek.

4.1. Az 6tadds-6tv6teli jegyz6kdnyvben foglalt meg6llapit6sokra V6llalkoznak 63 napon
beliil ir6sban kell reagtilnia. Ennek elmulaszt6sa eset6n V6llalkozo elismeri a
kifog6sokat 6s egyet6rt a j egyz6k6nyv meg6llapit6saival.

4.8. Felek meg6llapodnak, hogy a fentiek szerint, vagy kdzds megegyezessel meghatirozott
hat6rid6 lej6nakor ism6telt futadfus-Atyeteli elj6r6st folyatnak le, amely elj6r6st a
Szerz6d6s 4.5. pontj6ban meghatirozott hat6ridon beliil fejeznek be. Felek rdgzitik,
hogy az 6tadAs-etvdteli eljarrist kdzds megegyezessel a Szerzodds 4.5. pond6ban
r 6 gzitett hat6ri drin6l ko r6bb an i s I e zarhatj rik.

4.9. Felek a Ptk. 6:246. $ (4) bekezd6s6ben foglaltaknak megfeleloen rdgzitik, hogy nem
tagadhat6 meg az 6tv6tel a teljesit6s olyan hib6ja miatt, amely, illetve amelynek
kijavit6sa vagy p6tkisa nem akadillyozza a rendeltet6sszeni haszn6latot.

4.10. A Szerzod6sben meghatarozott munka elvdgzdse akkor tekintheto teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendelo riltal j6v6hagyott tervdokument6ci6 alapj6n a munka
hiany- 6s hibamentesen elkdsztilt, 6s aztYiilalkozo a Megrendel6nek mriszaki 6tad6s-
6tv6teli eljrir6s keret6ben ittadta, illetve az iivetelhez valamennyi esetlegesen drintett
kcizmti tizemeltet6 6s szakhatosdg hozzajimit, illetve egyeb esetlegesen sziiksdges
enged6lyek es hozzi$ 6ru1 6sok rende lkez6 sre 6l lnak.
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5.

5.1.

A vfllalkoz6i dij

Felek r6gzitik, hogy a v6llalkoz6i dij tartalmazzaa 2. pontban szerepl6 munkanak 6s

feladatoknak a teljes mriszaki tartalmtna vonatkoz6 kolts6gdt a Szerz6d6sben

meghatarozott 6tad6si hatarid6re. A felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a

szeiz6d6 s alapj an az atdbbiakban me ghat6 r ozott v6llalkoz6i dij ra j o go sult :

Villatkoz6i dij (minddsszesen):
nett6 128.941.336,- Ft + AFA, azaz sziahuszonrryolcmilli6-

kilencsziiznegyvene gyezer-h6rom szinharminchat + AFA forint 6sszeg,

amelyb6l a kiviteli terv elk6szit6s6nek kiilts6ge:
nett6 1.889.000,- Ft + AFA, Maz egymilli6-nyolcszdznyolcvankilencezer i AFA

forint 6sszeg.

A v6tlalkoiati aii meg6llapit6sanak alapja a V6llalkoz6 tital betrazott 6s kitdltdtt

k6lts6gvet6si kiir6s. A v6llalkoz6si dij tartalmazza a vhllalkoz6i hasznot, a

dokument6ci6ban el6irt feltdtelek teljesit6s6hez sziiks6ges ktilts6geket, a beruhdzis

megval6sitdsi/11oz szi.iks6ges valamennyi kdltsdget, V6llalkoz6 tev6kenys6g6vel

ossiefiigg6, azzal jfur6 koltsdgeket, j6rul6kokat 6s dijakat (ide6rtve a szerzbdds

teljesit6se sor6n l6trehozott tervek tekintet6ben fizetendo felhaszn6l6si dijat is).

Vallalkoz6 a V6llalkoz6si dijon kivi.il a Szerz6d6s teljesitdse sor6n Megrendel6 fel6

semmilyen m6s jogcimen nem jogosult krilts6get elsz6molni.

R v6llalko zhsi dij t6telez6s6t 6s muszaki :arrtalmit a szerzodds elv6laszthatatlan

mell6klet6t k|pezb irajinlat tartalmazza, melyre vonatkoz6an a v6llalkoz6i dij fix,

rogzitett dij, az valamennyi, a L6tesitm6ny ki6pit6s6hez 6s betizemel6s6hez szi.iks6ges

munka- 6s anyagkoltsdget tartalmazza.
Megrendel6 v6t1alja, hogy a munkavegzds 6s a V6llalkoz6 i6talliLsi /garanci6lis

iszavatoss6gi kotelezetts6gv6llal6sa teljesit6se eset6n a szerzodesben elSirt

id6pontokban 6s m6don megfizeti V6ttatkoz6nak a v6llalkoz6si dijat. Az Afa m6rt6k6re,

elsi6mol6sara a mindenkor hat6lyos Afa tdrv6ny rendelkez6sei az iranyad6ak.

Szerzodb Felek az futalinydij jogi tartalm6val tiszt6ban vannak. Az iltalarrydij a

Megrendelo 6ltal szolg6ltatott irazatlan ktilts6gvet6s alapjan 6s V6llalkoz6 bedrazott

krilts6gvet{se alapjan klri.itt meghatdroz6sa. Megrendel6 tdbbletmunkaig6nyt nem fogad

el. Eizel kapcsolatban V6llalkoz6 - mint a szerzdd6s tirgyival kapcsolatban kell6

szak6rtelemmel rendelkezo szemlly - jelen szerzodls alfuirdsdval kijelenti, hogy a

kozbeszeru6si eljar6s alatt teljes m6rtdkben megismerte az elv€gzendo feladatot 6s

annak kdri.ilm6nyeit, igy kijelenti, hogy az iitalamegajanlott v6llalkoz6i dij valamennyi

felt6tel kiel6git6s6hez sztiks6ges munkara (anyagra, berendez6si 6s felszerel6si tttgyra,

stb.) 6s a haszonra is fedezetet nyrijt, igy t<ibbletmunkaig6ny6r6l jelen szerz6d6ssel

feltdtel n6lkiil 6s visszavonhatatlanul lemond, kiv6ve a Ptk. 6:245 $ (1) bekezd6sben

meghatirozott eseteket. V6llalkoz6 kijelenti, hogy az 6r-, arfolyamv6ltoz6sokkal,

tovabUa banki, ad6zdsi kondici6k vfultozdsitval kapcsolatos kockazatokat felm6rte 6s

ana a v6llalkoz6i dij teljes m6rt6kben fedezetet nyujt. P6tmunka ig6ny felmertil6se

eset6n a Szerzod6 Felek el6zetesen egyeztetnek 6s a Kbt.-ben meghathrozottak szerint

5.3.

5.2.

j6rnak el. Szerzod6 Felek meg6llapodnak, hogy a p6tmunka elsz6mol6sa sor6n a

tolts6gvet6sben meghalfurozott egys6g6rak (ennek hiany6ban a vonatkoz6 rezsi6radijak)

alkalmazand6ak, ha jogszab6ly mrisk6pp nem rendelkezik.

5.6. V6llalkoz6 az 5.L pontban meghatfuozott V6llalkoz6i Dijon kiv0l tdbbletkolts6get nem

6rv6nyesithet, kiv6ve a Ptk. 6:245. $ (1) bekezd6s6nek m6sodik fordulata szerinti esetet.

5.7. Megrendel6 tartal6kkeretet nem biztosit. A p6tmunka megrendel6se kizar6lag a Kbt.

rendelkez6seinek betart6s6val val6sithat6 meg.

5.4.

55
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5.8.

5.9.

6.

Amennyiben a V6llalkozo 6ltal elvegzett munk6latoknak az 6tdolgoz6sa sziikseges az
esetleges enged6lyek, illetve hozzitjitrulasok beszerz€sehez, rigy az 6talakit6sok
k0ltsdgei a V6llalkoz6t terhelik (azaz V6llalkoz6 nem tarthat igdnl.t semmilyen
tObbletkdlts6g megtdrit6s6re azon az alapon, hogy az enged6ly, illetve hozzilimlis
be s zerz6 sdhez az altala e I vd gzett munk6l at 6tdol go zasa s zi.ik s 6 ge s ) .

Felek meg6llapodnak, hogy az engeddlyek 6s hozzdjarulitsok beszerz6sdnek esetleges
k<ilts6gei a V6llalkoz6i Dij rdszdt k6pzik.

Fizet6si felt6telek

6.1. A Szerzod6s szerinti kifizet6sek - amennyiben V6llalkoz6 kdzremrikddot (azaz aKbt.
6rtelmez6se szerinti alv6llalkoz6t, a tov6bbiakban: alv6llalkoz6) vesz igdnybe - a
3221201 5 . (X. 3 0.) 32/ A. $-6nak megfeleloen tdrt6nnek az alabbiak szerint:
6.1.l.V6llalkoz6 a szdmlifi, Megrendel6 6ltal kirillitott teljesit6s-igazolfus alapj6n,

magyar forintban (HUF) Sllitja ki. A sz6ml6t a teljesites-igazolits ki6llit6s6t kovet6
3 munkanapon beliil V6llalkoz6nak el kell juttatnia Megrendel6 rdszdre a
Megrendel6 iital al6irt teljesites-igazolits egy eredeti p6ldanya kis6retdben.

6.1.2.A szabitlyszertien benyujtott szitmla kiegyenlit6se a szerz6ddsszerti teljesitdst
k0vet6en, 6tutal6ssal, szirmla ellendben, magyar forintban tdrt6nik a tervez6si
r6szfeladat est6ben a Kbt. 135. $ (l)-(3) a kivitelez6ssel drintett feladat
tekintet6ben a Kbt. 135. $ (1)-(3), (5)-(7), (9) 6s (12)bekezd6sdben foglaltak
szerint, 30 napon beltil. A fizet6s abban az idopontban szdmit teljesitettnek,
amikor a V6llalkozo szdmlavezeto penztigyi int6zm6nye az ellenszolg6ltat6s
6sszeg6t j6vdirja.

6.1 .3. A 32212015. (X. 30.) 321A. $-a szerinti kifizetdsi szab6lyok a kovetkez6k:
a) az aj6nlattev6k6nt szerzodiS felek legk6sobb a teljesitds elismerdsdnek

id6pontj6ig kcitelesek nyilatkozatot tenni az ajinlatkdr6nek, hogy kdztiltik
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolg6ltat6sb6l;

b) az tlsszes ajanlattev5k€nt szerz6dS f6l legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6nek
id6pontj6ig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az iitala a teljesitdsbe bevont
alviilalkoz6k egyenk6nt mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l,
egyidejtileg felhivja az alvallalkoz6kat, hogy 6llits6k ki ezen szlnJitikat;

c) az ajtnlattevok6nt szerzodo felek mindegyike a teljesitds elismer6s6t krivetoen
illlitja ki szitmlfijilt, a szdmlttban rdszletezve az alvdllalkoz6i teljesitds,
valamint az ajinlattev6i telj esitds m6rt6k6t;

d) a c) pont szerint a szdmlitban felttintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t az
ajanlatk6r6kdnt szerz6d6 ftl 30 napon beltil 6tutalj a az ajinlattev6knek;

e) az ajdnlattevok6nt szerzodo f6l haladdktalanul kiegyenliti az alvitllalkozok
szinriiit, vagy az adozits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. torvdny (a
tov6bbiakban: Art.) 361A. $ (3) bekezd6se szerint azt vagy annak egy resz6t
visszatartja, illetve az alvillalkoz6val kdtdtt szerz6d6sben foglaltak szerint az
alv6llalkoz6i dij egy reszdt visszatartja;

0 az ajirnlattev6kdnt szerzodo felek 6tadj itk az e) pont szerinti 6tutal6sok
igazoliisainak m6solatait vagy az alviilalkozo kdztartoziist mutat6 egyi.ittes
ad6igazolfusrlnak m6solat6t az aj6nlatk6r6k6nt szeruldo felnek (annak
6rdek6ben, hogy az aj6nlatk6r6kdnt szerzSd6 fdl meg6llapithassa, hogy az
aj6nlattevokent szeruod6 fdl jogszeruen nem fizette ki a teljes dsszeget az
alv6llalkoz6nak);

g) az aj6nlattev6k6nt szerzodiS felek iital benyrijtott sz6ml6ban megjeldlt,
fov6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6kdt az ajdnlatk6r6kdnt szerzodo fdl - eur6pai
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6.2.

6.3.

uni6s t6mogat6s esetdn szirllit6i kifizet6s sor6n a kifizet6sre koteles szeryezet

- tizenot napon beltil 6tutalja az aj6nlattev6kent szerzodo feleknek, ha ok az
alvilllalkoz6kkal szembeni fizet6si kotelezetts6gtiket az Art. 361A. $-6ra is

tekintettel telj esitett6k;
h) ha az ajhnlattev6kdnt szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti

kotelezettsdg6t nem teljesiti, az ellenszolg6ltat6s fennmarad6 reszet az

aj6nlatk6ro (vagy a kifizetdsre koteles szervezet) orzi, es az akkor illeti meg az
aj6nlattevot, ha az aj6nlatk6rS rdszdre igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettsdgdt teljesitette, vagy hitelt 6rdeml6 irattal igazolja,hogy az
alv6llalkozo vagy szakember nem jogosult az ajitnlattevo 6ltal a b) pont szerint
bejelentett osszegre vagy annak egy r6sz6re.

6.1.4.A sz6mla meg kell, hogy feleljen a sz6mvitelrol szol6 2000. 6vi C. torvd,ny, az
6ltal6nos forgalmi adorol szol(t 2OO7. 6vi CXXVII. torvdny (a tov6bbiakban: AFA
t6rvdny) 6s az Art. eloir6sainak, valamint a vonatkozo egydb hat6lyos jogszab6lyi
el6ir6soknak.

6.1.5.Megrendel6 a jelen Szerz6d6sen alapul6 ellenszolg6ltatdsb6l eredo tartozitsi. al
szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemri 6s lej6rt kovetel6s6t szitmithatla
be.

Megrendelo ktzir6lag 6tutal6ssal teljesft kifizetdst.A kifizet6s 6s elsz6mol6s pdnzneme
magyar forint.
V6llalkoz6 ot r1,szszhmla (vegszitml6val egyiitt) benyrijt6s6ra jogosulta kovetkezok
szerint: 1. rdszszfumla a kiviteli tervek iiadds-f$veteldt tov6bb6 annak Megrendelo 6ltali
elfogad6s6t 6s az E.on Eszak-Dun6ntrili Ararnhiiozati Zrt.6ltal tett c6gszenien aliirt az
enged6lyez6si folyamat megkezd6sdrol sz616 (vagy egy6b joghatds kiv6lt6s6ra alkalmas
m6don megtett) nyrlatkozat ifiadts-ifiveteldt kovet6en kertlhet benyrijt6sra a jelen
szerz6dds 5.1 pontj6ban meghatdrozott kiviteli terv elk6szitds6nek kolts6ge szerinti
osszeg, 2. rdszszdmla a kivitelez6s 25Yo-os k6sztilts6gi fok6ig, 3. rlszszdmla a
kivitelezds 50%-os k6szi.ilts6gi fok6ig, 4. rcszszitmla a kivitelezes 7So/o-os k6sziilts6gi
fok6ig 5. reszszitmla a kivitelezes(vegsz6mla) a sikeres mriszaki fitadds-tttveteli elj6r6s
lezdrdsit ds az E.on Eszak-Dun6ntrili Aramhii6zati Zrt.6ltal kiadott eromuvi engeddly
ifiaddsat k6vet5en.
Megrendelo a Kbt. 135. $ (7) bekezddsdben p6nzfoglaltak alapj6n a Szerzdd6sben
foglalt - 6ltalSnos forgalmi ad6 n6lktil szttmitott - teljes ellenszolgdltat6s 5%-nak
megfelel6 osszeget el6legk6nt biztositja. Az eloleg osszege a (veg)szitmldban kertil
elsz6mol6sta, azaz v6gsz6mla eset6ben a v6gsz6mlitnak az eloleg osszeg6vel csokkentett
dsszege kertil t6nylegesen kifizet6sre a V6llalkozoreszere. Az el6leg kifrzelesere az
el6legsz6mla ki6llit6s6t kovet6en a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. $ (1)
bekezddse szerint kertil sor. Az ig6nyelt el6leg nett6 tisszege: 6.352.617,- Ft (azaz
hatmilli6-n 6gy sziznegyvenh6tezer-hatvanhat forint).
Megrendel6 a jelen Szerzodds alfuirdsdval kijelenti, hogy a jelen jogiigylet nem az AFA
torvdny 142. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban meghatttrozott iigylet. Szerzodo felek a jelen
Szerzod6s al5;irf.sixal kijelentik, hogy belfoldon nyilv6ntart6sba vett ad6alanyok,
egyiktnknek sincs olyan, az AFA torvdnyben szabillyozott jog6ll6sa, amelynek alapj6n
az ado fizet6se ne lenne kovetelheto. Amennyiben a jog6ll6sunkban b6rmilyen viitozirs
kdvetkezik be, kotelezettsdget v6llalunk a m6sik fdl azonnali 6rtesitds6re.
Az ellenszolgdltat6s kifizet6s6re egyebekben a32212015. (X. 310.) Korm. rendelet 30-
3 1. $-ai es 321A. $-a ir6nyad6.
Megrendel6 felhivja V6llalkoz6 figyelm6t, hogy nem keriilhetnek kifizet6sre, illetve
elsz6mol6sra a Szerzod6s teljesit6s6vel osszefliggdsben olyan kolts6gek, melyek a Kbt.
62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti felt6teleknek nem megfelelo

6.4.

6.5.

6.7.
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7.

7 .t.

trirsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6ad6kdteles jdvedelm6nek
cs6kkent6s6re alkalmasak.
Felek r6gzitik, hogy Megrendel6 a Szerz6d6s pdnzi.igyi fedezet6nek biztosit6sa
6rdek6ben piiydzatot nyrijtott be a KEHOP-5.2.11. piiyinati konstrukci6ra. A
t6mogat6s intenzit6sa 100,0000. A t6mogatiis m6dja: ut6finanszirozits. Ebb6l fakad6an a
Szerz6dds p6nztigyi teljesit6sdre a 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6
rendelkezdsei is iranyad6ak.

Megrendeld jogai 6s kiitelezetts6gei

Megrendelo a kivitelez6si munk6"k vegzesehez sztks6ges, 6s a tevdkenyseg v6gzesdre
alkalmas 6llapotri (Ptk. 6:241. $ (1) bekezd6se) munkatertiletet a kiviteli tervek
j6v6hagy6s6t ktivetSen legk6s6bb 5 munkanapon beliil iltadja a V6llalkoz6 rdsz6re.
Amennyiben a munkateri.ilet 6tad6st kciveto 5 napon beltil V6llalkoz6 olyan okb6l,
amelydrt felelos nem kezdi meg a munk6t, Megrendelo a Szerzod6stol eldllhat. Ez
esetben V6llalkoz6 aSzerzoddsben kikdtdtt meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re k6teles.
Megrendel6 kdtelezetts6ge :

. a kivitelez6ssel Osszeftiggo viz 6s elektromos energia v6tel6nek lehetos6g6t
t6rit6smentesen biztositani ;

. az elvdgzett munk6t ellen6rizni, illetve ellenoriztetni;

. tulajdonosokat, 6rdekelteket 6rtesiteni a kivitelez6ssel kapcsolatos
munk6latokr6l;
o sztiksdg eset6n a hat6s6gok fe16 a bejelent6si kOtelezettsdg6nek eleget tenni;
o kdteles sztiks6g esetdn a szakfeli.igyeletekkel egy0ttmrikddni;
. a szerzod6sszerien teljesitett munkrit 6tvenni, azzal, hogy az nem tagadhat6
meg az 6tvdtel a szolgiitat6s olyan jelent6ktelen hibiii, hi6nyai miatt, amelyek m6s
hib6kkal, hianyokkal dsszefliggdsben, illetve a kijavit6sukkal, p6tkisukkal j6r6
munk6k foly6n sem akad6lyozzdk a rendeltet6sszerti haszn6latot. Megrendelo kdteles
az iltadbs-ittvdteli elj6r6st 5 munkanapon beltil megkezdeni, 6s a Kbt. 6s a Ptk. szerint
lefolytatni, az otl meghat6rozott jogkdvetkezm6nyek terhe mellett;
. a V6llalkoz6val mindenkor a teljesit6s sor6n egyi.ittmtikddni;
. a teljesitett munka ellen6rt6k6t szerzodds szerint kifizetni;
. az ut6-feliilvizsgdlati elj6r6st legk6s6bb egy 6ven beliil megtartania a hat6lyos
rendelkezdseknek me gfelel6en;

AFelekamunkateriilet6tad6s-6tv6tel6tdpit6sinapl6banvagyjegyzSkdnyvbenrdgzitik.
Megrendel5 megfelel6 felvonul6si teriiletet biztosit V6llalkoz6szdrnira, aki azonban a
munk6kat kdteles rigy szervezni, hogy a k<irny6ken lak6k 6let6t, munk6j6t, valamint a
MegrendelS, mint eg6szsdgiigyi int6zm6ny mtikdd6sdt a lehetS legkev6sb6 zavarja.
MegrendelS folyamatos mtiszaki ellenorzdst biaosit. A mtiszaki ellen6r adata:
Eljfu6 mriszaki ellen6r neve: Kis Szabolcs
Kamarai nyilvantart6si sz6m: I 9-0565, 19 -53 46
Telefon: +3 6 -3 0 I 2264 -69 4
E-mail cim: kis.szabolcs@veszprember.hu
Postai 6rtesit6si cim: 8200 Veszprdm, R6koczi ter 2lA.
Megrendelo mriszaki ellenore a VSllalkozo iitala 19112009. (IX. 15.) Korm.
rendeletalapj itnvezetettepit6sinapl6tbSrmelyidopontbanellen6rizheti, de legal6bb 5

munkanaponkent koteles ellenorizni.
Azellen6rz6smegtdrt6nt6nekigazol6s6raamtiszakiellenoraz6pit6sinapl6tszign6lja.
Amennyiben Vrillalkoz6 a rdgzitett vdghat6ridore olyan okb6l, amely6rt felel6s, a
munk6t nem tudja elkdsziteni, vagy nem a szerzoddtt min6s6gben k6sziti el, rigy
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MegrendelS 30 nap eltelt6vel jogosult a munk6t harmadik szem6llyel elkeszittetni a
V6llalkoz6kdlts6g6re 6s az ebbol szirmazo kdlts6geket Yiilalkozoreszere ithiritani,
valamint a munka nem-, vagy kdsedelmes teljesftdsdbol ered6 karatYiilalkoz6k<iteles
Megrendelo reszdre megtdriteni. Megrendelo ezzel egyidejiileg jogosult a Szerzoddst
azowla,li hatSllyal felmondani. Ez esetben V6llalkoz6 a Szerzod6sben kik6t6tt
meghirisul6si k0tb6r fizet6s6re k6teles.

7.9. A Megrendel6 csak rendeltetdsszerii hasznilatra alkalmas 6ptiletr6sz 6tvdtel6re k<iteles.
7.10. A Megrendelo a Szerzod6st egyoldahian felmondhatja, amennyiben VSllalkozl a

Szerz6ddsben v6llaltakat nem tartja be, 6s p6that6rido megjelol6s6vel erre a Megrendelo
6t ir6sban felsz6litotta, de annak V6llalkoz6 nem tett eleget. Az egyoldalt felmond6s
feltdtele k6t ir6sbeli felsz6lit6s a szavatoss6gi ig6nyek 6rv6nyesft6se sor6n a Szerzodds
12. pontj6ban foglaltak szerint. Amennyiben a jelen pont szerinti felmond6s olyan okb6l
6ll el6, amelydrt a V6llalkoz6 a felelos, ez esetben V6llalkoz6 a Szerzodesben kikdtott
meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re kdteles Ez esetben Vrillalkoz6 a Szerzodesben kik6t6tt
meghirisul6si kdtbdr fizetds6re k<iteles.

7.11. Megrendel6 jogosult aSzerzbdest felmondani a Kbt. 143. $ (1)-(3) bekezddse szerinti
b6rmelyik esetben.

7.12. Megrendel6 jelen szerzod6s megkcit6sdt kovetoen jogosult V6llalkoz6 6ltal elkdszftett
tervekkel kapcsolatosan korl6tlan 6s kiz6r6lagos felhaszn6l6si j ogokra.

8. AVdllalkozdiogai6skdtelezetts6gei

8.1. V6llalkoz6 ktiteles a kivitelez6si munkdk elv6gz6sdhez sztiks6ges kiviteli terveket
elk6sziteni 6s amennyiben sztiks6ges a tervez6si, hat6s6gi tigyint6z6i feladatokat ell6tni.
Ennek k6lts6ge 6s illet6ke Vrillalkoz6t terheli. E k<)ltsdgeket a 2.1. pontban koz<ilt
v6llalkoz6i dij tartalmazza.

8.2. V6llalkoz6 aSzeruodds t6rgy6t kepezo munk6kat azEljarasi Iratok 6s ajelen Szerzodds
felt6telei alapj tln v egzi.

8.3. V6llalkoz6 a munkateriiletet minden munkasziineti nap elott k<tteles balesetvesz6ly
mentes 6s lehet6s6g szerint rendezett 6llapotba hozni.

8.4. V6llalkoz6 a munkatertilet 6tad6s-6tv6tel6nek idopontj6t6l kdteles a 19112009. (tX. 5.)
Korm. rendelet V. Fejezete szerinti ,,Epit6si Napl6"-t megnyitni 6s ezen Korm. rendelet
24. $ (l) bekezd6se szerint vezetni, azt amiszaki ellenor szirmirahozzilferhetov6 tenni.

8.5. A napl6ba bejegyz6st az ellenorz6sre jogosultak, a helyszini megbizottak koztil pedig
azok tehetnek, akiknek a neve a napl6ban felttintet6sre kertilt.

8.6. V6llalkoz6 koteles a kivitelezds megkezd6se el6tt, j6l l6that6 helyen a l9ll2OO9. (IX.5.)
Korm. rendelet 5. $ (6) bekezd6s szerinti lablfit elhelyezni.

8.7. V6llalkoz6 a be6pftett anyagok, szerelv6nyek min6s6get az lwenyes jogszab6lyok 6s
szabv6nyok szerint viilalja, 6s azt a hat6lyos rendelet szerint Epit6ipari Mriszaki
Engeddllyel, megfelelosdgi igazol6ssal igazolja, valamint azokert a kdtelez6
alkalmassrigi id6 alatt szavatol. A megval6sul6si dokument6ci6t a V6llalkoz6 3
p6ld6nyban Megrendel6nek iitadj a.

8.8. V6llalkoz6 kriteles a saj6t tev6kenys6g6bol szdrmazo hullad6kot folyamatosan
dsszegffiteni, 6s a munkateriiletr6l hivatalos lerak6helyre elsziillitani. Az ebbol eredo
kdlts6geket V6llalkoz6 viseli. V6llalkoz6 viseli tov6bb6 az esetlegesen jelentkezo
felszini viztelenit6si kdltsdgeket.

8.9. V6llalkoz6 a tervekben egy6rtelmtien feltiintetett munkateri.iletre, annak kornyezetdre,
illetve a megnyitand6 munkaarokra eso megldvo kdzmrivezetekeket kdteles megvedeni,
6llagmeg6vrisukr6l gondoskodni, elszennyezod6stiket megakad6lyozni.
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8.10. V6llalkoz6 koteles a Szerzod6s teljesit6s6t akad6lyoz6 valamennyi koriilm6nyrol a
Megrendel6t halad6ktalanul ir6sban 6rtesiteni 6s egyben saj6t hat6skcir6ben elj6mi azok
elh6ritilsa 6rdek6ben.

8.11. V6llalkoz6 a munkatertileten felelos mriszaki vezeto(k) szem6ly6ben 6lland6 mriszaki
k6pviseletet biztosit.

8.12. Y6llalkoz6 viillalja, hogy gondosan betartj a az alkalmazando t6rsadalombiztosit6si
el6ir6sokat 6s jogszab6lyokat, 6s fizeti valamennyi, a dolgoz6k alkalmaziis6nak
kdvetkezt6ben ad6d6 koltsdgeket 6s ad6t.

8.13. V6llalkoz6 minden kdrtilmdnyek kozdtt felel6ss6get v6llal a szem6lyzete6rt,
alvdllalkoz6idrt a Megrendel6vel 6s valamennyi hat6s6ggal szemben, tov6bb6 a
harmadik szem6lynek okozott k6r6rt. V6llalkoz6 a Szeruodes teljesit6se sor6n kizin6lag
vele, illetve alv6llalkozojilal munkavdgz6sre ir6nyul6 6rvenyes jogviszony alapj6n
foglalkoztatott szem6lyeket vehet ig6nybe.

8.14. V6llalkoz6 egyedill viseli a felelossdget a szemdlyzete higidniai 6s biztons6gi
felt6teleinek minden eszkozzel val6 biaosithsircrt, biztons6g66rt, az 6rv6nyben l6v6
jogszab6lyok Sltal meghat6rozott higi6niai 6s biztons6gi szab6lyok 6ltaluk val6
betart6s66rt.

8.15. V6llalkoz6 dolgoz6i csak egysdges megkiildnbdztethet6 munkaruhSban lehetnek jelen a
munkatertileten.

8.16. V6llalkoz6 a kivitelez6s megkezd6se el6tt a munkatertilet 6s kdrnyezete megldvo
6llapot6r6l 2 pdlddny videofelv6telt kdszit, amelynek I p6ld6ny6t Megrendelonek 6tadja
a munka megkezd6s6t megelozben. Az elv6gzett munka 6tad6s-6tvdtelekor a V6llalkoz6
a munkatertiletet tisztttn bocs6tja Megrendelo birtok6ba. A Megrendelovel kdzdsen
kijeldlt k6rnyez6 tertiletet, amelyet a kivitelez6s sor6n haszniit, tisztin 6s legal6bb az
6tad6skorival azonos 6llapotban adj a vissza Megrendelonek.

8.17. Az eltakariisra keriil6 munkar6szr6l az eltakar6st megelozS 3 nappal Vdllalkoz6 ir6sban
6rtesiti a Megrendelo 6ltal megjeldlt mtiszaki ellenort, megjeldlve az eltakar6s
idopontj6t.

8.18. V6llalkoz6 kdteles munk6j6t olyan elv6rhat6 gondoss6ggal megszervezni, hogy minden
elore l6that6 akad6ly idoben megsziintetheto legyen, 6s ennek 6rdek6ben Megrendelo
fi gye lm6t ezen akadit I yo ztat6so kra i do ben fe I hivj a.

8.19. V6llalkoz6nak a teljesitds sor6n bekdvetkezett, a teljesitds m6dosit6s6t vagy k6sedelmdt
eredm6nyez6 k<irtilm6nyeket, valamint azok id6tartamifi az 6pit6si napl6ba be kell
jegyeznie.

8.20. V6llalkoz6 kdteles az iilag-, vagyon- 6s 6letv6delem tekintet6ben minden sziiks6ges
int6zked6st megtenni. V5llalkoz6 ennek elmulaszt6s6b6l vagy a nem szakszeni
munkav6gz6sb6l eredo krlrok6rt teljes kdni felel6ssdggel - kdlts6gv6llal6s mellett -
felel.

8.21. Amennyiben a kivitelez6s kiizel6ben a kiviteli munka 6ltal veszelyeztetett 6piilet
helyezkedik el, akkor V6llalkoz6 a munkahely 6tv6tele elStt 6llagfelv6telt k6szittet 6s
annak 1 p6ldany5t Megrendelo r6sz6re a munk6k megkezd6se el6tt atadja.

8.22. Ydllalkoz6 felel minden, a munkavegzese sor6n okozott k6r6rt.
8.23. V6llalkoz6 a terv szerinti, illetve az ajdnlattrban megjeldlt egyen6rt6kri anyagok

bedpit6s6t v6llalja.
8.24. Yiilalkoz6 a be6pitett anyagok, szerelv6nyek minds6get az erv€nyes jogszab6lyok 6s

szabv6nyok szerint v6llalja, 6s azt megfeleloen, ut6lag is igazolhat6 m6don igazolja.
8.25. A kialakitott l6tesitm6nnyel kapcsolatosan esetlegesen sztiksdges valamennyi enged6ly,

illetve hozzitjaurulas beszerz6se a Vrlllalkoz6 feladata, kiv6ve a haszniiatba v6teli
enged6lyt, amely enged6ly megszerz6s6ben azonban V6llalkoz6 a Szerzod6sben
foglaltak szerint kclteles kOzremtikddni.
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8.26. Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben a teljesit6s haszn6latbav6teldhez, vagy azzal
kapcsolatosan b6rmilyen egy6b okb6l hat6s6gi, vagy m6s harmadik feltol szirmazo
hozzijfurulfus, vagy enged6ly beszerz6se sztiks6ges, rigy a hozzi$arulits, valamint az
engeddly megszerzese 6rdek6ben a V6llalkoz6 koteles a Megrendelovel egyiittmtik<idni,
tekintettel ana, hogy ezen enged6lyek beszerz6se Megrendel o feladatdt k6pezik.

8.27. Yillalkoz6 felel6s mtiszaki vezetoje:
MV-EV kateg6ria: 13-64246
N6v:Glacz Istviin
Kamarai nyilv6ntart6si sz6m: I 3- 1 3658
Telefon:062019562555
E-mail cim : istvan. glatz@glacz.hu
Postai 6rtesit6si cim:2053 Herceghalon, Arval6nyhaj u. 15.

Epiiletvillamo ssiigi terv ezo kate g6ria : V, EN -ME
N6v:M6szaros Lajos (Solar Terv Hungary Kft)
Kamarai nyilv6ntartilsi sz6m: V, EN-ME 0l-1200412022
Telefon: 06-30-864-213 5
E-mail cim:meszaros. laj os@yahoo.com
Postai 6rtesitdsi cim 1022 Budapest, Alvinci : rt.46.II/5

8.28. V6llalkoz6 a kivitelez6ssel kapcsolatban nyilv6nos krizlem6nyre 6s reklSmok
kihelyez6s6re csak Megrendel6 beleegyez6s6vel jogosult.

8.29. Ydllalkoz6 a munkateriileten kivtil felvonul6si 6pitm6nyt, anyagdep6ni6t csak a
teriiletileg illet6kes <inkorm6nyzat vonatkoz6 rendelete szerint l6tesithet.

9. Munka- 6s tiizv6delem

9.1. V6llalkoz6 a Szerzodeses tev6kenysdge alatt folyamatosan koteles teljes konien a saj6t
felel6s hat6skcjr6ben az 6rv6nyes munkav6delmi 6s trizv6delmi eloir6sokat betartani 6s
betartatni, vele foglalkoztatrisi jogviszonyban 6116 szemdlyek, illetve alv6llalkoz6i
rdszdre a munkav6delmi eloirdsok szerinti eg6szs6giigyi vizsg6latokat elv6geztetni, a
munkavddelmi oktat6sokat megtartani, a sziiks6ges v6delmi 6s biztosft6 eszkrizciket
rendelkez6sre bocs6tani, alkalmazni 6s haszn6latukat folyamatosan ellenorizni.
A kivitelez6s iiltal6nos rendj6t aY6,llalkoz6 a Megrendelovel egyeztetni k6teles.
Amennyiben V6llalkoz6 a Megrendelo munka- 6s ttizvddelemmel kapcsolatos
utasit6sait azonnal nem hajtja vdgre, rigy Megrendelonek joga van a munka 6s
ttizv6delmi hianyossdgokat V6llalkoz6 krilts6g6re megsziintetni.
V6llalkoz6 kdteles az 6pit6si munkahelyeken 6s az 6pit6si folyamatok sor6n
megval6sftand6 minim6lis munkav6delmi kdvetelm6nyekr6l szolo 412002. (II. 20)
SzCsM-EiiM egytittes rendelet 10. $-a szerint biztositani az 6pitdsi munkahely
minim6lis kdvetelmdnyeit, illet6leg gondoskodni a munkateriilet munka-, tiz-,
kdrnyezet' 6s vagyonv6delmdr6l.
V6llalkoz6 baleset-, illet6leg 6letvesz6ly fenn6ll6sakor annak azonnali megsziintet6se
6rdekdben, valamint k6resem6ny eset6n kdteles halad6ktalanul 6s cin6ll6an intdzkedni. E
kdtelezetts6ge megsze96s6b6l, valamint a tev6kenys6gdb6l vagy mulaszt6sdb6l,
illet6leg k6sedelmdbol eredoen b6rkinek okozott minden kardrt a V6llalkoz6 teljes
kdnien felel.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
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10. Kfresetek

10.1. Krlreset bek<ivetkez6sekor minden esetben a lehet6 legrcividebb idon beltil
jegyz6kdnyvet kell felvenni. A jegyzokonyv felvdteldn6l jelen kell lennie a
karokoz6nak, esetleges tanfknak 6s a V6llalkoz6nak is. Amennyiben a felelos mriszaki
vezetf nem tartozkodik a munkatertileten, fgy a jegyz6krinyvben rdgzitett t6nyekre a
jegyz6ktinyv 6tvdteldt kdvet6 24 6rin beliil V6llalkoz6nak ir6sban reag6lni kell. Ennek
elmulaszt6sa eset6n a jegyzokdnyvben rogzitett t6nyek a k6sobbiekben 6ltala nem
k6rd6jelezhet6ek meg.

10.2. Ydllalkoz6 k6teles azonnal irdsban jelenteni Megrendelonek, ha egy harmadik fel az 6
telj esit6s6ben k6rokat okozott.

11. A Szeu6d6st meger6sit6 kiitelmek, biztosit6k 6s felel6ss6gbiztositds

I 1.1. Kdsedelmi kdtb6r: Amennyiben a Vtillalkoz6 olyan okb61, amelydrt felel6s, elmulasztja
a szerzoddsben v6llalt kdtelezetts6geinek teljesit6set a szerzodesben v6llalt hat6rid6krin
beltil, rigy a Megrendel6 kdsedelmi kdtb6ne jogosult. A k6sedelmes teljesit6s esetdn a
ktitbdr m6rt6ke az eredm6nytelentil eltelt teljesit6si hatAridot kciveto minden
k6sedelmesen eltelt h6t ut6n a teljes netto szerzod6ses 6r O,So/o-a, de legfeljebb a
szerzod6s szerinti nett6 ellenszolg6ltat6s l\o/o-a. A V6llalkoz6 a k6sedelmes
teljesit6sb6l fakad6, a frzetendo kdtbdr m6rt6k6t meghalad6 k6r 6sszeg6t is k<jteles a
Megrendel6nek megt6riteni a k6sedelmi kdtbdren feltl. Megrendel6 e kcirben hivatkozik
a Ptk. 6:186. $ (1) bekezd6s6re.

11.2. Meghirisul6si kdtbdr: Ha a V6llalkoz6 olyan okb6l, amely6rt felelos, a teljesit6si rdsz -,
vagy v6ghatarid6 tekintet6ben a szerz6d6s id6tartama alatt mind<isszesen 20hetet
meghalad6 k6sedelembe esik, a MegrendelS jogosult felmondani a szerzoddst.
Meghirisul6si kdtb6r m6rt6ke a teljes nett6 szerzod6ses tr l\Yo-a. A Megrendel6 a
kdtb6r <isszeg6t meghalad6 dsszegti k6r6t is 6rv6nyesitheti a V6llalkoz6val szemben.
Amennyiben a Megrendelo a V6llalkoz6nak olyan okb6l, amelydrt felelos (l6sd:
Szerz6d6s felmond6s6nak esetei), felmondja a Szeruodest, a V6llalkozo meghirisul6si
k6tb6rt ktiteles fizetni. A meghirisul6si kcitbdr mdrt6ke a teljes netto szerzod6ses ar
ll%o-a. A Megrendel6 a kotb6r dsszegdt meghalad6 Osszegii k6r5t is drv6nyesitheti a
Vdllalkoz6val szemben. Megrendelo e kdrben hivatkozik a Ptk.6:186. $ (1)
bekezdds6re.

I 1.3. Megrendel6 ktildndsen, de nem kizar6lagosan a V6llalkoz6 ok6n felmeriil6
meghirisulisi oknak tekinti, amennyiben Vrillalkoz6 :

c a Szerz6d6s idotartama alatt az ajdnlatteteli felhivrisban meghatirozott kiz6r6 okok
hatillya alii esik, illetve amennyiben

o aSzerz6d6s id6tartama alatt dsszesen 20 hetet meghalad6 k6sedelembe esik.
11.4. Amennyiben a V6llalkozonak k<itb6rfizet6si kdtelezettsdge meriil fel, Megrendelo a

kdtb6r <isszeg6vel csdkkentve fizeti ki a V6llalkoz6 vegszdmlitjfiq figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. g. (6) bekezddsben foglaltakra.

11.5. Kotb6rfizet6si kdtelezetts6g eset6n V6llalkoz6 koteles kiildn nyilatkozatban is elismerni
a Megrendel6 kdvetel6s6t. Amennyiben V6llalkoz6 a kdtbdrfizet6si k<itelezetts6gdnek
elismer6s6t jogszenitleniil megtagadja, Megrendelo jogosult 6rvdnyesiteni vele szemben
minden, e kdtelezetts6ge megszeges6b6l eredo kiirokat, krllts6geket, elmaradt hasznokat.

11.6. A 32212015.(X. 30.) Korm. rendelet 26. $ alapjin V6llalkoz6 koteles legkdsobb a
szerzdd6skdtds idopond6ra feleloss6gbiztosit6st k6tni vagy megldvo
felel6ss6gbiztosit6s6t kiterjeszteni a Szerzitddsre, amely felelossdgbiztosit6s fedezeti
6rt6ke el6ri vagy meghaladja a 50 000 000,- HuF/k6resem6ny, 100 000 000,- HUF/6v
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mdrtdket 6s a kivitelezdsre vonatkozik. Tov6bb6 a tervez6si feladatok ell6t6s6ra is
sziiks6ges rendelkeznie felel6ssdgbiztosit6ssal, mely fedezeti 6rt6ke el6ri vagy
meghaladja a 500 000,- HuF/k6resem6ny, 1 000 000,- HUF/6v mdrtdket A teljesit6si
hat6rid6ig 6rv6nyes felel6ss6gbiztositiis fenn6ll6sanak igazol6sak6nt a biztosit6si
k6tvdny, a biztosit6si szerzodds, illetve annak kiegdszit6se (kiterjeszt6se) szolg6l. Felek
rogzitik, hogy V6llalkoz6 a Szerzod6s megkdt6sekor jelen pont szerinti
felel6ss6gbiztosit6ssal rendelkezik, 6s annak m6solati pdldanyat a Szerzodds
megkdt6sdvel egyidejrileg ifiadja Megrendelonek; Megrendelo ezen dokumentum
ritv6tel6t a Szerzodes al6ir6s6val nyug!6zza.

72. J6tfll6si 6s szavatossdgi felt6telek
12.1. Y6llalkoz6 a Szerzodes szerinti kivitelez6s teljesit6se vonatkoziis6ban sikeres mtiszaki

iltadds-ifivetel idopontj at6l kezdodoen 36h6napj6t6l16si idotartamot kdteles v6llalni.
V6llalkoz6 atervezoi feladatok tekintetdben a Ptk. 6:251. g 3) bekezd6se alapjdn a terv
hib6ja miatt mindaddig 6rv6nyesithetoek a szerzodesszeg6sbol fakad6 jogok, amig a
terv alapjan kivitelezett szolgd,ltatis tervhib6val osszefliggo hibds teljesit6se miatt jogok
gyakorolhat6k. A j6t6ll6s id6tartam6t a Szerzod6s szerinti valamennyi feladat
hi6nyp6tl6s-mentes telj esit6s6tol kezd6doen kell sz6mitani.

12.2. Yallalkoz6 a be6pit6sre kertil6 term6kek (napelemek) tekintetdben a term6kek
beszerel6s6t6l, iizembe helyez6s6tol szdmitva 15 6v j6t6ll6si id6tartamot kdteles
v6llalni. A j6t6ll6s id6tartam6t a Szerzodds szerinti valamennyi termdk (napelem)
hidnyp6tlis-mentes beszerel6sdt6l, iizembe helyez6s6t6l kezdod6en kell szimitani.

12.3. Y6llalkoz6 szavatolja, hogy a munka vagy annak b6rmely r6sze mentes a gy6rt6s, a
felhaszn6lt anyagok 6s a kivitelezett munka bdrmilyen hibaj6t6l.

12.4. Megrendel6 kdteles a szavatoss6gi vagy a v6llalt jot6ll6si idotartamon beli.il jelentkezo
hibakat, illetve kifog6sait a Vdllalkoz6nak az 6szlel6st kdvet6 3 napon beltil
tdrtivev6nyes lev6lben, ir6sban, stirg6s esetekben faxon vagy elektronikus fton, e-
mailben kdzdlni.

12.5. Hibabejelent6s alapjin, annak kezhezveteldtol sz6mitott 5 napon beltil V6llalkoz6
kdteles helyszini hibavizsg6latot tartani 6s ezt kdvet6 48 6r6n beliil 6ll6sfoglal6s6t
dokument6ltan ktizdlni, valamint a hibaelh6rit6s6t megkezdeni. Az 6ll6sfoglal6s6ban
V6llalkoz6 ismerteti azokat az intdzked6seket, amelyeket a hiba halad6ktalan
kikiiszdbtil6se 6rdek6ben megtett, bele6rtve a hiba megsziintet6s6nek id6pontj6t.
V6llalkoz6 kdteles az elvdgzett javit6sr6l kiadott igazoli.s 1 p6ld6ny6t a Megrendelo
rdszdre megktildeni.

12.6. Yiilalkoz6 r6sz6rol elvegzett munk6kra a szerzod6skcit6skor 6rv6nyben l6vo
szavatoss6gi rendelkez6sek vonatkoznak, amennyiben jogszabrily en5l m6sk6nt nem
rendelkezik.

12.7. Amenrryiben V6llalkoz6 a bejelentett hibet jogszeni kdtelezetts6ge esetdn nem sztinteti
meg, nem v6llalja, Megrendel6 jogosult harmadik szem6llyel elv6geztetni, 6s a javit6s
k6lts6geit a V6llalkoz6val megfi zettetni.

13. Vegyesrendelkez6sek
13.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatban

Megrendelo kdpviseldje, megbizottj ai :

N6v: Vancsura Mikl6s
Beoszt6s: f6igazgat6
Telefonsz6m :3 6 -9 6 I 523 -007
E-mail cim : korhaz@korhaz sarvar.hu
Postai 6rtesit6si cim: Szent Lhszl6Kbrhttz,9600 S6rv6r, R6k6czi u. 30.
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V6llalkoz6 k6pviseldje, megbizottjai:
Ndv:Luda Ott6
Beoszt6s:iigyvezet6
Telefonsz6m :067 0 I 7 086059
E-mail cim: info@helioactive.com
Postai 6rtesit6si cim: 1 1 l9 Budapest, Hengermalom rit 6. C. lh6z.l. em. 36.

13.2. Ydllalkoz6 ajdnlata szerint a be6pit6sre keriil6 napelem panel megfelel az MSZ EN
617 3 0 szabviinyso r ozat eloirdsainak.

13.3. V6llalkoz6 ajdnlata szerint a bedpit6sre kertilo krist6lyos napelem megfelel az MSZ EN
6121 5 szabviiny el6irSsainak.

13.4. Nem min6stil szerz6ddsszeg6snek, ha a Felek egyik6nek sem felr6hat6 okb6l (vis
maior) a Felek b6rmelyike nem tudja teljesiteni a Szerzodesben foglalt kdtelezetts6geit.
Vis maior kOriilmdnynek kell tekinteni azokat az elore nem l6that6 6s emberi er6vel
elharithatatlan koriilm6nyeket (pl.: h6bon! orsz6gos sztritjk, ft)ldrengds, 6rviz,
terrorcselekm6ny, kdzriti baleset stb.), amelyek nem fiiggnek a Felek akarat6t6l 6s
k<izvetlentil akadillyozzitk az adott Felet a Szerzoddses kdtelezettsdge teljesitds6ben. A
Felek ellent6tes ir6sbeli meg6llapod6s6nak hiany6ban a Szerzodeses hat6rid6 a vis
maior id6tartam6val ar6nyosan meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior id6tartama a
30 napot meghaladja, b6rmely F6l jogosult a Szerzod6st felmondani. A fenyeget6 vis
maiorr6l 6s a vis maior bek<lvetkezdsdr6l, v6rhat6 idotartam6r6l a Felek egym6st
haladdktalanul, ir5:sban ttlekoztatni kdtelesek. A k6sedelmes t6j6koztathsbol szdrmazo
k6r6rt a kdsedelmes t6jdkoztat6sdrt felelos F6l felel.

13.5. A Szerzod6s 13.2. pont szerinti felmond6sa elott a Felek kcitelesek egyeztet6st
lefolytatni a Szerzod€s esetleges m6dosft6s6rol. Amennyiben az egyeztetds l0 napon
beltil nem vezet eredm6nyre, megnyilik a Szerzod6s felmond6s6nak lehetos6ge.

13.6. A Szerz6d6st Vrillalkoz6nak kell teljesitenie. A Szeruod6s teljesit6s6hez V6llalkoz6
kdteles ig6nybe venni az alkalmassiig6t igazol6 szervezete(ke)t a Kbt. 138. g (2)
bekezd6s6ben 6s ajinlatiban foglaltak szerint. V6llalkoz6 jogosult a SzerzSdds
teljesit6s6hez alv6llalkoz6t ig6nybe venni a Kbt. 138. $ (5) bekezd6se szerinti
m6rt6kben. V6llalkoz6 a Szeruodes megkot6sekor ir6sban bejelenti (6s ha ajdnlatiban
nem jeldlte meg az adott alv6llalkoz6t, egyrittal nyilatkozik, hogy az iitala ig6nybe
venni kivant alv6llalkoz6 nem 6ll a Kbt. 62. $ szerinti kiz6r6 okok hat6lya alatt) a
Szerz6d6s teljesit6s6hez ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6kat, amely ir6sbeli bejelent6st
Megrendelo a Szerzod6s al6ir6s6val nyugtin. Amemyiben V6llalkoz6 a Szerzod6s
teljesit6s6hez annak idotartama alatt tov6bbi, a teljesitdsbe bevonni kiv6nt alv6llalkoz6t
vesz ig6nybe, kdteles ezt halad6ktalanul ir6sban bejelenti MegrendelSnek 6s egyrittal
nyilatkozni arr6l, hogy az iitala igdnybe venni kivilnt alvfilalkoz6 nem rlll a Kbt. 62. $
szerinti kizdr6 okok hat6lya alatt. A Szerzod6s teljesit6s6re vonatkoznak a Kbt. 133. $
(4) bekezd6s6ben foglaltak is, amely betart6s6val koteles Vrillalkoz6 a Szerzod6st
teljesiteni.

l3.7.Yallalkoz6 szem6lye csak a Kbt. 139. $ szerint viitozhat meg, amely eloir6st a
V6llalkoz6 a Szerzodes al6ir6s6val tudom6sul vesz.

13.8. V6llalkoz6 a Szerzodds teljesitds6nek sor6n a Kbt. 142. $ (1) 6s (2), illetve (4)-(6)
bekezd6sei szerint jrir el, amely eloir6st aYallalkoz6 aszerzod6s al6ir6s6val tudomrisul
vesz.

13.9. V6llalkoz6 koteles a Szerzodds idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t MegrendelS
szdmdra megismerhet6v6 tenni 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti tigyletekr6l
halad6ktalanul drtesiteni.
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13.10. V6llalkoz6 aSzerz6d6s alilirdsi..al tudom6sul veszi, hogy a Szerzod6s6s annak
teljesitds6re vonatkoz6 adatok a Kbt. 43. S (1) bekezd6s d) 6s f) pontja, valamint (2)
bekezddse alapj6n kdzdrdekbol nyilv6nos, 6s azt a Megrendelo a Szerzod6s megk6t6s6t
k0vet6en kdzzeteszi a honlapj6n, illetve a Kdzbeszerzdsi Hat6s6g 6ltal mrik<idtetett
Kozbeszerzd si Adatb6zi sban.

13.11. V6llalkoz6 a Szerzodds al6ir6s6val tudomdsul veszi a 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 18-22. $-aialapj6n Megrendelo adatszolg6ltatiisi ds enged6lyeztetesi
k6telezetts6g6t, valamint a K6zbeszerz6si Hat6s6g ellenorz6si hat6skdr6t a Szerzod6s
teljesit6s ds m6dosit6sa kdr6ben a30812015. (X.27.) Korm. rendelet szerint.

13.12. A Szerz6d6s m6dosit6sa csak a jelen Szerzod6sre ir6nyad6 Kbt. 141. g-6ban foglaltak
szerint tdrt6nhet ir6sban, kdzos megegyez6ssel a c6gjegyzdsre jogosultak al6ir6s6val.
Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 142. $ (3) bekezd6se szerinti szerzodesm6dosit6s a
semmiss6g j ogkdvetkezm6nyeit vonhatj a maga ut6n.

13.13. Felek tudom6sul veszik, hogy az Attami Sz6mvevoszel<rol sz6l6 2011. 6vi LXVI.
tdrv6ny 5.$ (5) bekezd6se szerint az Allami Sz6mvev6szek- e torv6ny 5. g (3F(4)
bekezd6s szerinti ellenorz6si feladataival osszefligg6sben ellenorizheti az
illlanlhdztartis alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket 6s az filamhdztartis
alrendszereihez tartoz6 vagyont 6rint6 szerzod6seket a Megrendel6n6l, a Megrendelo
nevdben vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l,
valamint azoknil a szerzodo Felekndl, akik, illetve amelyek a Szerzodes teljesit6s66rt
fel el 6 sek, tovribb6 a S zer zo dds te lj e sit6 sdben kozremuko d6knd L

1,3.14. Aztilamhintartisr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. t<irvdny (atov6bbiakban: Atrt.l 2.51t;
bekezd6s t) pontja 6s a 41. $ (6) bekezd6se 6rtelm6ben, tovdbb6 az iilamhdztart6si
tdrv6ny v6grehajt6sar6l sz6l6 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet50. $ (1a) bekezd6se,
illet6leg a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tdrv6ny 3.$ (1) bekezdes 1.

pontja szerint a V6llalkoz6 k6pviseloje rigy nyilatkozik, hogy a V6llalkoz6 6tlithat6
szervezetnek min6siil. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 nem kdthet
vele 6rv6nyesen visszterhes szerzodest, illetve a ldtrejOtt ilyen szerzod6s alapj6n nem
teljesithet kifizet6st, amennyiben a V6llalkoz6 nyilatkozata ellendre nem min6stil
ittlathat6 szervezetnek. Felek r<igzitik, hogy a Megrendelo jelen pont szerinti felt6tel
ellen6rz6se cdljrib6l, aSzeruodesbol ered6 kovetelesek el6vtil6sig az Aht.54lA. g-6ban
foglaltak szerint jogosult aYiilalkoz6 tfiIifihat6s6g6val dsszeftiggo adatokat kezelni. A
V6llalkoz6 - k6pvisel6je ritj6n - a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak viitozdsa
eset6n an6l halad6ktalanul kriteles a Megrendelot t6jdkoztatni. A val6tlan tartalmu
nyilatkozat alapj6n megkdtdtt a Szerzod6st Megrendel6 felmondja vagy - ha a
SzerzSd6s teljesit6s6re m6g nem keri.ilt sor - a Szerz6d6st6l elall.Ez esetben V6llalkoz6
a Szerzoddsben kikdt<itt meghirisul6si kotbdr fi zet6s6re kdteles.

13.15. Felek jelen szerzoddsbol ered6 esetleges jogvit6ikat elsosorban t6rgyal6sos riton
kdtelesek rendezni. Felek a polgari perrendtart6sr5l sz6l6 1952. evi III. tdrv6ny 41. g-a
alapjan meg6llapodnak abban, hogy a Szerzbdesbol eredo jogvit6k elbir6l6sa kapcs6n
al6vetik magukat a Szombathelyi T6rv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6gdt.

13.16. A Szerz6d6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben a magyar jog, ezen beliil a Kbt., a Ptk.,
a32212015.(X.30.) Korm. rendelet, a27212014. (XI.5.) Korm. rendelet, a19112009.
(IX. 15.) Korm. rendelet es az egy6b ir6nyad6 jogszab6lyok, szakmai szabv6nyok
vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k.

13.17. Felek rdgzitik, hogy a Szerz6d6s azt anapot kovetS els6 munkanapon l6p hat6lyba,
amely napon a Szerz6des pdnztigyi fedezet6t biztosit6 t6mogat6si szerzod6s aliirdsra
kertil, vagy ha atirmogatits dsszege azigenyelt osszeghez k6pest alacsonyabb osszegben
keriilt meghatiiroz6sra, a Megrendelo iital a kiildnb<izet biztosit6s6ra vonatkoz6
int6zked6s megtdtelre keriil. A Szerzod6s a feladatok a Szerzod6sben
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meghat6rozottaknak megfelelo marad6ktalan teljesit6s6ig, illetve azok p6nztgyi
elsz6mol6s6ig hat6lyos. Amennyiben a Szerzod6s p6nziigyi fedezet6t biztosfto
t6mogat6si szerz6d6s al6ir6sra nem keriil, vagy ha a titmogatirs osszege az igenyelt
tisszeghez k6pest alacsonyabb dsszegben keriilt meghattroz6sra 6s Megrendelo a
ktildnb<izetet nem kivrlnja kieg6sziteni, a Szerzod6s megszrinik. A jelen pont szerinti
esem6nyekr6l a Megrendel6 halad6ktalanul 6s ir6sban kdteles a V6llalkoz6 6rtesiteni.

A Szerzoddst a Felek elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot
j6vahagy6lag irtdk ala 4 p6ld6nyban, melyb6l Megrendelot [3] p6ld6ny, V6llalkoz6t [1]
p6ld6ny illet meg.

Mell6klet:
1.) Teljesit6si titemterv (mriszaki 6s pdnztigyi)

HELIOACTIVE KFT.
1119 Budapest'
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Teljesit6si iitemterv (miiszaki 6s p6nziiryi)
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