
vÁrrarxozÁst szrnzónns

amely létrej ött egyrészről

Név: Szerencs Város Önkormányzata
Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89,
Képviselője: Nyíri Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 1 1734145-15349882-00000000
Adószáma : 15726391 -2-05
Önkormányzati törzsszáma: 7 2639I

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: Kohán Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4625 Záhony, Arany János u.I7.
Képviseli: Kohán Márk ügyvezető igazgatő
Levelezési cím:4625 Záhony, Arany János u. 17.
Számlavezető pénzintézetez Erste Bank Zrt.
Számlaszáma: 1 1 600006-00000000-1 2868799
Számlázási cím: 4625 Záűlony, Arany János u,17.
Adószáma : 13359469 -2-I 5
MKIK nyilvántartási száma : SZl33 59469
Cógiegyzékszáma: 15 09 069482

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi
helyen ós napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a ,,Szerencs belváros rehabilitációja II. ütem" tárgyban a közbeszerzésekről
szőlő 2OI5. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást
folytatott |e az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint, melynek során a II. rész tekintetében a Kohan Kertészeti Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a legjobb ár-érték arányt ártalmaző
ajánlatot benyújtó ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek
eredményeképpen l étrej ött az al ábbi váll alkozási szerződé s.

A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításanak időpontja:2020. április 10.

1) A szerződés tárrya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó e|váIlalja a Szerencs belváros rehabilitációja II. ütem
n. rész tárgyű kivitelezési feladat elvégzését, az ajánlattételi felhívás (továbbiakban
Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban:
Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajanlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.
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A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben - amennyiben azok,ra vonatkozóan a
felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban
fo glaltak érvényesülnek.

2) A vállalkozási díj összege:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra
jogosult:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 16.800.000._ Ft
AFA 4.53ó.000._ Ft
Bruttó összesen: 21.336.000._ Ft

azazbruttőHuszonegymillió-háromszénharminchatezerForint.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység nem
építési hatósági engedély-köteles, ezért az egyenes adózás hatálya a|á tartozik, így az
általános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA
törvény) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az ÁFA-t a Vállalkozó fizeti meg.

A vállalkozási díj tartalmazza a jelen szerzódés és mellékleteiben szereplő valamennyi
munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és
a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti,
hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körú, és tartalmaz minden
olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (ff,iggetlenül attól, hogy a jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).

A Vállalkoző a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé
semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rőgzitett
vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányző
többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból
adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott
többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkoző kizáróIag
abban az esetben végezheti el, ha azt aMegrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak
a I(bt. vonatkozó feltételei.

3) Fizetésifeltételek:

Megrendelő a beruházást a TOP-2.|.2-15-BO1-2016-00023 számű Környezettudatos és
gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen című pá|yázat fonásaiból ftnanszirozza,
utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
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A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-éttvételi eljárás |ezárását követően, a megrendelő műszaki
ellenőre által kiadott, a hiba és hianymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását
követően j o go sult v é gszámlát benyúj tani.

Előleg igénylése esetén az e|őleget az első két részszámlában köteles a nyertes ajánlattevő
arányosan (1 0-1 0%) elszámolni.

Megrendelő a Vállalkoző áItaI elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt.
135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolhatő, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak,
közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkoző ajánlatának megfelelően történik meg a
tevékenység elvégzése.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számléú. akézhezvételtől
számitott 30 napon belül egyenlíti ki aYállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a
Polgrári Törvénykönyvről szőlő2013. évi V. törvény (atovábbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján,

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alváIlalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a32212015. (X.30.) Korm.rendelet 32lA.§-a alkalmazandó a kifizetés
során.

A fizetési feltételek kapcsán irfulyadő további jogszabály:

o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
szánnaző támogatások felhasználásának rendjéről szőIó 27212014. (XI. 5.) Korm.
rendelet.

A Vállalkoző az áItala kiállított számlát három példányban a Megrendelő képviselőjének küldi
meg (adja á0. A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhataLmazotl
képviselője - a Vállalkozó teljesítésének jelen szeruődésnek megfelelő műszaki tartalom és a
vonatkozó j o gszabályi -ható sági elő írásoknak való me gfelelése e setén - Ieigazolj a.

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adőzás rendjéről 2017.
évi CL. törvény 260. §-a irányadó. Erre tekintetteJl megállapodnak abban, hogy a kifizetések
esetében a Yállalkoző által kiállított számla rnelléklete, egy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adőigazolás, amellyel a Vállalkoző igazolja, hogy a nemzeti
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés
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Megrendelő a teljes nettó ajánlati át 2)oÁ-ának megfelelő összegű előleget biztosít.

A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.

Az I. részszámla benyújtására az AFA nélküli szerződéses érték 251o-át elérő megvalósult
teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az AFA nélküli szerződéses érték 50%o-át elérő
megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtásáraaz ÁFAnélküli szerződéses érték 7soÁ-át
elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő
összeg erejéig.
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időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a ,,Köztartozásmentes Adózók
Adatbázisában".
4) Váltalt teljesítési határidők:

Az építési munkaterület címe:

3900 Szerencs, RákócziYár hrsz. 1 597, 759811, I598l2.

Az építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés megkötését követő 10 napon
belül. Az építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka
teljesítési határideje a munkaterület átadástól számított öt hónap.

Megrendelő előtelj esítést elfogad.

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a
Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad,
melynek esetén Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az éúadás időpontját közölni a
Megrendelővel.

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzOtt
határidő előtt krlteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendeló
pedig köteles az eljétrásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka
vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen
szerződés szerint. A Vállalkoző az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési
időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

5) Szerződéses biztosítókok:

késedelmi kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a
Yállalkozőt minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási dijára vetített naptári
naponkénti I oÁkőtbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási díj
20 oÁ-a. Amennyiben a felszámított késedelmi kötbér összege eléri a maximális értéket,
meghiúsulási kötbér kenil érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér
Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a teljes
nettó vállalkozási dij 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Hibás teli esítési kötbér :

A hibás teljesítéssel érintett építés nettó összegének t0 oÁ-a.

Szerződő Felek rögzitlk, hogy Vállalkoző kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a
kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkoző kizárőlagosan felelős minden
olyan kárért, melyet a|kalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a
Megrendelőnek, az épitíetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek
okoztak. vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a
Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott
karokkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő
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számáraminden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a
Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozőjának, egyéb teljesítési
segédjének magatartás a, yagy mulasztása miatt szabtak ki.

Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az áItala a Vállalkozőnak fizetendő összegbe
beszámítani, úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben
Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-
fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Ertesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki
annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére
kifizetni.

6) Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik,
úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig
terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak - az őt megil|ető dijazáson felül - a 2013. évi
V. tv.6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a
behajtási költségátalány is megfi zetni.

7) Jótállás:

Megrendelő és Vállalkozó jótállási időtartamot köt ki a jelen szerződésben, amely esetben
az a v onatkoző j o gszabályokban el ő ír,t.

műszaki
telj esíté si igazolás ke ltétől ke ll számítani.

Jótállási kötelezettsége a|apján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3
munkanapon belül, a létesítmény biaonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a
helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/karelhárítás érdekében
szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és
befejezni.

Amennyiben Vállalkoző a jőtállási időszak alaít a jótállási kötelezettségeit nem, nem
megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más
vállalkozóv al elv é geztetni Váll alkozó terhére.

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat
j egyzőkönyvben rögzítik.

8) Aszerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselőj e:

Név: Nyiri Tibor polgármester
Mobil: +36 205309894
E-mail : nyiritibor. szerencs@gmail. com
A Megrendelő műszaki ellenőrét külön okiratban jelöli meg,

A jótállási időszak kezdetét a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiadott
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Vállalkozó helyszíni képviselőj e
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Neve: Kohán Márk
Mobil: +36 702422282
A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjét külön okiratban jelöli meg.

9) Teljesítés

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az
építőipari kivitelezési tevékenységről szőlő |9112009. (IX. l5.) Korm. rendelet szerint,
amennyiben azt a rendelet előírja.

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkoző vagy
a nem természetes személy alvá||alkozó jogutódja,ha ezek valamelyike, mint gazdasági
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

A Vállalkoző a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és
berendezéseket köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek
létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épitett környezet alakításáról és
védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. tv. 4l. §-ának (1) és (2)bekezdései, az országos
településrendezési és építési követelményekről szőlő 253l1997 . (Xl.I.20.) Korm. rendelet,
az épitési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásanak részletes szabályairól szóló 27512013, (VII.16.) Korm.
rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefiiggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szőlő 266120l 3 (VII.1 1 .) Korm. rendelet előírásait be kell tartan|

A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó
határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta.
Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az
olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan
intézkedés szükséges.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője álta| biztosítani a szükséges
szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.

Vállalkozó rendelkezik a te§esítésbe bevonni kívant legalább 1 fő olyan szakemberrel,
akinek van kertészeti létesítmények építésében, felújításában szerzett legalább három év
gyakorlata.

Szakember megnevezése: Kohán Márk.

1 0) Műszaki átadás-átvétel

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 4. pont szerinti
kivitelezési határidő utolsó napja.

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a
szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő
tizenöt napon belül nem kezdi me9 az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben
nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készrejelentés
időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal elóbb köteles Megrendelőt értesíteni, a
Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.
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A műszaki űadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen
okozott károk helyreállítása.

Megrendelő a Vállalkoző á|tal megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során
megvizsgálja az elkészüIt épitőipari kivitelezési tevékenységet és a szetződésben foglaltak
teljesülését.

Ha a Megrendelő a hibak, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az éttadás-éttvételi
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért
felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hlbqegyzék is készül,
akkor azt aYáIlalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.
A Vállalkoző az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adla át
a Megrendelőnek. Az átadás - átvételi eljárás időpontjában a Vállalkozó köteles átadni a
Megrendelő részére, jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi
igazolásait (pl: garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), va|amint az
átadási dokumentációt,,D terv"-et.

l1) A szerződés megszűntetése

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén - amennyiben szerződő
felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedő fel jogosult - kártédtési igényének fenntartása mellett -
a szerződést írásban azomali hatállyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljarásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a szerződést felmondarti, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerzőőés megkötését követően jut tudomásána, hogy a szerződő féI
tekintetében a közbeszerzési eljarás során kizárő ok állt fenn, és ezértkí kellett volna zárrrí
a közbeszerzési elj arásból.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést
követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére
irrányuló eljárás indul.

A Vállalkozó képviselője - az áIlamháztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdése, valamint az áIlartháztartásról szóló törvény vógrehajtásáról szóló 368/20tI.
(XII.3l.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a
Vállalkozó átláthatő szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles
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haladékíalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha az átláthatő szervezetre vonatkozó
feltételeknek a Vállalkoző már nem felei meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az
átláthatő szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alaplán kötött visszterhes
szerződést, igy a jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozőban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me gfiatétr o zott feltétel ;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenüL25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeíez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel.

12) A szerződés teljesítésére és az alváIlalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik.

13)A Vállalkozó az általavégzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan
keletkeztek. Az alváIlalkozó(k)kal csak a YáIlalkoző áIl jogviszonyban és
tevékenységükért kizarólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe
vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan
igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan káréft. is, amely anélkül nem következett
volna be.

14)Vállalkoző szeméIyekizárőIag a Kbt. l39. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat
meg.

15)Ha bármelyik fel úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadáIyozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonrtal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható
időtartamát Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be,
Felek j el en szerződé st közö s mege gy ezéssel módo s íthatj ák,

16),{ Vállalkoző az építési munkákat saját felelósségére és veszélyére végzi. Ennek során
köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti,
katasztrőfavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkoző a kivitelezés során
keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező keze\őhöz történő elszáIlitáséra
(elszállittatására) kötelezett szewezetet külön okiratban nevezi meg. Vállalkoző indokolt
esetben jogosult elTe a célra más szewezetet igénybe venni, ezt köteles az indok
megj elölésével előzetesen írásban bej elentenie a Megrendelőnek.

77)A szerződést mindkét fél belegyezésévell<tzárőlag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alaplán
írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban, iey különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszáméhan bekövetkező váItozás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során
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eljáró szewezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az ffintett fél a másik felet - az eset körülményeitől fiiggően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a vá|tozás bekövetkezését (bejegyzését)
követő l0 napon beltil köteles értesíteni.

18) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

19) Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem ftzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleló tarsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külflöldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez affa vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozőra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkril.

20)Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik felnek sem felróható okból
lehetetlenné válik, a MegrendeIő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül
elszámolnak egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzitlk az
igazolt telj esítményeket, é s intézkednek a pénzügyi elszámo lások előké szítésérő l.

21)Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzü gyi fedezetével rendelkezik,

22)A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
Megrendelő teruleti korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez. Jelen szetződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az
alkotás átdol go zás ár a.

A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi
alkotásokra vonatkozó felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok
megszerzésének díja, jogdű) annak az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése
nélkül a vállalkozási díj része, ezért a vállalkozási díj tartalmazza a szerződés keretében
elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak a Megrendelőre történő átruházásának
ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon
rendelkezzen, azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az llyen
jellegű átruhéuástVállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezettenés általános jelleggel
megengedi.
A Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szellemi termékeknek, amelyek
egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotásai. A Vállalkoző szavatol azért, hogy
azon nem ál1 fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szeruői vagyoni/felhasználási
jogu, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását
korlátozná v agy akadá|y ozná.
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23)A Felek ezen okirat a|áírásával egybehangzóan kijelentik azí, hogy a je\en szerződésből
eredő szerződéses jogviszon}ukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe
mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét
munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás
kérdéseiket Felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek
alávetik magukat a Szerencsi Jarásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű
ügyekben a Miskolci Törvényszék illetékességének.

24)Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadjak el, ho.sy a Kbt. és az
á||amháztartásról szóló. 201l. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Aht.) szerint illetékes
ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenórizhetik, és hogy
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokfa való hivatkozással nem
tagadható meg.

25)Ajelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felekjogviszonya tekintetébena2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 19112009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről
szőlő 2015. évi CXLru. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

26)Ajelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumok, azok fizíku csatolása nélkiil is, így különösen:

27)
- az ajánlattételi felhívás
- további kőzbeszerzési dokumentumok
- a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
- a Vállalkoző aján|ata

28) Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
a Felek - ideértve a szeruődés elválaszthatat|arl részétképező mellékleteit is - elolvasás és

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyőlag írták alá. A
szeuődés 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) db eredeti példánya
pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerencs, 2020.május ....ffi.........
KoHAN KFT,
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