vALLAt-Koz. sr szr,lRZODEs
amely litrejittt

eg)T6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126
Budapest Tartsay V. u. 3. l. cm., cdgjeglz6kszAma: 0l-09J08199, kepviseli:
Cz6men Mikl6s iig).vczct6 igazgat6) mint megrendel<i (a tovdbbiakban:
Megrcndcl6)

m6sriszriil

M6rniiki Szolg{ltatd Kft. (szekhelye: 6400 Kiskunhalcs Szilidy A.
u. 5-7 . ct$egyz'ksz|ma: 03 -09- I 0? 6 76, k6pviseli : Szatm dri K riro ly
iiSyvczctii) mint villalkoz6 (a tovribbiakban: Villalkoz6)
a B:icska

kdz6tt az alulirott napon az alabbi felt6teleklel.

t.
El6zm6nyek
1.1.

Megrendel<i, mint ajrriatkdrd 2015. februer l3-6n nllt kiizbeszeflisi eljArrst inditott
a,,Hasznelaton kivi.ili bdnyAszati cdli mclyflrrlrsok, kutak ktirzetdnck tijrendez6se
2015. l. iitem" tdrgyiban, amelynek hirdetm6nye TED 2015/5 031-052397 sziimon
jelent mcg.
Megrendcl6 a kdzieszerzEsi elj6r6sban benyrljtott ajanlatokat megvizsg6lta, egymrissal
iisszevelellc, es dtintds6t az elbirril5st kdvet6en, 2015. 6prilis 29-en kihirdette.
Megendcl<i ktizbeszerzdsi eljdr6sban hozott ddnt6se szeint a nyertes ajenlattev6 a
VAllalkoz6 Iett.

t.2

Felek ritgzitik, hogy a Magyar Allam nev6ben az ellami tulajdon[ hasznelaton kivtli
benyeszali c6li m6lytiirrisok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorl6sdt ellet6 Magyar
Nemzeti Vagyonkezeli Zn. es a Mcgrendel6 mint vagyonkezcl6 kdziitt az ellami
tulajdoni hasznrilaton kivili b6ny6szati c6l[ melyfi.rr6sok, kutak kezel6s6ve1,
drtdkesitesdvel es felsziimolilsdval kapcsolatos ,llami ktitelezetts6gek teljesit6se
6rdek6bcn 2013, jinius 6-iin vagyonkezel6i szerz6des keriilt megkiitesre.

1.3.

A Kbt. 124. $ (2) bekezd6senek

eleget tdve Felek rtigzitik, hogy a Szcrztiddses
Okmdnyok r6sz6t kepezi V6llalkoz6 Ajrt atdbol a Rdszletes Araj6nlat (1. sz.
mell6kfet). Jelen szerz6d6s tovAbbi elvelaszthatatlan rOsz,t kepezt a Megrendel6 6ltal
a Vdllalkoz6nak dtadoft ajdnlati dokumentdci6 Miiszaki leinis fcjczete (2. sz.
mcll6klet), amely a Megrendeliinek a beszerz6s tArgydval szembcn tiimasztott
szakmai, mriszaki 6s egy6b kiivctelm6nyeit lafialmazza, valamint a jcl€n szerz6d6s
tl4rgyAt kdpczo Allami tulajdont medd6 szinhidrogen kutak listdja (3. sz. melldklet)

E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkcz6sek 6s felt6telek jelen szerz6dds
rdsz6t kdpezik, a Felek szerz6ddses jogviszonyiira irenyad6 rendelkeziseket
tartalmaznak. EllentmondAs eset6n elsddlcgesen az ajinlati fclhivtisban foglaltak az
irdnyad6ak.
1

.4.

A Kbt. 125. $ (7) bekezd6sdnek

eleget teve Felek meg6llapodnak, hogy knlftildi
ad6illet6segii V6llalkoz6 ktiteles a szerzdddshez arra vonatkoz6 meghatalmaziist

t,

f4

csatolni, hogy az illet6segc szcrinli ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hatrisig kiizvelleniil
bcszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsziigok kiiziitti jogscg6ly
iginybev6tele n6lkiil.

1.5.

Mcgrcndcl6 nilatkozz4 hogy

a Kbt.

125.

li

(8) bckezd6sct figyclcmbe

vcttc

krizheszerzisi elj6r5s clcikdszitdse sorin.

L6.

A szctz6dds m6dositasa kapcsan a Kbt. 132. $ iriinyad6.
.

Szerz6d€s tdrgya

2.1. Az l.l.

pontban hivatkozott kiizbeszerzesi eljdris eredmdnyek€nt Mcgrendel6
mc$endeli, V6llalkoz<i pedig elvrillalja a 2.2. pontban rtigzitett feladatok elv6gzes6l.

2.2.

Jclen szerz6des llltgya az l.l. pontban meghaterozott kdzbeszerzesi cljrirris trirgylval
rnegeEyez\, vagls 7 db - amib6l 3 db tovebbi megrendelds - hasznalaton kiviili
bdnyeszati cehi melyfurasok, kutak kttrzetenek fijrendezes6nek v6grehajtisa. A kutak
fclsorolisrit 6s az elhelyezked6siik EOV koordinatdit a 3. sz. mell6klet tartalmerzza.

A

db

cbb6l 3 db tov6bbi megrendelcsii
feladatokat kell munk6latok:

-

7

Be.j6r6

kit

t6jrendez6si munkei sor6n a kiivctkcz6

itjavit6sa, meger6sit6se

Fiildkitermel6s akna melliil
Terbeton, m6lyalap, kttakna feltiir€se
Betont6rmcldk mkodrisa (fel es le)
Betontdrmelekszillitrsa
Belonliirmelek elhelyezese. kezeldse
Homok, ziildhullad6k, altalaj, szemet mkod6sa (fel 6s le)
Homok, ziildhullad6k, altalaj, szcm6t sz6llitdsa
Homok, ziildhullad6k, altalaj, szem6t clhelyezese
Tem6litld utdnpotl6s anyagAr
Term6ftild rakodris (fel 6s le)
Term6fiild szaltrs
Deponeltterm6fiildplanirozesa,tereprendez6s
AgrotechnikairekultivAci6,teriiletrendezds
Csitfej dtalakitris (cs6elv6g6s, cs<isapka legy6rt6s, feszm6r6, tiiszelep felszerel6se)
Terbeton alafti talajb6l mintav6tel, bevizsBiltatris, talajszennyezettseg
vizsgelat
A teriilet feltdlt€sehez sziiksdges talaj laborvizsgilata a jogszab6lyban
meghatdrozoft komponenseke.
A megkiizelit6si rltvonal eredeti allapotba val6 visszaellitiisa

Zdldkir
Talajv6delmi terv

V6llalkoz6 jelen szerz6d€s alapjin a rekultiv6ci6s munk6latokat a kiizbeszerzdsi
elj6r6s r€szet k6pez6 ajrinlati dokumenteci6ban szerepl6 rekultivrici6s kiviteli
tervekben, talajv6delmi tervekben 6s azok mell6kleteiben foglaltaknak €s az illetekes

t.

,-4,

szakhat6sagi illisfbglalasok vagy mds illetdkes hat6sagok Altal kiadott hatarozatok,
v6gz6sek 6s hozzdjriruliisok el6iriisainak megl'elel<ien kiitcles elvigezni.

A

V6llalkoz6 a munkiik megkezddsc el6tt epitesi napl61 nyit, amelyben minden
fcladat, elvdgzett munka r6gzitdsrc keriil. A vesz6lyes hulladek tekintctaben a
vesz6lyes hulladil feltrdsat, szillitasrt a Megrcndel6 irasos enged6lycvcl lchet
mcgkezdeni. A veszelyes hulladek szellitrsrt .,S2" jcgy, az 6rtalmatlanit6ba tijrtin6
Atadlist m6rlegjegy form6j6ban bizonylatolni kell. A betonhullad6k dtadAs-Atvetel6t a
kezclcsre jogosult iitv6tel6vcl kell igazolni. Az epit6si napl6ba bejegyezni a Vrillalkozo
6s Megrcndel6 k6pvisekije jogosult.

A Vrillalkoz6 a munka iitemczdsdrdl

annak megkezddse eliitt 10 nappal k6tclcs a
Mcgrendel<it trjdkoztatni. A Vrillalkoz6 az adott krit kdrzetdbcn vdgzend6 munkit a
munkakezd6s ekitt 2 nappal kiiteles bejelenteni a Megrendeltinck, l0 nappal a tcriilct
tulajdonosinak, kezcliijdnck vagy haszn6l6j6nak.

A Vellalkoz6 kittclcs a munka megkezd6se el6tt l0 nappal bejelenteni a munkakezd6s
vrrhat6 id6pontj6t a tcri.iletileg illet6kes hat6srignil, amennfbcn az el<iirta a munka
megkezddsdnek bejelent6si kdtelezetts6g6t.

Tovibbi mcgrcndcl6st

a 3. kltki,tzct djrendez6s6nek

megkezd6se

el6tt

cgy

alkalommal lehet kiadni.
2.3.

A

szerz6dds teljesitds6re a teljesit6s f'dnykdppel (alaprllapot es vegellapot) tiirt6nt
igazolisrit valamint a litldteriilet tulajdonosenak vagy haszn6l6j6nak, kezel6j6nck a
rekultivrici6 megtdrtenterdl sz6l6 nyilatkozatiinak beszerzes6t k6vet6en keriil sor,
mellr6l a felek jegyz6kitnyvet vesznck fel. A jeglz6kitn).vben rtigziteni kell, hogy a
teljesitds szcrz6ddsszeriien tairtent e. A fclek riigzitik, hogy a Teljesit6s igazolis
kiillitnsdnak feltdtelc, hogy a Vrillalkozo a 2.2. pontban meghatArozott munkalatok
sorin keletkezctt valamennyi hulladdk jogszerii elszdllitiset 6s elhelyezdsit triroz6ba,
Aflalmatlanit6ba hitelt 6rdeml6 m6don igazolja.
Vrillalkoz6
Megrendel6
teljesit6s6t6l, vagy az en6l sz6l6 irdsbeli ertesitds kdzhezv6tel6t6l szimitott 15 napon
beliil irasban kdteles nyilatkozni

A

2.4. V6llalkoz6 a 2.2. pontban foglalt kdtelezctts6gei teljesit6sere 2015.
(szcrz<id6sk6t6s dritumet6l szamitott 60 nap).

Villalkoz{si dij
3.

r.

a

jrllius l3-ig kitteles

II I.
6s fizet6si felt6telek

Vrillalkoz6t a 2.2. pontban meghatarozott feladatok hibetlan 6s hi6nytalan teljesitis66rt
eset6ben 44.961000 Ft + 12.139.4'10 Ft altalanos forgalmi ad6, azaz
Ncgyvenn6gy.rnilli6-kileczszdzhatvancgyezer forint +
Tizeokctt6milli6egyszdzharminckilencezer-ndgyszAzhctven forint iiltalanos lbrgalmi ad6 osszegu
villalkoz6i dij, 7 klt amib6l 3 tovabbi megrendeldsii - eset6ber 78.970.000 Ft +
21.32I.900 Ft 6ltal6nos lbrgalmi ad6, azaz Hetvennyolcmilli6-kilencszazhetvcnezer
forint + Huszonegymilli6-hiromszezhuszonegyezer-kilencszez forint 6ltal:inos
forgalmi ad6 tisszcgri vrillalkoz<ii dij illcti meg. (A viillalkoz6i dij kutank€nti
rdszletezdsEt a Vrillalkozo r6szletes dra.janlata laialfiMza.)

4 kit

l

t14

tovibbi mcgrendel6sii kit (7 krir 4 kit) v6llalkoz6i dija a Villalkoz6 r6szlctcs
,rajanlata alapjrn keriil mcghatiroziisra a tovabbi mcgrendeles kiadisinak
A

3 db

ftiggvdnydben.

A

vrllalkozisi dij mag6ban lbglalja a Vdllalkoz6 jelen szerzridts tcljesitdsevel

kapcsolatosan fclmeriilt valamennyi kdltsdg6t, a Megrendel6t a fbnti vdllalkozrisi dijon
tulmen6en tovdbbi lizet6si kdtclczctts€g csak a vesz6lycs hulladdk 6s a csiitej
atalakitds bccsiih 6rtekt6l tttfien6 pozitiv mennyisegi eltdrisb6l ad6d6an terhelheli.
Egy€b tdtclcknek becsiilt 6rt6kt6l tiirtdnii ehdrese esetdn a Megrcndeliit a vellalkozi)i
dijon feliil tovdbbi fizet6si ktitelczcttsdS nem terheli.

A Felek rdgzitik, hogy a Trijrcndcz6si tervekben 6s az aj6nlati dokumcntdcit, miiszaki
leiris6ban szerepl<i mennfs6gi lapokon riigzitett mennyisegck valamennf titclrc
vonatkoz6an becsiilt adatok. E.re val6 tekintettel, a felek kil'ejezetten riigzitik, hogy a
vrillalkozisi dij iisszeg6t 6s a Megrendeki lizet6si kdtelezettsdgit nern 6rinti, ha a
t6nylegcs mcnnls6gek a becsiilt adatt6l cltimek, kivavc a veszdlyes hullad6k
mennfs6g6vel 6s a cs6fej atalakitrissal 6sszcniggd teteleket.

A vrillalkoztii dij a vesz6lyes hulladekra vonatkoz6 tdtcl csct6ben nem tartalmaz dijat,
mivcl a vcszilycs hulladek becsiilt mcnnyisigc 0 tonna. A fclek riigzitik, hogy
amennfben a vesz6lyes hulladek tdnylcgcs mennls6ge a becsiilt mennyisegtiil (0
tonm) eltdr, igy annak elsziimolilsa a Vdllalkoz6 iiltal a r6szletes 6raj,nlatban
megadott cgysrigdrakat alapul v6ve a tdnyleges mennyis6g (a vesz6lyes hullad6k
tckintct6ben ..SZ" jcgy 6s m6rlegjegy formijrban bizonylatoltan), alapjrin t<irt6nik ami
a v6llalkoz6i dij pozitiv ininyu elterdsdl isjelentheti.
a cs6fej italakitasara vonatkoz6an nem tartalmaz dijat, mivcl a cs6fcj
vonatkoz6
becsiilt ertek 0 db. Amennfben a cs<ifej italakitdsAra sor kcriil,
etalakitdsra
amak elszdmoliisa a t6nyleges cs6fej Atalakit6s darabsziima es az iirinformaci6ban
szerepl6 egysdg6rak szerint tiirtenik.

A vrillalkoz6i dij

3.2

Felek rtigzitik, hogy ajelen szerz6d6s AFA m6rt6k6re, illetve meglizet6sere vonatkoz6
rendelkczisci a mindenkori halilyos AFA tdrvenynek meglelelo tartalommal,
szdvegez6ssel ds artelmczdsscl kcpczik a szerz6dds reszet- Amennyiben az AFA
m6rt6k6re, illetve megfizet6s€rc vonatkoz6 jogszabaLlyi cltiirrisok, rilltisfoglaldsok,
drtclmezesek m6dosulniinak, ugy jclcn szerz6d6s vonatkoz6 rendelkez6seit annak
megfelel<icn, a felck kiiliin szerz<idesm6dositds n6lkiil is automatikusan m6dositottnak
ds kdlelerocn alkalmazandonak tekinttk.

A Vdllalkoz6 a Megrendel6 k6pvisel6jc ,ltal elfogadott, a szcrz6dds 2.3. pontjdnak
megfelel6 tcljcsites esetdn teljesitdsigazoldsi jegyz6ktinlw alapjin, kutank6nt jogosult
r6szsz6mla kibocsitdsdra. A kutankenti rdszsz6mliit a r€szlctcs irajenlat 6s a szerz6d€s
3.1. pontja szcrinti el6inisok figyelembev6teldvel kell Ssszcrillitani.
3.4.

A

1.5.

A Megendel6 a v6llalkoz6i szimla

vrillalkoz6 vegszamla kibocsatisera (utols6 r6szszimla), a megrendelt kutakm
vonatkoz6, a 2.3. pont szerinti sikeres teljcs kiini 6tad6s dtvitclriil f'elvett jegyziikiirtyv
Megrendel<i riltali al6ir6sAt kiivet6cn jogosult.
kdzhezv6teldnek napjit kiivet6 30 napon bcliil
kdteles az ellenszolgeltatast teljesiteni. A szamla e11en6rt6k6t ajenlatkdrd a Kbt. 130. $

L

-d,

(3) bckezddse 6s az ad6z6s rcndjdr<il szol6 2003. evi XCII. ti,rr'eny 36/,4. $-a szerint
etutalessal egyenliti ki.

IV.
Szerz6d6sszcg6s, feleldss69

4.1.

A

4.2.

Ha a Mcgrcndcl6 a szerz6d6st6l az6fi ell el, mert a teljesit6si hatarid6 lcjArta el6tt
nyilvenval6va vrlt, hogy a Villalkoz6 a munk6t csak olyan szdmottev6 kdsissel tudja
elvdgczni, hogy a teljesitds emiatt a Megrendel6nek mdr nem 6ll drdekiben, a
Mcgrcndel6 a szerztidesszeg6sre vonatkoz6 szabilyok szerint k6rt6ritdst kdvetelh€t.

4.3.

Ha a munka v6gz6se sor6n a kiiriilm6nyek alapj6n a Megrendeki igy kitja, hogy a
teJjcsitds hibis lesz, a Megrendcki a fogyatekosseg kikiisziibiil6s6re l0 munkanapos
hatArid6t biztosit, a kitiizittt hatArid6 sikertelen elt€lte ut6n gyakorolhatja a hibes
teljesitdsebdl ered6 jogokat. Hibes a teljesitds, ha Vrillalkozti a beton alapot nem teljes
eg6sz6ben szedi fel, sz6llitja el, a beton tiimel6ket nem a kdmyezetv6delmi cl<iirrisok
betartdsAvd helyezi el, a veszilycs hulladdkot nem teljes kiir[icn szedi f'el, sz6llitja el,
illetvc nem enged6llyel rendelkezri terol6ba, ,rtalmatlanit6ba szellitja. A talaj

Mcgrendel6 a szerzdd6st6l bdrmikor elillhat, ki,teles azonbar a Vrillalkozri krirdt
megteritcni .

visszap6tlest nem a t6jrendezdsi tervek el6ir6sainak megfelel6en v6gzi.
4.4.

Felek megrillapodnak abban, hogy a Megrendel<i a Vrillalkoz6 ismetelt 6s/vagy silyos
szerzridesszeg6se eseten jogosult a Vdllalkoz6hoz intozett irdsbeli nyilatkozattal a
szerztidest6l el6l1ni.

4.5.

AjAnlatkerd a teljesitds elmaradiis6val kapcsolatos ig6nyeke tcljesitdsi biztositekot kdt
ki, mclynek mdrteke a szerz6d6s szcrinti, AFA n€lkill szdmitott ellcnszolgAltatas 5%-a
(max. 2 000 000 HUF). A biztositdk a Vrillalkoz6 vAlasztiisa szerint tcljesithet6 a
p6nzrisszegnek a Megrendel6 BVH Kft. Magyar Allamkincstdmdl vezetett 1003200000288011-00000017 sz6mi sz6mldjdra tiirt€n6 bcfizetessel, bankgarancia
biztositis6val, vagy biztositrisi szerztides alapjiin kirllitott
k6szfizet6
kezessegvallalAst taftahnazo
kittelezvennycl. V6llalkoz6 a teljesitesi biztosit6kot
jclcn szerzcidds mindk6t fdl Altali aleirasakor a szerz6d6sszeni teljesitesr6l kirllitott
leljcsitesrgazolds napjdig k<iteles nyijtani.

-

-

A

bankgarancia nyilatkozatnak fcltetlen es visszavonhatatlan fizetdsrc vonatkoz6
ktitelezcttscgvillalrst kell tartalmMnia az alapjogviszony vizsgdlata nelkiili fizet€si
kiitelezetts6gc, az alabbi minimrlis tartalommal:
- pontos hivatkozas ajelcn szcrz6desre,

- azt, hogy a biztosit6k a V6llalkozo teljesitesi

kdtelezetts€gei biztosit6k6ul

szolgril,
- a Megendel6, mint Kedvezm€nyezett/Jogosult megiel6leset,
- a vallalt fizetesi 6sszeg6t,
- az 6rv6nyess6gi idej6t,
- nyilatkozatot, hogy 1'e1t6tel

nelkiili

6s visszavonhatatlan,

/

,'4

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmdnyezett elsii igenybejclentisere
kitbgris is vita n6lkiil a viillalt fizctcsi itsszeghatereig brrmilyen iisszcgct, vagy
iisszegckct az igenybejclent6st6l szemitott 5 banki munkanapon beliil
kifizctnck a Kedvezmenyezettnck andlkiil, hogy a kiivetelas alap.jrit vagy
indok6t bizonltania kelljen.

A biztositAsi szerz6d6s alapjdn kiallitdl keszfizet6 kezessigvdllaliisl tarlalmaz6
kdtelezvdnynek a biztositek jelleg6b6l ad6d6 lehet6sdg szerinl ugyancsak
tartalmaznia kell a fcnti adatokat.

A tcljcsit6si biztosit€k visszafizctdse, ha a V6llalkoz6 a p€nz6sszeget az Ajrnlatk6r6
BVH Kft. sz6ml6jrira teljcsitcttc a sikeres v6gleges, 2.3. pont szcrinti sikeres teljes
kiirii ,tadis etvdtelriil felvett jegyziikiinyv Mcgrendel6 altali alairasit k6vetii 60 nap
elteltovel vilik esedekesse. Amcnnfben a vrillalkoz6 a teljesitdsi biztosit€kot
bankgarancia biztositris6val, vagy bizlosilasi szerz6d6s alapjen kiiilliknt kdszfizetd
kezess6gvallalast artalmaz6 kittelezvdnnyel teljesitette, Ligy annak a szerzldes 2.4.
pontjeban riigzitett hat6rid6t6l szemitott 60 napig drv6nyesnek kell lennie.

4.6 A teljesitdsi biaositdk

a Megrendel6t illeti, ha az aj6nlattev6 a kutak kritkiirzelenek
vonatkoz6
t6_jrendez6s6re
szerz(ides teljesil6set a saj6t 6rdekkiir6ben fclmcriilt ok miatt
mcg scm kezdi, vagy megkezdi, dc ncm l'ejezi be, Megendel6 ir6sos felsz6litasenak
Vellalkoz6 6ltali k6zhezv6te16t kiivet6 30 napon beliil, amennyiben nem tijrtenjk mcg
megrendel6 jogosult
teljesit6si biztosit6k
szcrzddes szerinti teljesitds,
igenybev€tel6re.

a

4.7.

a

a

V6llalkoz6t a neki felrohat6 okok miatt, a szerz6d6sben riigzitett teljesitisi hat6rid6hdz
kepest bekdvetkezett kesedclmcs tcljcsit€s eset6n kiilberfizetesi kdtelezcttsCg tcrhcli,
melynek m6rtdke a 3.1. pont szerint meghatarozott nett6 (AFA mcntcs) dij 0,5%-a
k6sedelmi naponk€nt, de 6sszesen maximum annak 5%. Amcnnlbcn a k6sedelem
idej€re fizetett k6tber merteke dsszesen el6ri a teljes vdllalkoz6si dij 5%-At,

Megendel6 jogosult

a

V6llalkoz6hoz intezett iresbeli nyilatkozattal elellni a

szcrz6disttil.
4.8.

A k6sedelmi kdtber mert6ke a nett6 vAllalkoz6i dij 0,5%-a kesedelmi naponkent,
6sszesen maximum armak 57o-a, a hibdB tcljesitesi kiitbdr

de

m6rteke, max. 3 800 000

HUF, amcly az Afe nekiil szemitott cllenszolg6ltalls 5o/o-in nem haladhatja rncg,
melJne vonatkoz6an az ajdLr atkerd a hib6s teljcsitest kdvet6 l0 munkanap sikertelen
letelte utan gyakorolhatja a hibds teljesitdsdb6l ercd6 jogokat.

4.9.

Megrendel<i az egldejtleg is ervdnyesithet6 4.6.-4.7. pontban jelitlt kdtbert
meghalad6 k6r6t jogosult a Vdllalkoz6val szemben €rv€nyesiteni.

V6llalkoz6t a jelen szerztldds teljesit€se sor6n a Megrendel<inek vagy harmadik
szem6lyeknek okozott kirok6rt teljes kert6rit6si felel<iss6g terheli. A Vrillalkoz6
kdrt6rit6si felelilss6ge kiterjed a Megrendel6 61ta1 elszeovedett azon kiroka is,
amelyek V6llalkoz6 gondatlan adatszolgeltatasaval 6sszefiiggesbefl meriiltek fel.

4.10.

Megrendel6 jogosult 6s egybsn kiiteles a szerzdddst felmondani - ha sziiksdges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ellet6sar6l
gondoskodni tudjon

-

ha:

I

'4

-

Vrillalkoz6ban kiizvctcrtcn vagy kiizvetleniil 257o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamcly olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyiseggel nem
rendelkezii gazdasrigi t,rsasig, amely nem felel mcg a Kbt. 56. $ (1) bckczd6s k)
ponEeban meghatiirozotl l'elt[teleknck:

Vrillalkoz6 kijzvetetlen vagy kiizvcllcniil 257o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan joSi szcm6ly vagy jogi szem6lyiseggel nem
rendelkez<i gazdasigi tirsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l)
bekezdes k) pontj6ban mcghaterozott t'eltdteleknek

Fclek r<igzitik, hogy Megrendeki a I'elmondist kijzl6 levdlben kdteles megjekilni, hogy
szerz6d6st
azonnali hatrillyal vagy felmondrisi idri kcizbciktatrisaval kivdnja
fentiek szerinti l'elmondis csct€n a Villalkoz6
szerz6d6s
m€gsziintetni.
p6nzbeli
el6tt
mer
teljesitett
szolgiiltat6s
ellen6rtdk6re
megsztin6se
szerzrid€sszerii
jogosult.

a
a

A

A felck c$r6b jogai

5.1.

6s kotelezetts6ge

A Megrendeki kdteles a ktt Vrillalkozo ,ltali bejeresi

6s munkavegzesi lehet6sdgdt
biztositani, tov6bb6 a szerzdd6s teliesitisdhcz sziiks6ges meghatalmazasokat a
Vrillalkoz6 rendelkezesdre bocsetani.
Mcgrcndel<i biztositja
rckultivrici6s
tcrvekkel egyiift a krit elhelyezked6se szcrinti fiildteriilet tulajdonosainak teriilelre
Iepesi enged6ly6t.

A

a

5.2.1. Megrendel6, valamint a Nemzeti Fejlesztesi Minisztdrium, illetve az altaluk ktcl6lt
szeNezet vagy szemdly jogosult a V6llalkoz6, illetve annak alvrlllalkoz6i
tevekenysdgdt 6s munkavdgz6sdt ellen6rizni. Vrillalkoz6 nem mcnt€siil a felel6ss6g
al6l, ha a Megrendel6 az ellencirz6st clmulasztotta vagy nem megfelel6en v6gezte el.

5.3.

Megrendel<i a vdllalkozisi dijat a jelen me g:illapodasban foglaltak szerint k6teles
megfi zetni Vrllalkoz6nak.

5.4. A Vellalkoz6

kiiteles a munkavdgzast

igy

mcgszervezni, hogy biztositsa a munka

gazdasdgos ds gyors elvegz6sdt.

5.5.

A Vellalkoz6 kijtelezettsdget vrillal, hogy a teljesites sor6n rcndelkezik az ajdnlati
felhiv6s III.2.3. b) pontja lega)ibb I 1'd, ktimyezetm6m6k, vagy okleveles
kiimyezetm6miik, vagy k6myezctvidelmi szakm€miik, vagy kdmyezetgazd6lkod6si
szakm6mdk kepzettsdgii, lcgalibb 3 dves sz6nhidrogdn brinyrszati kamentesites, vagy
szenhidrog6n benyaszati rckultiv,cid teriiletdn szerzett szakmai gyakorlattal,
(projcktek me&,el6l6se 6v,4r6 t6l-ig) legalibb I f<i, legaldbb olajipari technikus
kdpzettsdgii, legalibb 3 6ves biinyiiszati cdhi m€lyfifiisok letesit6se, vagy javit6sa,
vagy felszdmoldsa teriiletin frirdsi gyakorlattal rcndelkezti szakembert, legalibb I fd,
min6sitett hegeszt6 kipzettsegri, legaldbb 3 6ves olajbrinyrlszati gyakorlattal
rendelkez<i szakembert.

Az alkalmass6g igazol6sa tekinteteben irinyadoak a Kbt.55. $ (4)-(6) bekezdisci,
valamint a 310/201 1. (XII. 23.) Korm. r. 15. $ (3) bekezd6s a) ds d) pontja.
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5.6

5.',7 .

A

v:illalkoz6 k6telezettseget vellal arra, hogy azoknril a munkafiizisokniil. ahol
indokolt, illetekes alkalmazottja, alvrillalkozri, vagy megbiz-oftja kiiziil jelen van az
5.5. pontban felsorolt szakemberek kiiziil az, aki az adott munkafiizis kivitclczdsdbcn
illetekes, melyet a Megrendel6 birmikor cllcn6rizhet.
A viillalkoz6 kritelezettseSet vallal arra, hogy a cs6fej italakitasa sorAn minden esetben
jelen van az 5.5. pontban feltiintetett) legal6bb I lii, legal6bb olajipari tcchnikus
kspzetts6gii, legal6bb 3 6ves b6nydszati c6hi m6lyfirrdsok l6tesit6se, vagy javit6sa,
vagy felszemol6sa teriilet6n lLir,si gyakorlattal rcndelkezti szakember, valamint
legalibb I fo, min6sitett hegeszt6 kipzcttscgii, lcgal6bb 3 6ves olajbrinyriszati
gyakorlaftal rendelkez.ti szakcmbcrt. mclyct a Mcgrendcl6 barmikor cllcndrizhet.

5.8.

Ha a munkav6gz€s soren nincs jelen a fcnti 5.5 pont szcrinti gyakorlattal rcndclkcz<j
szem6ly, akkor a Megrendel6 a munkav6gz6st lcrillithatja. Vallalkoz6 csak akkor
fol),tathatja a munkav€gz€st, ha a hclyszincn jclcn van a fcnti brinyahat6s6gi vizsgrival
rendelkez6 szem6ly. Amcnnyibcn a munkavigzis Mc$cndc16 iltali 1c611itis6t kdvct6
l0 napon belil nem jelenik meg a fenti gyakorlattal rendelkez6 szem61y, 6s e
teljesit6si hatA.id6hdz kepest nyilvenval6vd vdlt, hogy a Vdllalkoz6 a munkiit csak
olyan sziimottevii kes€sscl tudja clvigczni, hogy a teljesit6s emiatt a Megrendel6nek
6rdek6ben, a Megrendelii jogosult a szerz6d6st6l elillni, ds a
m6r nem
szerz6desszeg6sre vonatkoz6 szab6lyok szerint kirt6ritest k6vetelhet.

lll

5.9.

Vrillalkozo a lefol,'tatott kijzbeszezdsi elj6nis alapjdn megkdt6tt jelen szerz6d6s,
illetve Mcgrcndel6 utasitdsai szerint kdtclcs cljAmi. Az utasitAs nem terjedhct ki a
munka megszervez6sere, illct6lcS ncm tchcli a tetesitest terhesebbd.

Ha a Megendelii c6lszeriitlen vagy szakszerutlen utasitest ad, erre a Vellalkoz6
kdteles 6t figyelmeztetni. A ligyelmezlet6s elmulaszliiseb6l eredii kAr6rt a Villalkoz6
felel<is. Ha azonban a Megrendeki a figyelmeztet6s ellen6re utasit666t fenntartja,
V6llalkozir a szerz6d6stdl elrllhat. Ha a Vrillalkoz6 a szerz6d6st6l nem ill el, tlgy a
Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendelii kockiizatera kdteles a munk6f elvegezni.
Vrillalkoz6 a Megendeld utasitlsa szerint nem v6Sezheti el a munkrt, ha ezjogszabely
vagyonbiztonsiig
vagy hat6s6gi rendelkezds megsdrtdsrire vagy dlet.
veszdlycztetesere vezetne.

6s

5.10. V6llalkoz6 kdteles a Mcgrcndcl6t minden olyan kiiriilmdntr6l haladektalanul
Atesiteni, amely a tcljesit6s crcdminycssdget, vagy kell6 idiire va16 elv6gzes6t
veszelyezteti vagy g6tolja.

szerzrid€s teljesit6se soren nem fizethet ki, illetve szrimolhat el a
teljcsitdscvcl
tisszcfiiggesbcn olyan kiilts6geket, melyek:
szerz6d6s
a Kbt.56. $ (l) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem mcgfelcl6 trirsasrig
tekintetdben meriilnek tcl, es
melyek a vdllalkoz6 ad6kdtclcs jdvedelm6nek csiikkent6s6re alkalmasak.

5.11. VAllalkoz6 a

-

k6telcs a jclen szcrztidds teljesitdsdnek teljes id6tartama alaft tulajdonosi
szerkczctdt
mcgrendcl6 szim6ra megismerhet6v6 tenni. Vrillalkoz6
a
jelor
megismerhet6v6 tetelre vonatkoz6 kdtelezetts6ge
a
szerztides
id6tartama alaft irAsban k6tcles tij6kozlatni Megrendekit minden, a tulajdonosi

5.12. Vellalkozd

a

melleft

-

t,

@

szerkezctabcn bekiivetkezett vAltozAsr6l, a mcgvrltozott 6s az
vrltozes hatelyenak megielitlesevcl.

5.13. VAllalkoz6 a jelen

ij

adatok, valaminl

a

teljes iddtartama alatt halad€ktalanul
irasban k6teles Mcgrendel6t ddesiteni a Kbt. 125. S (5) bekezddseben megieltjlt
szcrz6d6s teljesit€sdnek

iigyletekr6l.

vt.
Alvillalkoz6k
(r.1.

Villalkoz6 a Kbt. figyelembevetel6vel jogosult alvellalkoz6kat, illetve a teljesit6sben
egy6bk6nt rdsztvcvdket igenybe venni.

6.2.

A

Vrtlalkoz6 ryertes ajanlatdban meghatArozott alvr4llalkoz6k

is

szakemberek a

k6vetkez6k:
a) c€gnev/n6v: HomokhAtsag K6myezettechnikai Kft
sz6khely/lakcim: 6400 Kiskunhalas Szcgedi u. 4.

.

b) c6gndv/ndv:
szdkhcly/lakcim:

6.3.

V6llalkozd a jogosan ig6nybe vett alvallalkoz6drt rigy felel, mintha a munkdt maga
vdgezte volna. Alvdllalkoz6 jogosulatlan igenybev6tele esetdn pedig felekis minden
olyan kirert is, amely andlkiil nem k<ivetkezett volna be.
V6llalkoz6 kiiteles a Megendel6nek a teljesitds sorin minden olyan - akrir a kolibban
megjeliilt alvdllalkoz6 helyett ig6nybc vcnni kivrint - alvrillalkozo bevonds6t
bejelenteni, afielyet az aj6nlatdban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt
nyilatkoznia kell an6l is, hogy az 6ltala igcnybc venni kivrint alv6llalkoz6 nem rill a
kiizzetett aj6nlati f'elhiviisban meghat6rozott kizir6 okok hatAlya alatt.

6.5

Az ajAnlatban meg,ekilt alvrillalkoz6 vagy szakember helyett, csak a Kbt. I28. g-6ban
meghatiirozott felt6teleknek betart,srval vehet rdszt a teljesitesben mris alv6llalkoz6
vagy szakember.

v

,

A felek eryiittm(klid6se
7.1.

A

szerz6d6 felck megrillapodnak abban, hogy a jelen szerz<iddsben foglaltak
marad6ktalan megval6sitrisa irdekdben sziiks6g szerint folyamatosan egyiittmiikddnek.
Ennek megfelel6en idciben tdjdkoztatjrik egymas! nem csupdn a jelen szerzriddsben
foglaltak teljesiteserdl, hanem minden olyan k6rd6sr6l (t6ny, adat, kiiriilmeny), amely
a szcrz6dds telJesitesdre krhatdssal lehct.

'7.2.

A

VAllalkozo kittelezettseget vrillal arra, hogy Megrendeltit haladektalanul ertesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6d6s maraddktalan teljesitdse eliitt ellene, illettilcg

I
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alvrllalkoz6ja ellen cs6d-, felsz6mol6si-, vegelsziimoliisi, illelvc vegrehajtesi eljeres
indul.

7.3. A Vrillalkoz6

ugyancsak maradektalanul kdteles a Megrendel6t irtesiteni, ha sajrt
c6g6ben, vagy alvrillalkoz6jrinril a jelen szerz6des marad6ktalan teljesiteset
megel6z6en tulajdonos v6ltoziisra, illet(jleg jogut6dlesra, jogok 6s kdtclezettsdgek
dtszillrsrra, szetvelism, dsszeolvaddsra, vagy beolvadasra ker[il sor.

'1.4.

A V6llalkoz6 felel6s

'1.5.

A Megrendel6 6ltal

az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l ered6

a kapcsolattartAsra

kirert.

kijeliilt szem6ly, vagy szervozct:

Kivitelez6s:

Szerz6d6si felt6telek:

N6v: Olasz J6zsef

Feher

Telefon:30-919-9688

30-549-6r 36

Telefax: l -336-7838

l-338-7E38

Prl

feher.pal@bvh.hu

E-mail : olasz.iozsef@bvh.hu

A Villalkoz6 6ltal kapcsolattartAsra kijcl6lt szem6ly(ek):
N6v: Szatmeri Kiroly

Telefon: 06-77-523-653
Telefax: 06-77-532-655
E-mail: info@bamsz.hu

VIII.
Vegres rendelkez6sek
8.1.

Felek kijelentik, hogy keil6 felhatalmazessal es jogkdrrcl rendelkeznek a jelen
szerzrid6s aliinlsrira 6s teljesit6s6re.

Felek kijelentik, hogy ajelen szerz6d€s aliiris6t az elae kijeliilt vezet6, illet6leg a ceg
igazgat6sdga, vagy vezet6 testiilete szab6lyszeriien enged6lyezte 6s az megfelel az errc
vonatkozo jogszabdlyi rendelkez6seknek.
8.3.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dist a neviikben al6ir6 szem6ly megfelel6, a
vonatkoz6 jogszabrlyok eltal megkivrnt regisztrAlt al6iflisi joggal rendelkezik, igy
reszer6l a szerz6des al6ir6sa es teljesitdsc nem eredm6nyezi mAs, olyan szerztidds vagy
egy6b iognyilatkozat megszeg6set, melyben felkent szerepel.

3.4.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan fi.igg6bcn lev6 kdtel€zettsdgiik vagy 6rdekkdriikben
l6v6 mris k<iriilm6ny, am€ly kcdvcz6tleniil hathat a jelen szerz6desben foglaltak
6rv6flyessdg6re, teljesit6s6re vagy sajit tcljesitesi k6szseg6rc, illelve kepess6gere.

l0
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(VI.2l.) Korm. haterozatenak megfelel6en
lehet6sdget biztositanak az Allami Szamvev6sz6k, a Nemzeti Fcjlesztesi
Miniszlerium, illetve a Korm,nyzati EIIcn6zesi Hivatal ellcn6n6s6nek.

8.5.

Szerz6d6 Felek a Korminy 219012002.

8.6.

Vrillalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dds hatelya alatt a szerz6d6s trrgydt k6pez6
feladatokra megfelelci engedilyckkcl, miszakitechnikai felszereltsdggel rendelkezik,
6s egfrttal szavatossigot vrillal arra, hogy a kittelezettsegeit mindenkor jogszeiien 6s
gondosan elj6rva teljesiti.

8.7

.

IJ,IJ,

8.9.

A jelen

szerzriddsbcn rijgzitett vrillalkozrisi diiat a kiiltsdgvetesi kcrct terh6re a
Nemzeti Fejlesztesi Miniszt6rium l\nanszirozza, emiatt jogosult a szez6d6s, a
teljesitds es az elsz6molis ellen6rzdserc. A szcrz6d6s annak aldir6sival l6p hatrilyba.
Szerz6d<i felek megrillapodnak abban, hogy csctlcgcs jogvitriikat els6dlegcscn bekes
iton, trrgyalesok ritj6n kivdnjlk rcndczni, s csupdn akkor fordulnak bir6s6ghoz, ha a
l6rgyaldsos rendezds nem vezctctl crcdminyT c.

A jelen szefl6desben nem szabalyozolt k€rd6sekre a kiizbeszerz6sekr6l sz6lo 2011.
6vi CVIII., valamint az egyeb kapcsol6d6 jogszabdlyok rendelkczesei az ininyad6k.

Jelen vdllalkozdsi szerz<id6st a felek k6pviscliii, clolvasis 6s k6zijs 6rtelmezcs uten, mint
(darab) magyar nyelvri eredeti p6ld6nyban
akaratukkal mindenben megegyez6t,
j6v6hagy6lag aldirtek.

5

A szerz6d6s 1l szamozott oldalt tanalmaz.

Budapest, 2015. m6jus 12.
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2. sz. nrcllaklct

MUSZAKI I,I'IRAS

A

terveknek rnegfelcl6cn, melynck soriin
megadoll mennyisEgek bccsiilt adatok):

a kiivctkczii munkilatokat kcll clvagczni

(a

bejar6'jt clkiszitese, meger6sildse
cs6fej italakitas (csiisapka elhelyez€sc, cscivaSes) opcionalisan
honrok, ziildhullad6k, altalaj, szem6l dsszeszedese, rakodisa, sziillitisa, clhclyezesc

-

beton alap cs akna feltiir6se
belon rakodiisa. sz6ll it6sa. elhclycz6sc
vcszdlycs hulladdkkal szennyezell lijld rakodrisa, elszillit6sa, elhelyezese
bcj616 irt anyagrnak rakodisa, elsz6llit6sa, elhclyez6se
a term6talaj mcnt6sdt, eltrvolitiisrl terolesit, (ijra)hasznositAsAt, visszatcritdset
term6fiild v6s6rlAsa, rakodlsa, szrillit6sa
fakivAgAs, boz6tirtes
fiild planirozes, tereprendez6s, fiildmozgates
agrotechnikai teriiletrendezds
cllcn6rz6mintav6tel, labowizsgrilat

ltvonal eredeti ,llapotba val6 visszaiillitiisa
terbeton alatti talajb6l mintavelel, bevizsgeltatiis, talajszenlyezetts6g vizsgalat
jogszabalyban
teriilet fbltiiltdsehez sziiks6ges talaj laborvizsgdlata
meghatiroT-ott komponensekre
A vcszelyes hullad6k elszrillitisa, elhclyezdsc (amennyiben a k[&6rzetbcn megrlllapithat6 a
jelerlete), valamint a cs6fej csereje a t6nyleges mennyis6g alapjfur keriil elszimolisra.
a megkiizclitesi

-

A

a

A rdszletes miiszaki leidst
dokumenlacio

res/l

a kiviteli terv, talajv6delmi
kepezi.

tei/ tafialmazza, amelynek

mesolata a

A

kivitelezcst a kiviteli tervben, talajvddelmi telwben 6s a talajvidelmi szakhat6s6gi
6llisfoglal6sokban 6s hozzdj6ruLisban foglaltak betafles6val kel1 v€grehajtani, amelyck a
dokument6ci6 resz6t kepezik.

A kutankenti rcszletes becsiilt mennyisegekct az al,bbi tebliatok tartalmazziik:
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3. sz. mell6klet

HosszUn6v

Rttvidn6v

EERETry6SZENTMARTON

Bem-2

MEZOSAS

SZEGHALOM ESZA(

444 311

Fu-0S

zs5ka

Sas 22

Komdd

i

z Adria

x

TelepLil6s

helyrajriszima
023/3'ban

96

832991

210 993
203951

834233

195412

90

066/1-

0306 ban

93

Sz-E 09/A

Darvas

823 039

199 853

90

Bike 30
Bike 32
F6l 13

Artdnd

855 093
855 621
420 271

199 64s
201029

100

208 686

89

0839

opqgulrffelCel!!
BIHARKERESZTES

EIHARKIRESZTES
FOLDES

Biharkeresztes

Nasvriib6

101

o74/9
o71/s
0319/7-ben
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