vALLALKozAsr szBnz6nfs
amely ldtrejott

egyrdszr6l a Binyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhaszni Kft. (szekhelye: ll26
Budapest Tartsay V. u. 3 l. em., cdgjegyzekszama: l3-09-182096, kdpviseli:
Czemdn Miklos rigyvezet6 igazgat6), mint megrendel6 (a tovabbiakban:
Megrendel6)

m6srdszr6l az MB 2001 Konzorcium

nevdben az

MB 2001 Olajipari Szolgrltat6 Kft

(szdkhelye: 5000 Szolnok, K6rosi it 43, cdgjegyzdksz6ma l6-09-002553,
kdpviseli Remeczki Ferenc ) mint villalkozo (a tovdbbiakban: V{llalkoz6)

kdzott az alulirott napon az alibbi feltetelekkel

I.
Eliizm6nyek

II

jinius S-rn nyilt kdzbeszerzdsi el6rdst indjtott a ,.
Haszndlaton kiviili b:inyiszati c6li m6lyfrirrisok miiszaki felszdmolisa 2016."

Megrendel<i, mint ajenlatker6 2016.

tergy6ban, amelynek hirdetmdnye TED 20t615 109-194124 szemon.jelent meg.
Megrendel6 a kozbeszerzdsi elj6rrisban benytjtott ajenlatokat megvizsgelta, egym6ssal
dsszevetette, es dontdsdt az elbi1616st kovet6en, 201608.04-6n kihirdette Megrendel6
krizbeszerzdsieljdrdsban hozott ddntese szerint a nyertes ajinlattev6 a Vellaikozo lett

1.2

Felek rdgzitik, hogy a Magyar Allam nev6ben az ellami tulajdon[ hasznAlaton kiluli
bSny6szati cdli mdlyfirr6sok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorlis6t elldt6 Magyar
Nemzeti Vagyonkezelo Zn. ds a Megrendelo, mint vagyonkezelt! kozott az allami
tulajdonu hasznalaton ki!'tili benyeszati cdlu m6lyfuriLsok, kutak kezel6s6vel.
drtdkesitdsdvel ds felszdmol6s6val kapcsolatos ellami kotelezettsdgek teljesitdse
drdekdben 2013 j!nius 6-dn vagyonkezel6i szerz6dds keriilt megkotdsre

l3

A Kbt. 131. $ (2)

bekezddsdnek eleget teve Felek rogzitik, hogy

a

Szerz6ddses

Okmdnyok rdszdt k6pezi V6llalkoz6 AjAnlatabol a Riszletes eraienlat (l sz.
melleklet),6s az Organizicios terv (2 sz. melldklet), igy a nyertes ajdnlat drtdkelesre
keruld, tartalmi elemei a szerz6des reszet, VAllalkozo k6telezettsegdt kdpezik Jelen
szerzodds tovibbi elvalaszthatatlan rdszdt kdpezi a Megrendela, eltal a Villalkoz6nak
atadott ajAnlati dokumentaci6 Iv. Miiszaki leirAs fei!2919 (3. sz. melldklet), amely a
Megrendel6nek a beszerzds tdrgyival szemben t6masztoft szakmai, m[szaki ds egydb
kdvetelmdnyeil tanalmazza, tov6bb, ajelen szerzodds tArs.vet keDezi dllami tulajdoni
medd6 sz6nhidroqdn kutak listdja (4. sz mell6klet).

E hivatkozoft dokumentumokban foglalt rendelkezdsek es feltdtelek jelen szerz<idds
rdszdl kepezik, a Felek szerz<iddses jogviszonydra ir6nyado rendelkeziseket

tanalmaznak Ellentmondes esetdn els6dlegesen az ajdnlati felhivdsban foglahak az
irdnyad6ak

1.4. A Kbt

136. $ (2) bekezdesdnek eleget tdve Felek meg6llapodnak, hogy kulloldi
adoillet6segti Vdllalkozo koteles a szerz6ddshez arra vonatkoz6 meghatalmazast

il

4

csatolni, hogy az illet6sdge szerinti addhatos.igt6l a magyar adohatos6g kozvetlenul
beszerezhet a Vdllalkozora vonatkozo adatokat az orszigok kozdtti jogsegely
igenybevetele nelkril

15

Megrendel<i nyilatkozza. hogy a Kbt
k6zbeszerzdsi eljdres el6kdszitdse soren

l6

A szerz6dds modositdsa kapcsen

a

Kbt.

133 {

141 . g

(l)

bekezddsdt figyelembe vette

ir6nyad6.

ll.
Szeruiid6s
2.1

22

tirg/a

Az I I

pontban hivatkozott kdzbeszerzesi eljdrris eredmdnyekdnt Megrendel6
megrendeli, V6llalkoz6 pedig elv6llalja a 2.2 pontban rogziretr feladatok elvdgzdsdt

1l

Jelen szerz6dds titgya az
megegyez6, vagyis
db

ll

pontban meghaterozott kozbeszerzdsi eljdras tdrgydval
megrendel6s - illami tulajdoni

- amib6l 5 db opciris

medd6 sz6nhidrog6n ktt miiszaki felszdmol{si munkihtainak v6grehajtisa A
kutak lelsorolasal ds az elhelyezkeddsuk EOV koordiniirair az 4 sz melleklet
tarlalmazza
Alao megrendelds:

A nem hasznosithato, 6 db medd6 szenhidrogdn kut mljszaki felszemol6sa az ajenlati
dokumentdci6ban szerepl6 felszimolisi terveknek megfelel6en, a mriszaki
dokumentdci6ban meghatArozott kutjavit6 berendezdssel es szemelyzettel. A

kitmunkdlatok elvdgzdsdhez szuks6ges kutmunk6lari folyadekok biztositrisa, a kutb6l
kiobliten folyaddkok, veszdlyes hulladdkok, selejt vasanyagok elhelyezdse A
felszimolds sordn 11 db cementdug6 elhelyezdse, 2 db szelvdnyezdsi miivelet
vdgrehajtdsa A kltjavito berendezds elhelyezdsehez a megkozelitdsi ttvonalak
keszitdse, meger6sitdse, kritjavito berendezds elhelyezdsdhez az alapok kiegdszit6se. A
miiveletek befejezdse utAn a bekot6 utaknak ds alapoknak a term6szetes kdrnyezeri,
eredeti ellapotba rort6n6 visszaillitAsa A rervezet16l eltdr6 kitellapot helyreellitasa a
megrendel6 irinyitdsa mellett id6dijas elszamol6sa
Opcios meqrendelds:

A nem hasznositharo, 5 db medd6 szdnhidrogdn kur miiszaki felsz6mol6sa az ajdnlati
dokumenticioban szerepl<i felszrimoldsi terveknek megfelel<ien, a mriszaki
dokumentici6ban meghat6rozott kritjavit6 berendezdssel ds szemdlyzettel A
-u
kutmunkilarok elv6gzdsdhez szuks6ges kutmunk6lari folyadekok Ulaoritarl,
tutUOl
ki6blitefl. folyadekok, veszelyes hulladdkok, selejt vasanyagok elhelyezese A
felsz6rnol6s sor6n 8 db cementdug6 elhelyezdse, 3 db izilvdnyezesi mrivelet
vdgrehajt6sa, 3 db bdldscs6 dugo elhelyez6se. A kritiavit6 berendezds elhelvezdsdhez
a megkdzelit6si ttvonalak kdszitese. megerositdse. kutjavrto berendezes
elhelyezesehez az alapok kiegdszitdse. A miiveletik befejezese utin a bekdt6
utaknak
ds alapoknak a termdszetes kdrnyezeti. eredeti 6llapotba td(dn6 visszaallitisa
A
te.vezett6l eltdr6 kutillapot helyrerlllitasa a megrendel6 iriinyit6sa mellett id6dijas
elszdmoldsa.

2

a

kritfelszrimolesi munkAlatokat az ajAnlati
dokumentdci6ban szereplo kitfelszAmol6si kiviteli tervek el6ir6sainak megfelel6en

Villalkozo jelen szerz6dds alapjiin
kdteles vdgrehajtani.

A

a

kirtfelszdmol6si hitmunkelatok sor6n koteles biztositani a
jogszabrilyok eltal a kutfelsz6molAsi miiveletek vdgzds6hez el6in Felel6s Mtiszaki

Villalkozo

vezetdt.
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A
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A

Megrendel6 a munkakezddst ir6sban, indulasi parancs formajAban kdzli a
V6llalkozoval. A Vellalkoz6 koteles az indul6si parancs kdzhezvdtel6t kovet6en l0
napon beliil a kltfelszdmolAsi miiveletek vegrehajt6sit megkezdeni. Amennyiben a
Vallalkozo a mobilizdci6t k6sedelmesen teljesiti. irgy a 4.7. szerinti kdtbdrt koteles
megfizetni. Az indul6si parancsot az 5. sz. melldklet tartalmazza.

Vdllalkozo egy adott hit korzetdben v6gzend6 munkdlatok megkezddsdnek
idopontiat a munkakezdes elott 8 nappal koteles bejelenteni a Megrendel6nek, az
illetekes b6nyahat6sdgnak, a kutat hordoz6 loldteriilet tulajdonosdnak. vagy
haszniil6j6nak, vagy kezeldjdnek. valamint a k[tfelszemol6si te.vek elfogad6sArol
szol6 dokumentumban el6irt hatosAgoknak. szakmai szervezeteknek Amennyiben a
megldv6 beton alapon til is tortdnik terulet igenybevdtel, abban az esetben a
Vdllalkozo feladata az igdnybevett teriilet mtivelesi Agbol tdrtdn6 ideiglenes
kivon6sirol az engeddly megszerzdse.

A kitjavit6

berendezdsnek. vagy kutfelszdmolashoz saiksdges egydb
berendezdseknek, eszkozoknek egy adott kiton tort6n6 munkakezddsdt a Felelos
Miiszaki vezettinek 6s a Megrendelcinek ir6sban engedelyezni kell A kutjavito
berendezds akkor tekinthel6 munkakezd6sre kdsznek, ha a Felel6s Miiszaki vezet6 ds a
Megrendel<i kepvisel6je aldirisukkal a berendezds mrikdd6senek indulesat
enged€lyeae.

A Vdllalkozo

a munkdk megkezddse ekitt a kordbban alkalmazott papir alapi,.dpitdsi

naplonak" megfelel6 epitesi napl6t nyit, amelyben minden feladat, elvdgzeti munka
rogzitdsre kerul Az epitdsi napl6ba bejegyezni a Vdllalkozo 6s Megrendel6
kepvisel<ije jogosult.
Opci6si megrendel6st az 5.

kft

felszimolesAnak megkezdese el6tt. egy alkalommal

lehet kiadni.

2.5

A

szerz6dds akkor tekinthet6 teljesitettnek. ha a V6llalkoz6 mind a 6, vagy a tovebbi

megrendelds esetdn a tovabbi megrendeldsben szerepl6 kutak szamival n6velt klltra
vonatkozoan a k[tfelszdmolesokat felszamolisi terveknek megfeleloen vdgrehajtotla.
az igenybe vett teriileteket (utak, atapok) eredeti allapot szerinti helyredllitotta. az a
tenilet tulajdonosdnak, vagy haszndlojdnak, vagy kezel<ijdnek kovetelds mentesen
visszaadta, az el6in adatszolgaltatasi kotelezetts6Seinek eleget tett ds errdl a
Megrendel6 eltal alairt teljesitesigazolasi jegyz6kdnyvel megsz€rezte.

A riszleljesites feltdteleil

A

mobilizricio akkor kernl teljesitdsre. amikor

a

kutjavit6 berendezds

a

vele

felszimoland6 elso ktiton megkapta a miikodes inditasAnak enged6lyet

//
//

Az

egyes kutak felszamolAsa akkor kenil teljesil6sre, ha a Vdllalkozo a
kitfelszemolisat a felszdmoldsi terveknek megfeleloen vdgrehajtotra, az ig6nybe vett
teriileteket (utak, alapok) eredeti dllapot szerinti helyreallitotra azr a teruler
tulajdonosdnak, vagy haszndl6j6nak, vagy kezel6jdnek kovetelds mentesen visszaadta,
az el6in adatszolgAltadsi kotelezettsdgeinek eleger tett ds err6l a Megrendel6 dlral
alAirt telj esitdsigazolAsi jegyz6konyvet megszereae
A demobiliziici6 akkor kerul teljesitdsre, amikor a kritjavit6
engeddlyt a vele felszdmolt utols6 kitr6l t6rten6 lekolt6zdsre.

berendezds megkapja az

A szerz<ldesszerii r6szteljesiteseket a felek krilon teljesitdsigazolisi jegyz6konyvekben
r6gzitik A rdsaeljesitdsekt6l fuggetleniil a Vellalkozo iiltal a jelen szerzridds alapjan a
tovabbi megrendelds n6lklil nynjtott szolgeltads - kiildndsen a jogkdvetkezmdnyek
alkalmaz6sa szempontjibol

26

-

egyseges 6s osahatatlan

2

V6llalkozo a 2
pontban foglalt kotelezettsdgek teljesitds€re a szerz<idds hatdlyba
lepdsdt6l szAmitott 4 honapon belul kdteles.

TI.
Vdllalkozrsi dij

l.l

6s

fizet6si felt6tetek

Vellalkozor a 2.2 pontban meghatdrozo tov.bbi megrendelds n6lknli feladatok 2 5
pont szerinti hibatlan es hienltalan teljesitesedrt 6 kit esetdben 366 935 0OO Ft +

450 Ft elralenos forgalmi ad6 azaz Hiromszizh^tvanhatmilli6
kilencsz{zharmincaitezer forint + Kilencvenkilencmilli6 hetyenk6tezer
n6$/szizittven forirt elhl6nos forgalmi ado, I I kit - amib6l 5 opci6s megrendeldsii
esetdben, az opcios megrendelds ftiggvdnydben maximum 647Sl2O0O Ft
+174 828 240 Ft 6ltal6nos forgalmi ad6, azaz H^tsz zneqyvenh6tmillio
otsze^izenkettfiezer forint + Egysz{zhetvenn6gymilli6 nyolcsz6zhuszonnyolcezer
forirt altalanos forgalmi ado osszegii vdllalkoz6i dij illeti meg (A vallalkozoi di.i
kutankenti, munkanemenkdnti rdszletezdset a Viillalkoz6 rdszletes drajdnlati
tartalmazza, amely a szerz6dds t. szemu melleklete )
99 0'72

Az 5 db tovabbi

(ll k[t

megrendeldsr.i kur
6 k[t) vallalkoz6i dija a Va]lalkoz6
rdszletes riraj6nlata alapjen kenil meghatdroz6sra a tov6bbi megrendelds kiadds6nak
ftrggvenydben.

A vallalkoz6r a fenti v6llalkoz6i dijon felil a rov6bbi megrendelds kiadesa

es a 2.5.

pont szerinti tel.iesitdse eseten megilleti a Vdllalkoz6 rdszletes ajdnlateban a tovabbi
telelekre r,onatkozo vdllalkozoi drj
A.vdllalkozdsi dij mageban foglalja a Vdllalkozonak jelen szerz6d6s 2 2 ponrjeban es a
felsz6mol6si tervekben megharerozott feladatainak, a 2.5 pont szerinti teljisitesdvel
kapcsolatosan felmertilr valamennyi kohsdget A Megrendel6r a fenti vellalkozdsi
dijon trilmentien a fenti feladat teljesitds esetdn tovabbi fizetdsi kotelezertsec nem
terheli.

A Felek rogzitik, hogy a vellalkoz6i dij a szerz<ides 22 pontjiiban meghatarozorr
feladatokra es az ajanlati dokument6ci6 mellekletekeni szirep16 felszimoLlsi

tervekben meghatarozott kit allapotoka ds mriveletekre vonatkozik Ene val6
tekintettel, a felek kifejezetten rdgzitik. hogy amennyiben a kut tenyleges illapota elter
a felsz6moldsi tervben szerepl6t<i1, vagy a kttmiiveletek sor6n nem a Vdllalkoz6
hibrljrhb6l a kritban lyukegyensrily megboml6s, folyaddkvesztesdg, szdnhidrogdn
beAramles, vagy a mrivelet vdgrehajtasit akad6lyozo egydb esemdny kdvetkezik be.
abban az esetben a Vdllalkozonak a terv szerinti allapot. helyreellitisa drdekdben
v6gzett tevdkenysdge a villalkozoi dijon felul, idridijas rendszerben kerul
elszimol6sra.

A tent6l eltdr6 kut allapotr6l, vagy a kutmunk,lat soran bekovetkezett tent6l eltdr6
esemdnyr6l a Vdllalkozo azonnal drtesiti a Megrendelot. Az id6dijas elsz6mol6s a
ten't6l eltdr6 allapot felfedezesenek, vagy az esemdny bekdvetkezdsdnek id6pontjatol
a tervnek megfelel6 dllapor helyreAllit.is id6pontj6ig tan. Az id6dijas elszAmolAs
alkalmazdsdr6l a Megrendel<i d6nt, a ddnrdsdt minden esetben iresban megkrildi a
Vellalkozonak.

Az id6 ds tevekenysdgi dijas elsz6moldsa Varllalkoz6 r€szletes 6rajAnlatdban szerepl6
egysegarak 6s dijak alapjen t6nenik
3.2

Felek rdgzitik, hogy ajelen szerz6d6s

AfA

menekrjre. illetve megfizetesere vonarkozo
mindenkori halalyos
tdrvdnynek megfelel6 tartalommal,
szovegezdssel es 6nelmezdssel kepezik a szerz<idds rdsz6t Amennyiben az AFA
mdn6kere, illetve megfizetdsdre vonatkozo jogszabdlyi elorrasok. allasloglal6sok.
drtelmezesek m6dosulndnak. igy jelen szerz6d6s vonatkozo rendelkezdseit annak
megfelel6en, a felek kulon szerz<iddsm6dositds n6lkiil is auromatikusan m6dositottnak
es kotelezoen alkalmazandonak tekintiL

rendelkezesei

a

AIA

A Villalkozo a Megrendel6

kdpviselcije ,ltal elfogadott, a szerz<ides 2 5 pontjAnak
megfelel6 teljesitds esetdn teljesitdsigazolisi jegyzokonyv alapjen, kutankdni joiosult
rdszszemla kibocsatisara. A kutankdnli rdszszamlat a rdszletei drajanlat es a
szerzridds
3 pontja szerinti el6ir6sok figyelembevdteldvel kell osszeiillitani.

I

3 4.

A vdllalkoz6 vdgszamla kibocsarisdra (utolso szdmla). teljes (opcios megrendeldst is
tartalmazo) megrendeldsre vonatkozo. a 2.5 pont szerinti sikeris tel.les ioni dtades_
dtvdtelr6l felvett j egyz6kdnyv Megrendeki Altaii aleires6t k6vet6en jojosult

3 5.

Megrendel<i eldleget nem fizer A Megrendeld a vrillalkozoi szdmla kezhezvetelinek
napJat kovetd
napon belul koteles az ellenszolg6ltatast teljesiteni. A szdmla
ellendrteket ajedatkdr6 a ptk. 6:1j0. g (l)-(2) b;kezddse szerint. alv6ltatkozo
igenybevdlele €setdn a Kbt. 135.C (3) bekezddse szerint ds az adozris rendjdr<il
szolo
2003 6viXCll. torvdny 36/,4 $-a szerint dtutabssal egyenliti ki

l0

16.

Villalkozo nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dds teljesitdsdvel risszefiiggdsben
olyan k<iltsegeket, amelyek a Kbr. 62 g (1) bekezdes k) pont tu;_tb) atpontja szerinri
feltdteleknek nem megfelelci t6rsasag rekintetdben ."rutn"t.
ds amelvek a
VAllalkozo adokdteles jovedelmdnek csdkkentdsdre alkalmasak.

f.i

31.

V6ilalkozo viillalja, hogy a szerzodds teljesitesdnek teljes id6tartama alatt tr_rlajdonosi
szerkezetdt a Megrendel<i sz,mdra megismerhet6ve teszi ds a Kbt. 143
S (3)
bekezddse szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul dnesiti

7
//

tv.
Szerz6d6sszeg6s, fele16ss6g

,ll

A Megrendelci a szerzriddst<il bermikor elillhat, koteles azonban a V6llalkozo kirdt
megteriteni.

42

Ha a Megrendel6 a szerz6ddst6l azaft dll e1. mert a teljesitesi haterid6 lejefta el6tt
nyilvanval6va velt, hogy a Vdllalkoz6 a munkAt csak olyan szamottev6 k6sdssel tudja
elvdgezni, hogy a teljesitds emiatt a Megrendel6nek mdr nem 6ll erdekdben. a
Megrendel<i a szerz6ddsszegdsre vonatkozo szabdlyok szerint kdrt6ritdst kdvetelhet.

4.3.

Ha a munka vdgzdse sor6n a kdriilmdnyek alapjan a Megrendel6 [gy l6tja, hogy a
teljesites hibAs lesz, a Megrendel<i a fogyatdkossdg kikuszdbdldsdre l0 munkanapos
hatirid6t biztosit, a kitiizott hatirid6 sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibis
teljesitesdb6l ered6 jogokat Hibas a teljesites, ha V6llalkoz6 a felszAmoldsi lervekben
szerepl<i munk6latokat nem a terveknek megfeleloen vdgzi el, a tervt6l elterdr
munkelatokat a Megrendel6 Ald kiadott utasitisoknak megfelel<ien nem vdgzi el. a
felvonullsi irtvonal meger6sitdsdt, a kdzitcsatlakozes kialakitAsdt ds annak eredeti
ellapotba val6 vissza6llitas6t nem, vagy csak rdszben v6gzi el, a berendezds alapot
nem megfelel6en egesziti ki ds a munka befejezdse ut6n az eredeti ellapotot nem Allitja
helyre.

4.4.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel6 a Villalkoz6 ismdtelt es/vagy silyos
szerz6ddsszegdse eset6n jogosult a Vdtlalkozohoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattal a
szerzodest6l elellni.

4.5.Ajdnlatkdr6ateljesiteselmaradAsAvalkapcsolatosigdnyekreteljesitdsibiTtosit6kotkbt
ki, melynek mJndke a teljes leladatra (opcios megrendel6st is tartalmaz6) nett6
vdllalkoz6i dij 3%, azaz 19 425 360.- Ft azaz tizenkilercmilli6
n6gyszizhuszoniitezer hiromsz{zhatvsn forint. A biztositdk a Viillalkoz6
vdlaia6sa szerint teliesithet6 a pdnzosszegnek a Megrendelo BVH Kft' Magyar
Allamkincstamdl vezetett 10012000-0028801 l-0000001 7 szamu szemlejara to(dno
befizetessel, bankgarancia biaosit6sdval, vagy biztositesi szerzodds alapj6n kiillitott kdszfizeto kezessdgvellale$ tartalmazo kotelezvdnnyel VAllalkoz6 a teljesitesi
biztositdkotjelenszerz6desmindkdtf6I6ltalialeirdsakoraszerz6ddsszeniteljesitesr6l
kirillitott teljesitdsigazolas napjdig koteles nyujtani
bankgarancia nyilatkozatnak feltdtlen ds visszavonhatatlan fizetdsre vonatkozo
k6telezeitsdgv6llalAst kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgilata ndlkiili fizetesi
kotelezeftsdgre, az aldbbi minimilis tartalommal

A

- pontos hivatkozes ajelen szerz6d6sre,

-

azt, hogy a biztositdk a Vallalkoz6 teljesit6si kdtelezettsdgei biztositekilul

szolgdl,

- a Megrendel6, mint Kedvezmdnyezett/Jogosult megieloldsdt,
- a vdllalt fizetesi dsszegdt,
- az drvdnyessdgi idejet,

- nyilatkozatot, hogy feltdtel ndlkiili ds visszavonhatatlan.
6

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmdnyezett els6 igdnybejelentdsdre
kifogds es vita ndlktil a v6llalt fizetesi 6sszeghatiiriiig biirmilyen osszeget, vagy
osszegeket az igenybejelentest<il szemitott 5 banki munkanapon belul
kifizetnek a Kedvezmdnyezettnek andlktil, hogy a kdvetelds alapjdt vagy
indokAt bizonyitania kelljen

A biztositesi szerz6des alapjAn kiellitott kdszfizet6
kdtelezvdnynek
tanalmaznia kell

- a
a

-

kezess6gvallal6st ta(almazo
szerint ugyancsak

biztositek jellegeb6l adod6 lehet6sdg

fenti adatokat.

A teljesit6si biztositdk visszafizetdse.

-

ha a VAllalkoz6 a pdnzosszeget az Ajenlatkdro

BVH Kft. szdmlajara teljesitette a sikeres vdgleges, 2.5. pont szerinti sikeres teljes
kdrii dtadas-iitvdtelrol felvett jegyzokdnyv Megrendel6 6ltali aleiresat kdvet6 60 nap
elteltdvel viilik eseddkessd. Amennyiben a v6llalkoz6 a teljesitesi birositdkot
bankgarancia biztosites6val, vagy biztosit6si szerzodds alapjdn kiallitott kdszfizet6
kezessdsvallalAst tartalmazo - kdtelezvennyel teljesitette, ugy annak a szerz6dds 2.6.
pontjaban rdgzitett hat6rid6t6l szamitott 60 napig drvdnyesnek kell lennie.

1.6

A teljesitdsi biztositdk a Megrendelcit illeti, ha az ajAnlattev6 a kutak kitkdrzetenek
tejrendezdsdre vonatkoz6 szerz6des teljesitdsdt a sajiit drdekkdrdben felmerult ok miatt

meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, Megrendel6 iresos felszolitrsinak
Vallalkozo altali kdzhezvdtelet k6vet6 30 napon beliil, amennyiben nem tdnenik meg
a szerzodds szerinti teljesitds, megrendel<! jogosult a teljesitdsi biztositdk
igdnybevdteldre.

a

4.'7

Vdllalkoz6t a neki felrohato okok miatt, a szerz6ddsben rdgzitett teljesitdsi haterid6hdz
kepest bekovetkezett kdsedelmes teljesitds esetdn kotbdrfizet6si kdtelezettsdg terheli,
melynek men6ke a 3 1 pont szerint a teljes feladatra (opcios megrendeldssel egyiitt)
meghaterozott netto (AFA mentes) dij 0,5%-a kdsedelmi naponkdnt, de osszesen
maximum annak 5oZ. Amennyiben a kesedelem idejdre fizetett kotbdr m6rtdke
osszesen eleri a teljes vAllalkozAsi dij 5%-6t, Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6hoz
intdzett irAsbeli nyilatkozattal elellni a szerz6d6stol.

48

A kesedelmi k6tber mert6ke a teljes feladatra vonatkoz6 (opcionAlis megrendelest is
tanalmaz6) netto vellalkozoi dij 0,5%-a kdsedelmi naponkdnt, de 6sszesen maximum
annak 57o-a, a hibrs teljesitesi kotber mendke a nefto v6llalkoz6i dij maximum 57o-a,
melyre vonatkoz6an az ajrnlatkerd, a hibAs teljesitest kovet6 I0 munkanap sikertelen
letelte utin gyakorolhatja a hibas teljesitds6bol ered6jogokat.

4.9

Megrendel6 az egyidejrileg is drvdnyesithet6

-

4.6.-47 pontban jel6lt kdtbdrt

meghalad6 krirrit jogosult a V6llalkoz6val szemben drvdnyesiteni.

V6llalkoz6t a jelen szerz6dds teljesitdse sordn a Megrendel6nek vagy harmadik
szemdlyeknek okozott karokdrt teljes karteritdsi felel6ssdg terheli A Villalkoz6
kdrteritesi felelossdge kiterjed a Megrendel<i eltal elszenvedett azon kdrokra is,
amelyek V6llalkoz6 gondadan adatszolgiltat6saval osszefuggdsben merultek fel.

4.10. A Megrendel6

a szerz6ddst felmondhatja, vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint -

a

szerz6d6st6l elAllhat, har
a) feltetlenul sziiks6ges a szerzodds olyan l6nyeges m6dositdsa, amely esetdben a 141. $
7

/t-

alapjan uj kozbeszerzesi eljiiriist kell lefolyatni,
b) a Vdllalkozo nem biaositja a 138. g-ban foglaltak beta(iisat, vagy a Villalkozo
szemdlydben drvdnyesen olyan jogutodlAs k6vetkezett be, amely nem felel meg a

139 g-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258 cikke alapjdn a kdzbeszerz6s szabdlyainak megszegdse miatt
kotelezettsegszegdsi eljdrrls indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6srlga az ETMSZ 258
cikke alapjdn inditott eljer6sban kimondta. hogy az Evopal Unio jogdbol ered<i
valamely kotelezettsdg tekintetdben kdtelezettsigszegds t6rtdnt, ds a bir6s6g :iltal
megdllapitott jogs6rtds miatt a szerz6des nem semmis.

ll

A Megrendel6 koteles a szerz6ddst felmondani, vagy - a hk -ban foglaltak szerinr attol ellllni, ha a szerz6dds megkotdset kovet6en jut tudomis6ra, hogy a szerz<ld6 fdl
tekinteteben a kdzbeszerzdsi elj6rAs soran kiz6ro ok dllt fenn, es ezert ki kellett volna
zdrni a kozbeszerzdsi eljirasbol

4.12

A Megrendel6 jogosult ds egyben kdteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiksdges
olyan hatiirid6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6ssel drinrett feladata

4

elliit6srir6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a

Viillalkoz6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesedest szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezet, amely tekintetdben fenn6ll a 62 g (t) bekezdes k) pont kb) alpontjeban

meghatArozott feltdtel;
b) a Villalkozo kdzvetetten vagy k6zvetlenul 2570-ot meghalado tulajdoni rdszesedest
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezetben, amely tekinterdben fenndll a 62 g (l) bekezd6s k) pont kb) alponrjAban
megharirozoft feltdtel.

4

l3

Felek rcigzitik, hogy Megrendel<i a felmonddsr kozl6 levelben k6teles megieldlni, hogy
azonnali hadllyal vagy felmonddsi id6 kdzbeiktatasival kivenja
szerz6ddsr
megsziintetni.
fentiek szerinti felmondds eseten Vallalkoz6
szerzodds
megszlin6se el6tt mir teljesitett szolgaltatds szerz<iddsszerii p6nzbeli ellenenekdre
jogosult.

A

a

a
a

\.
A felek egy6b jogai

6s ktttelezetts6ge

L

A Megrendel6 koteles a kit V6llalkoz6 altali bejerasi ds munkavdgzdsi lehetosdger
biztositani, tovAbbA a szerz6dds teljesitesehez sztiksdges meghatalmazAsokat 6s a
felsz6mol6si terveket a Vdllalkozo rendelkezdsire bocsAtani.
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Megrendelci, valamint a Nemzeti Fejleszt€si Minisa6rium, illetve az 6ltaluk kijel6lt

5.

szervezet vagy szemdly jogosult

a

Vellalkozo, illetve annak alviillalkoz6i

tevdkenysegdt ds munlavdgzdsdt ellen6rizni. Vallalkozo nem mentestil a felel6sseg
alol, ha a Megrendel6 az ellen<irzdst elmulasaotta vagy nem megfelel6en vegezte el

5l

Megrendel6 a v6llalkozdsi dijat a jelen meg,llapodrisban foglaltak szerint k6teles
megfi zetni

54.

Villalkozonak

A Viillalkoz6 kdteles a

munkavdgzdst rigy megszervezni, hogy biztositsa a munka
szakszeni, biztons6gos, (Bdnydszatr6l sz6lo tdrvdny, a KBS2 szabdlyai szerinti),
gazdasigos ds gyors elvegzdsdt.

5 5.

A V6llalkozo kdtelezettsdget v6llal ana, hogy rendelkezik az ajenlati dokumenlacio
m0szaki leir6s fejezetenek berendezis specifikrci6 riszdben meghaterozott. a
kttfelszi{mol6si kiviteli tervek munkafolyamatainak vdgrehajtasara alkalmas
eszkdzdkkel. berendezisekkel, szemilyzenel. szakdnelemmel ds biaositasokkal.

56

A

VAllalkozo k6telezettsdget villal, hogy a kUrfelsz6moldsi miiveletek
vdgrehajtasehoz rendelkezik az ajinlatreteli felhivris IIL2. pontj6ban eloin
szemdlyzettel.

5'7

A V6llalkoz6 feladata, kdtelezettsdge a szerz6dds melldkleteiben meghatdrozott
felteteleknek megfelel6 szemdlyzerenek kivelasaesa, helyettesitise, a munkaorak ds a
bdrez6s meghatdrozdsa. A Viillalkozo szavatolja, hogy szemelyzete hozz6en6 6s
hatdkony. A Vdllalkozo vrillalja, hogy meltenyos id6n beltil eltevolitja, 6s lecserdli a
szemdlyzet b,rmely tagirit, feltdve, hogy aa a Megrendel6 irasban kdri. ds a kdres6t
megfelelo indokldssal ala rudja ramasztani

58

A Viillalkozo

kdteles kiellitani 6s a Megrendel6nek atadni az elvdgzett munkikrol
jelent6st
szolo pontos
az olajiparban alkalmazott napi jelentis nyomtatvenyon, vagy a

Megrendel6

iltal

elfogadott egydb formeban.

A

V6llalkoz6 kdteles eadni

a

Megrendelonek az emlitett formanyomtatvdny I db eredeti pdldanyit. A Vlllalkozo
kdteles napijelentdst elektronikus formlban is eljuttatni a Megrendel6 rdszdre.

59

Amennyiben a kutmunkalat soran olyan, a tervekt6l eltdr6 kdnilmdny menil fel,
amely megakadelyozza a m6lt6nyosan normel k6riilmdnyek kdzdtt tdndno
felsziimolesi teweknek megfelel<i tovabbi m$veletet vagy az adon kuftal kapcsolatban
tervezett bermely egydb mr.ivelet elvdgzeset, a V6rllalkozo felftiggesaheti az eppen
folyamatban levo munket ds koteles azonnal dnesiteni a Megrendel6 kipviseldj6t,
k6zben azonban mdltanyosan elverhat6 intdzkediseket kell tennie a probldma
elhdrit6sira. a teMol eltdr6 k6nilmeny megszlintetisdre. A Megrendel6 a
felfuggeszt6srdl val6 inesitist kdvet6en haladektalanul megvizsgdlja a felfugSesads
megalapozoftseget, tovdbba a felfiiggeszt€s jogossaga esetdn elrendeli a szerz6dds 3.1
pontjenak megfelel6 munkakat, egyben a Megreodel6nek a munkafolyamat
felfuggesddsdnek elfogad6sdrol, jogosseger6l iresban kell nyilatkozni. A VAllalkozo a
felfuggesads jogos id6tanam6ra 6s a teM6l eherd kdrulmdny megsztintetdsdnek
idejdre a rdszletes 6raj6nlatdban megadott 6radijra, tevdkenysdgi dijakra jogosult A
Villalkozo a felftiggesztds nem jogos id6tartam6ra oradijra nem jogosult. A teM6l
elter6 kortilmdny megsziintetdse drdekdben a felek kotelesek egyurtmiikodni A teft.tol
elter6 kdrulmeny megszuntetdse drdekdben vdgzett munka folyaman a Villalkozo a
Megrendel<! utasitesait korlatozes nelkul k6teles betartani, abban az esetben, ha azok
dsszhangban vannak a jelen szerz6dds rendelkezdseivel, belednve a kltmtjveleti,
kitordsvddelmi is munkav€delmi utasitasokat. A Vallalkozo kdresdre, a Megrendelo
felhatalmazott kepvisel6je koteles irasban megerdsiteni ezeket az utasitesokat. A
Megrendel<! azonban nem adhat ki olyan utasitesokat, amelyek ellent6tesek a
V6llalkozo sajit szemilyzetenek, berendeziseinek vagy berendezes6nek biaonsigdval
kapcsolatos szab lyzatival, politik6jival vagy eljerasi rendjdvel. A terv szerinti
helyzet helyre illitdsa erdekdben vdgzett munkilatok elvdgzeser6l a felek
teljesitisigazolisi jegyzokrinyvet vesznek fel, melynek al6ir6sdval a felfiiggesztes
megsziinik. A jogos felftiggesads id6tartam6val a 2.6. pont szerinti teljesitdsi hatdrid6
automatikusan meghosszabbodik

ry

5.10

Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzdsi eljaras alapjdn megkdtdtt jelen szerz6d€s.
illetve Megrendelo utasit6sai szerint kdteles eljami. Az utasites nem terjedhet ki a
munka megszervezdsdre, illet6leg nem teheti a teljesitdst terhesebbd.

Ha a Megrendel6 cdlszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, erre a Vdllalkoz6
koteles 6t figyelmeaetni. A figyelmeaetds elmulasaeseb6l ered6 kar6n a Villalkozo
felel6s. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztetds ellendre utasitaset fenntartja,
Vellalkoz6 a szerz6ddst6l elellhat. Ha a v6llalkozo a szerz6ddst6l nem 6ll el, ugy a
Megrendel6 utasitesa szerint a Megrendel<i kockezatera kdteles a munkit elvigezni.
ViLllalkozo a Megrendel6 utasit6sa szerint nem vdgezheti el a munkrt, ha ez jogszabely
vagy hatosigi rendelkezds megsdndsire vagy 6letvagyonbiaonsdg
veszdlyeztetisdre vezetne.

es

5.11. A vAllalkozo kdteles a Megrendelot minden olyan k6riilmenyr6l haladdktalanul
dnesiteni, amely a teljesitds eredmdnyessiget, vagy kell<! idiire valo elvdgzdset
veszdlyezteti vagy getolja.
szerzodds teljesitdse sordn nem fizethet ki, illetve szamolhat el a
szerz<idds teljesitdsdvel dsszefiiggdsben olyan kdltsdgeket, amelyek:
a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem
megfelelo tdrsas6g tekintetdben meriilnek fel, es
amelyek a v6llalkozo adokoteles jovedelmenek cstikkentesdre alkalmasak.

5.12. Vallalkozo a

-

5.13. Vallalkozo

kdteles a jelen werz6dds teljesitesdnek teljes id6tanama alatt tulajdonosi

szerkezetdt a megrendelti szamara megismerhet6vd tenni Viillalkozo - a
megismerhetcivi tdtelre vonatkozo korelezettsdge mellett - a jelen szerz6des
id6tanama alatt iresban kdteles tajdkoratni Megrendel<it minden, a tulajdonosi
szerkezetdben bekdvetkezett veltozasr6l, a megviltozoB 6s az [j adatok. valamint a
vAltozas hataly6nak megieldldsdvel.

5.14. V6llalkozo a jelen szerzodds teljesitdsenek teljes id6tartama alan halad6ktalanul
ir6sban kdteles Megrendel6t inesiteni a Kbt. t43. S (3) bekezddsdben megjelOlt
ugyletekrol.

vt.
Atvdttatkoz6k

6l

VAllalkozo a Kbt figyelembevdteldvel jogosult alv6llalkoz6kat, illetve a teljesitdsben
egyebkdnt r6sztvev6ket igdnybe venni.

62.

A

V6llalkoz6 nyenes ajenlataban meghaurozott alvrillalkozok ds szakemberek

kitvetkezdki
a

cdgndv/niv:
szdkhely/lakcim

Rotaqua Kft
7673 K6vagoszdl6s, 0222122 Htsz.

b

c€gndv/ndv:
szdkhely/lakcim

Cseh Jenos ec.
5094 Tiszajen6, Riikoczi ut

t0

8l.

a

c

cdgndv/ndv:
szekhely/lakcim;

Euroline Trans Kft
5000 Szolnok. Himba utca 2

d

cigndv/ndv:
sz€khely/lakcim:

Hajdri Lrivlo e.v.
4200 Hajdtszoboszl6, Nyugat sor 21.

e

cdgnev/ndv:
szdkhely/lakcim.

Geoservice Kft
3527 Miskolc, J6zsefAttila u 59.

cegn6v/ndv:
szekhely/lakcim:

MB Gep6szeti Kft
5000 Szolnok. K6r6si

cdgndv/nev:
szekhely/lakcim:

Athos Olajipari Kft
5000 Szolnok, Mester u. 35. 7l l/40 Hrsz

cdgndv/ndv:
szdkhely/lakcim.

Nagy Tibor Miklos
5000 Szolnok, Szdchenyi kdrut 93.

h

it

43

6l

V6llalkozo a jogosan igdnybe vett alvellalkoz6drr i$/ felel, mintha a munkdr maga
vigeae volna. AlvAllalkozo jogosulatlan igdnybevdtele eserin pedig felelos minden
olyan keren is. amely andlkiil nem kovetkezen volna be.

64

V6llalkozo kdteles a Megrendel6nek a teljesitds sorin minden olyan - aker a korebban
megjeldlt alviillalkozo helyett igdnybe venni kivint - alv6llalkozo bevonis6t
bejelenteni, amelyet az ajanlatAban nem nevezett meg is a bejelentdssel egytitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az 6ltala igdnybe venni kivant dvellalkoz6 nem iill a
kdzzetett ajanlati felhivesban meghatarozott kizdr6 okok hatalya alatt.

6.5

Az ajanlatban megjekilt alvallalkozo vagy szakember helyett, csak a Kbt. 138. $-aban
meghaterozott felteteleknek betanaseval vehet rdszt a teljesitdsben m6s alvallalkozo
vagy szakember.

VII.
A fclek egyiittmtkiiddse
7.t

A

szerz6d6 felek megrillapodnak abban, hogy a jelen szerz6ddsben foglaltak
maraddktalan megvalosit6sa drdekdben saiksig szerint folyamatosan egyuttmrikddnek
Ennek megfelel6en id6ben t6jekoztatj6k egym6st, nem csupan a jelen szerztlddsben
foglaltak teljesitesdr6l, hanem minden olyan kdrddsr6l (teny, adat, konilmdny). amely
a szerz<id6s teljesitds6re kihatdssal lehet.

72

A VAllalkozo kotelezettseg€t v6llal arra, hogy Megrendel6t haladdktalanul

dnesiti
abban az esetben, ha a jelen szerzodas maraddktalan teljesitdse el6tt ellene, illet6leg
alvillalkozoja ellen csod-, felsz6mol6si-, vegelszdmolisi-, illetve vdgrehajtdsi eljAnis
indul

A Vrllalkozo uglancsak maradektalanul k6teles a Megrendel6t dnesiteni. ha sajAt
cegdben, vagy alvillalkozoj6nil a jelen verzodis maraddktalan teljesitdsdt
megel6z6en tulajdonos vdltoz6sra, illet<ileg jogutodlisra, jogok 6s kdtelezettsdgek
6tsz6lles6ra, szdtvelesra, dsszeolvaddsra. vagy beolvaddsra kenil sor.

ll

74

A V6llalkozo felel6s az dnesitds elmulasreseb6l ered6 kardn

75

A Megrendel6 dltal a kapcsolattaftisra kijeldlt szemdly, vagy szervezet:

Szerzaid6si felt6telek:

Kivitelez6s:
N6v:

$2g!l[qssg

Feher Pal

Telefon: 30-437-9552

30-549-6136

Telefax: l-336-7838

l-338-7838

E-maill ..,4i,,,

lii.ni

.t h! h

li

hrL

lrr trl(; l,\h hu

A Villalkoz6 dltal kapcsolattanisra kijel6lt szemely(ek)
Ndv:

Gsh{q@g

Telefon: 06- 30-9634147
Telefax: 06-56-420399
E-mail: gulyas@mbn hu

uIt.
Vegres rendelkezesck

8l

Felek kijelentik, hogy kell6 felhatalmazissal es jogkOnel rendelkeznek a jelen
szerzodis aldiris6ra ds teljesitasdre.

82

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dds aliiiresat az erre kijeldlt vezet6, iller6leg a ceg
igazgatosiga, vagy vezet6 testiilete szabilyszenien engeddlyezte ds az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezdseknek

E]

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dast a nevukben aleiro szemdly megfelel6, a
vonatkozo jogszabalyok ,ltal megkivent regisztralt alairesi joggal rendelkezik, igy
rdszdr6l a szerzrldis alair6sa is teljesitdse nem eredmdnyezi m6s, olyan verz6des vagy
egydb jognyilatkozat megszegdsdt. melyben felkdnt szerepel

8,1

Felek kijelentik, hogy nincs olyan ftigg6ben levi! kotelezettsdguk vagy drdekkoriikben
ldv6 mes kdrulmeny, amely kedvez<itlenul hathar a jelen szerz6ddsben foglaltak
drvenyess6gdre, teljesitdsere vagy saj6t teljesitesi keszsdgdre, illetve kdpessdgdre.

85

Szerz6d6 Felek a Korm6ny 2l9Ol2OO2. (VL2l.) Korm. hadrozatenak megfelel6en
lehet6s6get biaositanak az Allami Szdmvev<tszdk, a Nemzeti F;jleszdsi
Minisairium, illetve a Kormanyzati Ellen<irzdsi Hivatal ellenrtrzdsdnek

8.6

a szerz6dds hatllya alatt a szerz<idds tergyat kdpezo
feladatokra megfelel6 engedelyekkel, mfiszaki-technikai felszereltsdggel rendelkezik.
es eglunal szavatossegot vellal arra. hogy a kotelezettsegeit mindenkor jogszeriien ds
gondosan elj6rva teljesiti.
V6llalkoz6 kijelenti, hogy

l2

8'7

A jelen

szerz<id6sben rogzitett vdllalkozdsi drjat a kdhsdgvetdsi keret terhdre
Nemzeti Fejlesztdsi Minisztdrium finanszirozza. emiatt jogosult a szerz6dds,
teljesitds ds az elszamol6s ellen<irzdsdre A szerzodds annak aliir6s6val l6p hat6lyba

a
a

88

Szerz6d6 felek megiillapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen bdkds
iton, t6rgyal6sok itjAn kiv6njek rendezni, s csup6n akkor fordulnak birosdghoz, ha a
targyalasos rendezes nem \e,/eletl eredmdnyre

89

A jelen szerz6ddsben nem szabdlyozott kdrddsekre a kozbeszerzdsekr6l szol6 2015
dvi CXLIll., valamint az egyeb kapcsolodo jogszabdlyok rendelkezdsei az irinyadok.

Jelen vdllalkozdsi szerz6ddst a felek kepvisel6i, elolvas6s ds kozos 6rtelmezds utAn, mint
(darab) magyar nyelvii eredeti peldinyban
akaratukkal mindenben megegyez6t,
jov6hagyolag aliirtdk.
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A szerz6des l3 szdmozoft oldalt tartalmaz
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