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EL6ZMENYEK
I{egrendel6, mint ajinlatk6r6 2021. fcbruar h6 04. napjin ,,Kozv igitis karbantartisa, iizemeltet6se"
tirgyban a kozbeszerz6sckr6l sz616 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a tovibbiakban: Kbt.) Misodik R6sz szennri
nyilt kcizbeszerz6si eliirist inditott. Mcgrendcl6 a kdzbeszerz6s tirgyAval szcmben timasztott mennyis6gi 6s

szakmai kovetelm6nyeket az Ajinlati felhivisban hatdrozra meg.

N{cgrendel6 a k<izbeszcrz6si cljiris sorin benvtrjrott a!rir.rlat<.rkat mcgvizsgdlta, egymissal dsszevetette, a

sztiks6gcs 6rtdkcl6st le[<rlytatta, is dontisIt az elbirilist kirvet5en, 2021. mircius hri 26. napjin irisban az
ri,inlattev6kkel krizi.iltc. \lcgrcndcki a iclco szerz<ldis 1. pontjiban hivarkozott ktizbeszerzesi eljirisban
- hozort dont6se szerint nyerres ajinlattev6 \'illalkoz6 lett.

Ilyen el6zm6nyek ut{n a Szerz6d6 Felek az aiinlatt6teli felhivisnak, a dokumentici6 r6sz6t k6pez6
feladadeirisnak, a Villalkoz6 kiizbcszerz6si cljirisban benrtjton ajinlatinak 6s az eljdr6s lefolytatisa sorin
tartotr tirgyalison riigzircrt felt6teleknek n.reglelckien az alibbiak szerint illapodnak meg:

I. SZERZoDES TARGYA

1./ irlegrendel6 mcgrcndeli, a Villalkozo pedrg elvillal;a - a jelen szerz6des 2. szimrl mell6klet6t k6pez5
feladadeirisban r6szletezett - kdzviligitisi, valamint diszviligitisi ftiv6ve a karicsonf diszviligitis)
berendez6sek iizemelter6s6t, karbantartisit, iller5leg a kozviligitis biztositisir P6cs Megyei Jogu Viros
kozigazgarrisi tenilet6n bcliil, mclv kr.ilonosen kiterjed az alibbi szolgiltatisok ellitisra:

1.1./ l'dcs Nlegrei.logir Vriros kirzigazgatrisi tcriilcti'n bcliil a villamos energr6r6l sz5l6 2007. 6vi IXXXVI.
ron'6ny (tovibbitkban: 'I iin'env) 3. ! .11t. a) ponrjn szcrinti fenyforrrisok 6s limpatestek, valaminr a

diszviligitisi bcrcndczi'sck ftivivc:r karicsonli diszvilrigitis) iizemeltet6se, karbantart6sa a tartoz6kaikkal
eglun (ovibbiakban egyrittesen: Bcrcndez6sek) az aliibbiak szerint:

a.) Hibaiavlt6sok folyam6n elv6g-zend6 karbantart6si tev6kenys6gek:

o balesetvesz6\'t okozri cszkriz<ik eltivolitisa a ir{egrendel6 el6zetes 6rtesitdsc mellett a hiba
kijavit{sriuak rncgkezdisr,,

o n<ivenyzet iltal bcn6n l,'impik ki)rolezct6ben kism6rt6kii fu6pkezel6i enged6lyt nem ig6nyl6)
gallvazis clv6gzise, vagy ungvobb beavatkoz{s sziiks6gess6g6n6l Megrendel6 tijikoztatasa.
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o szemrev6telez6s, esedeges 16that6an meghibisodott alkatr6sz(ek) cser6je, tovdbb6 a helyszinen nem
javithat6 hibik Mcgrendel6 fel6 jelzdsc

o g1'uit6 betit, aljzat ellen5rz6se, a meghibisodott csercje.

o el6t6t ellen6rz6se, mirissel, ha meghibisodott, annak cser6;e,

o egy6b alkah6szek (sorkapocs, foglalat, vezet6kek, kondenzitor stb.) ellen5rz6se, a meghibisodott
javirisa, cser6je,

o f6nyforis ellen6rz6se, a meghibisodon f6nyforris cserdje,

o a tdrdtt alkatriszek (zu6 fed6l nvegbura) cscr6je (or<itt alkatr6szek cser6j6n6l minden esetben az
eredeti illapot helyreillitisa a c6l. Amennviben a limpatesthez nincs mir alkatr6sz, rigv az eredetivel
megegyez6 miszaki param6tereklicl rendclkcz6 helvettcsitS alkar6sz is be6pithetti. Az alkatr6szeket
Villalkoz6nak kell beszercznie.)

o meghib6sodott, hi{nyz6 t<imit6sek p6tlisa

o limpatest {ltalinos karbantartisa (csavarok utinhiz6sa, bfra portalanitisa, ha a tipusnil lehets6ges.
illetve sziiks6ges),

o mechanikai illapot ellen6rzise (iriny, fclcr6sit6s, beillitd$,

o berendezdsek tisztitisa (a limpatestek optikai tcr6nek tisztit.{sa, tir.cgezes 6s f6nltercl6 clemek
usztitisa.)

o a munkav6gz6s sorin feltfut s6rtilt l6mpatestekr6l Villalkoz6nak folyamatos visszajelz6st kell adnia
Megrendel6 fel6, annak 6rdek6ben, hogy Megrendel6 dont6st hozhasson a ldmpatest csertj616l,

o diszviligitdsi Limp{k karbantartisa, mcghibdsodis eset6n javitdsa, kivive a karicsonyi diszviligitist.

b.) A rong6lisok, elemi Mrok, kdzriti balesetek folyamin megs6riilt l6mpik kicse16l6se, p6tlisa,
]-"1" ln-, a betendez6sek folyamatos iavltisa. p{egrendel6vel tort6n6 el5zetes egyeztetis szetint AF'
II.2.1.1.) Limpatest p6dishoz a limpatestet Megrendel6 biztositja. Limpatest leszereltis"e eset6n Mcgrendel5
dijntdse szerint a, lavithat6 limpatesteket Megendel6 telephely6re kell szillitani, a javithatatlan elzk<izok
megsemmisit6se A jinlattev6 feladata.

c.) A k<izleked6s-, a koz- is vagvonbiztonsig crdck6ben szi.iksdgcs c,sszeftigg6, rendszeres, meghatirozott
id6tartamrl, hclvhez kcitrjtt, villamos 0zemii megviligites biztositis; a mir megl6v6'' rendszer
a.lkalmazisAval,

d.) Hibaelhidtis elv6gzdse:

A hibaelhiritist a bejelent6st6l szimitott 168 6rin beliil kell befejezni.

Passziv elemeknek tekintend6k: foldkribelcs hil6zar a tulajdoni hatirig, kandeliber, szabadvezet6kes
csadakoz6 vezetdk, k<iz- vagy diszviligitisi eloszt6 berendez6s, m6r6he\,.. Passziv hil6zatok helyszinei: 5. sz. mell6klet.. Passziv hil6zat jellemz5 adatai:

o Vezetdk-, kibeltipus, vezet6k-, kibelhossz: jellcmz6en 4x16 mm2 keresztmetszcnl vezet6k/kibcl.
megkozeUt6leg 10 km hosszban.

o I(andeliberek, oszlopok: parkokban: (r35 db, tit ment6n 607 db
o Passziv elemek 6letkora: idagosan l0 6v

A Vd_llalkoz6. feladata a P6cs Megyei Jogri Viros Onkorminyzata tulajdoniban 6s kezel6s6ben l6v6 passziv
kozvtigltiLsihil6zat 6s annak elemein bekcivetkezett hiba Megrendel6 fel6 val6 jelz6se 6s a MegrendJl6 iltal
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eseti megrendel6sben foglalt felt6telek szerinti munka elv6gz6se a szerz6d6sben togzitett felt6telek 6s az eseti

megrendcl6bcn mcghatirozott tcljesit6si hatiridri szcrint.

f.) Villalkoz6 feladata egyiittmi.ikddni a Hil6zati Enged6lyessel P6cs l{egyei Jogri Yiros
Onkormrinyzata {ltal tulaldonolt passziv h6162ati hiba bem€risiben.
Villalkoz6 feladata az Eloszt6i Enged6lyes mindenkor 6rv6nyes Uzlet"zabdlyzata szerinr Uzemviteli
meg6llapod6st kotni az Eloszt6i Enged6lyessel (E.ON D6l-Duninroli fuamhil6zati Zrt.).

o.) Nvilvintartis. leltir:

Villalkozo feladata a 2007. 6vi LX)L\VI. ton'cnv 3.$ -10. a) pontja szerinti kozviligitisi aktiv elemek tipusit,
teljesitm6ny6t 6s mennyis6gi adatait, a t-elszerel6s hely6re 6s modjdra vonatkozo informici6kat tartakntz6
nyilvinrart{s naprak6sz vezet6se, tbh'anlatos fcltilvizsgrilata 6s sziiks6g eset6n m6dositisa, valamint a

nyilvintart6s Megrendel6 k6r6sdre, de legalibb negyed6vente Megrendel5 t6sz6te at^d s . A kiindul6
nyilvintartist Megrende16 bizrositja.

h.) Hibabeielent6s fosad6sa:

P6cs N{egvei,fogf \Iiros lakossiginak kiizriligirisi Iribabejeleot6s6re a 2013.december 6ta rendszeresitctt is
a lakossig szimira publikilt cs ihalinosan isrnert KOVIKA kdzviligitris karbantart6 rendszete van

alkalmazisban, Vrillalkoz6 feladata, hog1' a tit.rri, Nlcgrcndcl6 iltal rizemeltetett KOVIKA poltrlt
alkalmazza. Megrendel6 szerz6d6ses jogvrszonybar rill a KOVIKA rendszet iizemeltet6 j6vel, Megendel6
biztositja a V6llalkoz6 r6sz6te a I(O\/IKA rendszev hozzif6r6s6t 6s hasznilati ritmutat6jrit. A KOVIKA
haszn{lata Villalkoz6t6l nem ig6nvel plusz kolts6get.

Villalkoz6 feladata a Hilcizau Enged6lles feladatkor6bc tartozo, a V6llalkoz6 tudom6sira jutott hib6nak a
Hil6zatr Enged6lyes fel6 rcLrtino jelzi.se az ll.Ot.r- kozliligirdsi hibabelelent5o keresztiil 1 munkanapon
beltil, dokun.rentilt mcidon.

1.2./ Megendel6 a szerz6d6s id6tartama alatt a mikod6se sorin tulajdonosi dont6s miatt bekovetkez6
fejleszt6s miatti l6mpatest vagy diszvil6git{s mennyis69 gyarapoddsa eset6n 6vente a megadott mennyis6gt6l
+10%-kal elt6rhet. A tulajdonosi dont6s miatt N{egrendel6 tlzemeltet6s6be keriil6 rlj limpatestekre
voratkoz6 rizemeltet6si 6s karbantartrlsr igdnyt 6s miiszaki lcirist (impatest vagy viligitis tipusa)
Megrendel6 kdteles irisban kozcjlni Villalkoz6val, melv irisbeli kozl6s egy eredetr p6ldinva ielen szerz5d6s

mell6klet6t fogla k6pezni. lelek a szerz6cl6st kriliir oem n.rcldositjik. Az ij Limpatesteke vooatkoz6
rizemclteti'si 6s karbantartisi opcii,s icladatok megrendelese eseten a havi oett6 vrillalkozoi dij (kcizbeszerztisr

elj6r6s feloh,as6lap 1.1. pontjiban meghatirozott di1) a limpatest darabszim emelked6s m6rt6k6vel
arinyosan n6.

1.3./ Felek togzitik, hogy a szerz6d6s id6tartama alatt a felmeriil6 limpatest cser6k kovetkezt6ben az ajhnlati
dokumentici6ban szerepl6 Limparest tipusok (Higanvg5z (F{gl) - Nitrium Q',lNa) - Kompakt f6nycsoves -
LED f6nyforrisi limpatcstek) ardola urr'rclosulhar, czAltal a limpatestek szima a megadott mennyis6gt6l a

szerz6d6s id6tartama alatt tipusonk6nt a teijes r.uennliseghez k6pest elt6rl.ret. A limpatestek mennyis6g6nek
viltozdsi16l Megrendel5 kriteles irisban tij{koztatni Vdllalkoz6r, n.relv irisbeli kcizl6s egv eredeti p6ldinya
jelen szerz6d6s mell6klet6t fogja k6pczni, l-elek a szerzciddst ktilon nem m6dositjik. A limpatestek
zrinyinak vakozasaval a havi nett6 villalkoz6i dij (kozbeszerz6si eljiris felolvas6lap 1.1. pontjdban
meghatirozott dij) a l6mpatest-tipusoV vihozisdval ar6.tyosan viltozik.

rr. TAJEKoZTATAST KOTEr-EZETTSEG

2./ Amennyibeo Villalkoz6nak az- a16,alat1 tell.rivisban nem szerepl6, a tcljcsit6shez sziiks6ges egy6b

inform6ci6ra van sziiks6ge, koreles az inform{ci6 ig6nv616l Nlegrendel5t Iralad6ktalanul 6rtesiteni.
Nlegrendel6 r.illalja, hogy Villalkozo iltal isszcrfien k6rt, a szerz5d6sszeri teljesit6shez sztiks6ges mir.rden

informici6t, adatot, nfilatkozatot, hozzrijirulist a lehet6 Icgrovidebb 6sszerri hatirid6n beliil - k6sedelem

n6lkiil Vrillalkozri rendelkez6s6re bocsritja.
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3./ A Y{llalkoz6 6s a Megtendel6 a szerz6d6s teljesit6se €rdek6ben a fentieken tul. iltaliban is
egyr.ittmrikodnek. Fnnek meg€elel6en kell5 id6ben cgvmis rendelkezisirc bocsitjik a szLikscges adarokat is
eszkoz<iket, valamint gondoskodnak a teljcsir6s t<x'ibbi fclt6rcleinck mcgrcrcmt6.sir6l. "

4./ Yiilalkoz6 haladiktalanul ko.ol N{egrendelSvel mrnden olvan koriilm6nyt. amely jelen szerz6dis
teljcsit6s6t.6rdemben 6rinti vagy befolyisolia. \'illalkozo kdreles a .szerz6d6s tellcsit6s6nek teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetdt Megrendel5 szimira megrsmethct6vi tenni 6s Ivlegrendel6t iralad6ktalanul
6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerintr iigyletet6l_

rII. SZERZ6D6 FELEKJOGAI ES KOTELEZETTSEGET
5./_A Vrillalkoz6 villalja a kdz- €s diszviligitisi Berendczesck rizemeltetis6hez, karbantartisihoz, valamint

^z 
lf itell6s eloszt6, kcizc6hi hil6zatokhoz tdrt6n6 hoz,zifir1shez sziiks6ges engcd6lvek, hozzilirulisok

beszerz6s€t, valamint az E.ON D6l-dunintu[ Aramhil6zati Z.rt. tart6szerklzetein"elhelyezett Lar'rrilagita.,
aktiv elemek iizemeltet6si krivetelmdnyeinek betartdsit, tovibbi az ezekb6l erei6 - ide6rtve az
Onkotminyzatot is esetlegesen tethel6 - osszes koltsdgek visel6s6t, a rendszerhasznilati dijak kiv6tel6vel.

6'/ A Yillalkoz6oak a ielen szerz6d6s I- pont szerinti revikenvsigc sorin messzemcn6en 6g.v.elcmbe kcll

":-. T.d:" h]ltalos biztonsigi 6s munkav6delrni, k.tmlczen cdirri cl<iirist. r'onarkoz6 iogrr"b?irt ..^l^r,rir.,r
a lakossig egeszseg6nek es az cl6 k<jmtezct cpsig< rrck a lchcrr-rsigck szcmu rrravnrilis vcdclrni. Lizck mcgtarrisa
6s mqtartarisa a v{llalkoz6 feladau. A fcntiek tart6s i, ,,r.or^,o. elmulasztisa eset6n, 6l!t_, es
vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet6 esetben N{egrendel5 jogosult jclen szerz5d6st azonnaii hatillyal
felmondani.

7./ Yitllalkoz6 a lefolytatott kozbeszerz6si eliir{s alapjin megk<irdtt jelen szerz6dis, illetve a N{egrendel5
utasitisai szerint kotelcs eliimi lr{egrendcl5 utasit{"n ncnr te.icih"t ki a munka megszervcz6sire, nem tel.,ctr
a teliesit6st tethesebb6. A Villalkoz6 €s a Megrendel5 a szerz5dis teljesit6se 6r?ekiben a fentieken tul
iltal,ban is egyiittmikodnck. Ennek megfelel6cn kell6 idribcn cgr.mis rcndelkez6s6re bocsirjik a sztikscges
adatokat,- valamint gondoskodnak a teliesit6s tovribbi felt€tcleinek megteremtis6rtil. A teljesitisr 6rintri
minden.l6nyeges loriilrninyr6l h,lad6kta-lanul tij6koztatj6k egymist. 

"Az 
egyiittmrikod6si kcitclezetts6g

Megrendel6 vonatkozisiban nem jelent tobbletkritelezetts6g-vifiList.

8,/ A mmkavegz6shez sziiksdges enged6lyeket, illetve szakhat6s{gi enged6lveket a Villalkozo szerzi be,

!1 
a tev6kenys69 szakmai irinvit{sdt biztositja. Villalkozri felekSs i hehlszinen v6gzett minden tcvtlkenvseg

biztositis{6rt, 6s a tev6kenys6gdvel <isszefiiggisben iVegrcndel6nck i'^g.h"r-^aik szem6lvnek okozott
kir6rt.

9,/ 
-Y6llalkoz6 

felel6s a teljesit€shez sziiks6ges elegend6 sz{mri 6s szaktudisri szem6lyzet biztositisicrt,
melyek kozr'il az ajdnlatban megnevezen ar6bbi szakemberek szem6lyes teljesit6se kcitelez6:

Az AF III.1.3. M2.2. pontja vonatkozisiban megajinlott szakembcr:
N6r': Gerber Gibor

AFlII l 3) M.2.2. pontiiban el6irt alk kov. igazolisira bcmutatott szakcmbemck kozviligiris karbanrartdsa
sorin szerzett szakmai tobblettapasztalata hSnapokban megadva ftr6nap): 36+9g h6nap "
V6llalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartis66rt a teljesit€s helyin.

V6llalkoz6 k<iteles a szerz6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt a k6zbeszerzl.si elifuts alkalmassdgi
felt6telek6nt meghatitozott mennyis6gri 6s min6s6grf gdpparkkal rendelkezni: AF III.1.3. M3 pont
10./ lt4egrendel6 jogosult a Villalkoz6 tev6kenysdg6t cllen6rizni, de az ellcn6rz6s a V{llalkoz6
szerz6d6sszenj teljesit6sit nem hitriltathatia. Vrillalkozo ncm mcntesiil r felel6ss69 al6l, ha Nlegrendel6 az
ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelelrien v6geztc el, is ncm is hivatkozhat arra.
Hibis teliesit6s eset6n a V{llalkoz6 k<itelcs a ncm mcgfclcl6 nrin6sEgbcn teljcsitett szolgiltat{sr a
Megrendel6 felhivdsit k<ivet6en - kiilcin krilts69 telsz{mitrisa-n6lkiil - halad6italanul ismdt"lt"., .l?69.rni.
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ll./ Y illalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6hez jogosult ah'illalkoz6kat ig6nvbe veoni. Villalkoz6 legk6s6bb
a szerz5d6s megkot6s6nek id<Sponrj{ban, majd - a k6s5bb bcvont alv{llalkoz6k rekintet6ben - a
szerz6d6s teljesit6s6nek idcitartama alatt kritelcs el6zetescn a N{egrendel6nek valamennyi olyan
alvillalkoz<jt beielenteni (a megnevez6serr tril az el6rhet6s69, valamint a k6pviseletre jogosult
megfelol6s6vel), ameh' r6szt vcsz a szerz6d6s tcljcsites6bcn. Villalkoz6 a szerz5d6s teljesit6s6nek
id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tij6koztatni az alvillalkoz6k beielent6sben kozijlt adatainak
vikozAs6,r6l. V{llalkoz6 a szez5ddsbe foglaltan, annak al6ir6sival nyilatkozik arr6l, hogy a szerz6d6s
teliesit6s6hez nem vesz ig6nybe a kozbeszerz6si eljirisban el6irt kizdr6 okok hat6iya alztt irll6
alvillalkoz6t.

A Villalkoz6 kijelenti a I(br. 6(r. $ ((r) bekezd6se alapjin:

- A megval6sitds al6bbi 16szeinek teljesit6s6hez a Villalkoz6 alvillalkoz6t kivin ig6nybe venni
(16szletczve)

i :i::::f:::::i:::i:':-::i:l:i:i'":?ii- megnevez6se' sz6kherve' er6rhe'l6s6ge' k6pviser6ie:

12,/ Yiilalkoz6 a iogosan iginybe ven ah'illalkozo6rt ugr felel, mintha a munkit maga v6gezte volna,
ah'{llalkoz6 jogosuladan ig6nybev6rele cscren peclig lclel5s minden olyan kir6rt is, ariely a'n6lkiii nem
k61'etkezett volna be. Ha a Vrillalkozti a jelen III. |ejczet rendelkez6scir megszcgi, a N{egrendel6 jogosult a
szcrz5d6sszegds krivetkezm6nyeit alkalmaznr.

13./ A Yiilakoz6 a teljesit6shez a kozbeszerz6si eljir{s sor6n, az alkalmass6ginak igazolisaban r6szt vett
szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don k<iteles ig6nybe venni, valamht koteles
a teljesit6sbe bevonni az alkalmassrig igazolisihoz bemutatott .zakembe"eket. E szervezetek vagy
szakemberek bcvonisa akkor matadhat cl, vagv helvcttr"ik akkor vonhat6 be mis (ide6rwe az italakulds,
egyesiil6s, sz6nilis titjin rcirtint jogut6dlis eseteit is), ha a Villalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lkiil
vagv a helvette bevont [rj szen'czettcl vagr szakembcrrel is megfelel azoktik az alkalmassrigi
kovetelm6nyeknck, amclleknck a \'illllkozo a kdzbeszerzesi eljir6s6an az adott szervezettel vagy
szakemberel egyiitt felelt meg. Villalkoz6ra a kcizbeszerz6si eljiris sorin bemutatott szeryezetek 6s
szakemberek bevon{sira tekintet6ben egy6birint a Kbr. 138. $ (4) bekezd6se alkalmazand6.

14'/ A Villalkozri - amennviben ktilfiildi ad6illcr6sigri - kiireles a szcrz6d6shez arra vonatkoz6
meghatalmazi'st csatolni, hogv az illct5slgc szerinri adirharrisrigtril a magl'ar ad6hat6srig kozvetleniil
beszerezhet a Villalkoz6ra vonatkoz6 adatt.rkat az orszigok k<izrirti jogseg6ly ig6nybev6tele nilktil.

IV. ELLENERTEIq FIZETESI FELTETELEK

15,t1 VAllalloz61a k<izviligitisi aktiv elemek iizemeltetdse, karban tartisa, 6s javitisa szolgiltat6s ellirisi6rt
vdllalkozisi dij illeti meg. Szerz6d5 Felck rogzitik, hogl'az elszimolis sordn a mrndenk'or hatilyos AFA
ton'6ny rendelkez6seinek mcgfelel6en jirnak el.

.\ havi villalkozisi dij magiban foglalja a Ntegrendckinek a ielcn szerz6d6s tel)esit6s6vel kapcsolatosan
fclrneriil6 valamcnnvi koltsig6r, igl kiil<irriisen a munkab6rt, annak kozterheir, a b6ren kiviili jurtatisokat,
szolglltatisok irrinyitisinak krilts6geit, 6s a szolgrilratis nvrijrisrihoz sziiks6ges eszkrizok bizrositisdval
kapcsolatos valamcnnyi koltsigct is..\ Villalkoz6 koltsigr6ri16s jogcimen t<rvibbi ig6nyt nem t6maszthar.

Megrendel6 eseti megrendelesei alapjin a passziv elemekkel kapcsolatos javit6si munkik egys6g6rai:

q

1. Aktiv clemek karbantartisa, Limpatcstek iavitrisa, karbantartesa (Na,tto
ajinlati ir dsszesit6 tibl6zat Aktiv elemek karbantart6sa " Osszesen (Nett6
HUF/h6" elnevez6sii sora)

/p,



Megnevez6s Ajd n lati ;ir (nett6 HUF)

2. Passzlv elemek karbantartisa

2.1. Hibahely behatirolisa szakaszollssal (HUF/6ra) (Passzlv elemek
karbantartAsa 1. sorszimI sora) 9.000

2,2. Atforgatis 6s szerelvenylap csere (FIUIT/db kandelibcr) (Irassz{v
elemek karbantaftes^ 2+3+4+5 sorsz6mri sorainak dsszege) 70.000

2.3. KAbel hibahely feltirisa (HUF/m) (Passzfv elemek karbantart6sa
6*7*8 sorszimri sorainak dsszege) 23.()00

2.4. Kribcl hibahcly hclvrcillitisa (I IUIr/m2) (lrassziv e lcmck
karbantattdsa 9*10+ll+72+73 sorszimri sorainak iisszege) 61.65n

2.5. KAbel hiba iavit6sa (HUF/db) (Passzlv elemek karbantarrdsa 14.
sotszimri sora) 16.500

2.6. KAbel kivriltis (HUF/m) (Passziv clcmek karbantartisa 15+
76+77 +18+79+20 sorszimi sorainak risszege) t5.540

2.7. Limpatest le-, 6s felszereles, azonosit6k p6tlisa, iavlt6sa, zirbetdt
csere eloszt6szekr6nvben (HUF/db) (Passzfv clemek karbantartasa 21+
22+23+24 sorszimf sorainak 6sszege)

53.-350

amelyet a Villalkoz6i Szerz6d6s 4. szimi melldkletc is tartalmaz: Villalkoz6 aj{nlata Nett6 ajAnlai ir
osszesit6 tiblizata tart^kn^zza (Megrendel6 a Villalkozri ajinlata szcrinti "Nctt6 ajinlati ir iisszesit6.xlsr"
tiblizatdban l6v6 t6telek soronk6nti megrendcl6s6rc is jogosult.). -\ passziv elemcklicl kapcsolatos
munkilatok elv6gz6se csak megtendel6 eseu megrendel6sei alapj{n t<irt6nhet. A passziv elemeken v6gzett
javitisi munlrik elszimoland6 egys6geit minden esetben Megrendel6 hagyla i6,tir, az adott hibajavitishoz
sziiks6ges m6rt€kben.

76./ Y Allalkoz6 nem Frzetlet, illewe szimolhat el a szerz5d6s teljcsit6s6vel osszefligg6sben olvan
ktilts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdis k) pont ka)-kb) alpontja szcrinti felt6teleknek ncm megfelel6
tirsasdg tekintet6ben meriilnck fel, is amelvek a nr.enes ajinlarrev5 adokorclcs j<ivedelrninek csrikkentes6re
alkalmasak.

17./ A virllalkozisi dij kifzetdse havonta, a szerz5d6s 1. pontjiban irt munkik igazolt szerz5d6sszeni
teljesit€s6t kdvet6en, a Kbt. 135. $ (t) 6s (S)-(0) bckezd6sdben 6s a Ptk. (r:130. $ (1) bekezdisiben foglaltak
szerint a szimla k6zhezv6tel6t vagv - ha birmelr', a Ptk. (r130. $ (2) bckczdcsdben szabihoz()rr kiirtilmenl
fennill - az igazolt szerz6ddsszeri teliesitdst k<ir.ct5 30 napon beliil a(z) Iludapest Banknil tezetctt
10104617-03.157500-01003000 bankszimlii{ra tortdnt! iruralissal, torintban (l IUF) rdrr6nik.

18./ Aktlv elemek iizemeltet€sire vonatkoz6lag a hibabejelent6sek 6s azok elhiritisir6l k6sziilt
munkalapok alapi6n, a teljesit6s elv6gzisdnek ellen6rz6se utdn Megrendel6 a villalkoz6i teljesit6st kovet5
h6nap 5. napjriig igazolist bocs6t ki (teljesit6si igazolis). Villalkoz6 a Megrendel6 a teljesit6sr6l sz6l6
igazol{sa birtokiban jogosult 6s koteles sz{mla bcnJujtisira a tirgr.h6napot kcivet6 h6nap 8. napjiig.
Passzlv elemek meghibisodisa csct6n az eseti megrendel6s szerinti munkavegzis k6szrc jclent6se utini
sikeres helyszini mfiszaki itadis-dtv6tel alapj{n N{egrcndel5 5 napon bcliil teljesitisi igazolist bocsit ki.
Villalkoz6 a Megrendel6 a teliesitis16l sz6l6 igazolisa birtokiban jogosuh 6s kotcles sz{mla bcnltjt{sira.
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79,/ Az aktjv eleorek karbantartiisival kapcsolaros szimliit havoora egy alkalommal, Megrendel6 nev6re,
cimet 6s ad6szimit feltiintctve kcll kiillitani 6s N{egrendclci sz6khely6re megkiildeni. Ett6l elt6r6en kiillitott
szimlik eset6ben Megrendel6 iogosulr azokat azonosithatatlank6nt visszakiildeni. Az ebb6l ered6 flzet6si
k6sedelem miatt a V6llalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesithet a Megtendel6vel szembeo.
Passziv elemek javitisira vonatkoz6lag eseti Megrendel6s szerint a sikeres atadis-6tv6teli eljirist k<ivet5en
teljesit6sigazolis alapjin jogosult V6llalkoz6 szimlit kiillitani.

20,/ Megrendel6 ltzetdsi k6sedelme eset6n V,illalkoz6 jogosult Ptk.6:155. $ szerinti k6sedelmi kamatot
kovetelni.

v. SzERz6DEST BIzToSiTo MELLEKKOTELEZETTSEGEK

21./ A V6llalkoz6 szavatossiggal tartozik a szerz6d6ses k<itelezetts6gei szerz6d6sszeni teljesit6s6ert,
valamint az6rt, hogy a szolgiltatis megfelcl a tcin'6nyes vagv a szcrz5d6sben meghatirozott felt6teleknek.

22,/ Hibis teliesitds, ke116kszavatossig: Hib:is Leljcsit6s ese16n a Villalkoz6 koteles a Megrendel5 iltali
kifog{s kozl6s6t6l szimitott.lti 6rin belill a javirist megkezdeoi, int6zked6seir6l a Megrendel6t 6rtesiteni.
Amennliben a Vrillalkozl-r ezen kotelezerLsegenek oem tesz eleget a illegrendel5 jogosult a hiba kijavitisit a

Villalkoz<i kolts6gire sajit rnaga eh'6gczru, r'agl harrnadik i6l {ltal elvdgezrcrni.

23./ Kotber: Villalkoz6 a Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se alapjin penz fizet6s6re k<ltelezi magit atta az esette,
ha olyan okb6l, ami6rt felel6s megszegi a szerz6d6st. Mentesiil a kotb6rfizet6si kotelezetts6g al6l, ha
szerz6d6ssze96s6t kimenti.

24./ K6sedelemi kdtb6r: V{llalkozci a Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6se alapjrin p6nz fizet6s6re kcitelezi magit
alra az csctrc! lra olt,aD okbol, an.ui'rt lelt'ltis, a tcljesiti'si hat,i|id6n tril kesedeln.resen teljesit. Villalkozot a

kotb6rkiiLelesnek meghatiirozott birrlrclv kirrclczettsi'glncli, 16szleladatrinak k6sedelmes tcljesit6se eset6n
k6sedelmi kotb6r-hzet6si kotelezetts69 rerl.reli. A kotb6r m6rt6ke:
- aktiv elemek eset6n a k6sedelem minden rlrija ut6n 200,- HUF/berendez6s/6ra
- passziv elemek eset6n az eseti megrendel6ben meghatirozott teljesit6si hatririd6 k6sedelm6nek minden
napja utin 5.000,- HUI'-/berendez6s/oap.
A kotb6r maxirwilis m6rtike cisszeseo legfeljebl> a har-i uettt'r villalkoz<.ri dii 20 %-a.

,\ iv{egrende16 csak abban az esctbcn tarthar igcnvt a kesedeln.ri kotb6rre, ar:-lennyiben a k6sedelem kizir6lag
a V6llalkozri hibtijdbol ered. .\bban az csctl)eo, ha a Nlcgrcodel6 a Villalkoz6 6ltal 6sszertien k6rt, a

szerz6d6sszcrri teljcsit6shez szriks6ges informrici6t, adatot, nyilatkozatot, hozzijirulist, dont6st a Szerz5d6
Felek 6ltal bislnn ri:>gzitett hat6rid5n bel nem bocsitja a Villalkoz6 rendelkez6s6te, a v6gteljesit6si
hatdrid6 m6dosul.

A ll{cgrcndcl6 lenntartja rnagrioak a jogot. hogv a ki'scdelni kotb6r oraximilis 6rr6k6nek el6r6se, tull6p6se
eset6n jogosult a szerzrjdest6l urdokolisi kotelezcttsdg ndlkiil irisbrn elilljon, illcrvc azt felrnondja,6s a

munkikat mis villalkoz6val fejeztesse be.

A kcitb6r osszegc - annak Villalkoz6 iltah elsr.ner6se eset6n a Kbt. 135. $ (6) bekezddse alapjin a havi
szimlib6l keriil levonisra, besz{mitis alkalmaz{sival.

25./ Meghitsul6si kdtber: Vrillalkoz6 a Ptli. 6:186.\ (1) bekezdese alapjdn p6nz hzet6s&e kcitelezi magit
ara az esetre! ha olyan okbril, amidrt felcliis a szolgiltatis mcghiisul. Amennf iben a Villalkoz6 3 egymrist
k<ivet6 l.ronapban a kisedelni kiitbcr nrarrmrilis mcrrikat lcgaliibb kdt h6napban cl6ri, vagv a Vdllalkoz6 a

hibrit az eloirt id6tartamon bclul legalibb 3 csetbcn nenr ialitja ki, a reljcsitist a Villalkozir hibi;ib6l ered6en
meghiisultnak kell telsntem es a Nlegrendelti an61kiil, hogv erdekmulisit bizonyitania kcllenc jogosult a

szerz6d6st6l elillni, vagy- azonnali hatillyal felmondani. Ebben az esetben a Villalkoz6 3 havi Villalkoz6i
dij m6rt6kri meghirisul6si kotb6rt koteles megfizetd. A meghiisulisi kcitb6r cisszege a teljesit6s arinyiban
nem csokken.

6 ,.fi P-.



A Megrendel6 eldllisi, azonna[i hatilyri felmondisi jogit kikciti arra az eserre is, amennyiben a Vdllalkoz6val
szemben, olyan k<inilrn6ny mcriil fel. amely a szerz6d6s rcndeltet6sszerfi tellesitds6t nlilvinraloan
akaditlyozza vagy meghirisitja, a villalkoz6 a szerz5d6s teljesit6s6t megragadia, ,ug1, 

^ 
1.,;61, nem javitla kr.

Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent in osszegri meghirisulisi kotb6i6zet6s6r! koteles.

A Megrendel5vel szemben kiitb6r ncm 6ninr.esitho6.

26./ Biztosltis: Villatkoz6 a szcrz6d6s aliirisakor, ezt krivet5en pedig a szerztidis fennillisa alatt a
Megrendel6 felhivisira halad6ktalanul koteles a Megrendel6 fel6 a bizt-osit{si szerz6d6s vagy k<in6nv

!=:l"lltr_lt lC".r:lni, hogl rendelkezik legalibb a szerz6d6s tirgva szerinti tev6kenl,s6gri kite4cd5,
15.000.000, HUF/6v, azaz tizencitmilli6 forint,/ev 6s kiresem6nvenkdn"i 5.000.000 HUF, azaz Jtmilli6 fonnr
tisszegre sz6l6 szakmai felel6ss6gbiztositissal. A biztosit,isi szerz6d6s vagy kotviny bemutat{s a
szerz6d6skcit6s felt6tele. A felel6ss6gbiztositist a V{llalkozti a szerz6d6s megszr:1is6ig toteles fenntartanr.
ennek elmulasztisa a szerz5d6snek a N{cgrcndcl6 ilrali azonnali megsziintet6i6t vonhiia maga utin.

VI. EGYUTTMUKODES

27./ A szerz6d6.st 6rint5 k6rd6sek, a munkav6gzds osszehangolisa sor{n sziiksigess6 v{16 int6zkedisek
megt6tele tekintet6ben:

BIOKOM NonproFtt Kft. mint Megrendel6 ft.szir6l a szerz6d6st 6rint6 k6rd6sekben kapcsolattartti
szem6ly:

niv: dr. Balik6 Barbara
levelez6si cim: 7632 P6cs, Sikl6si it 52.
telefon +36/ 30 /730-9938
f^x: +36 /72-805-333
e-mail: bal.iko.barbara@biokom.hu

BIOKOM Nonprofit Kft., mint Megrendcl6 k<lzverlen miszaki k6pvisel5i:
n6v: Hoffmann Lisz16
levelcz6si cim 7 632 P6cs, Sikl6si it 52.
telefo +36/20-262-6455
f^x: +36 /72-805-333
e-mail: hoffmann.laszlo.pecs@gmail.com

SMIIV Energetika Kft, mint Vittalkoz6 r6szir5l kijelolt felel5s vezet5:
nriv: Gerber Gibor
levelez6si cim: 7630 P6cs, P6csviradi [t 10.
telefon: + 36 / 20-444-3655
fax: +36/72-565-066
e-mail; gerber.gabor@smhv.hu

A.J<apcsolattart6k adatait (nev€t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszimig stb.) a Felek kizir6lag a szerz6dis
teliesit6s6vel 

lss.zgfiiggo kapcsolattartis c6ljib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b jJgos 6rdekek
6rv6nyesit6se 6rdekiben iogosultak kezelni. Felek az adatkczel6s 

"o.i., a kap.solSi6 iogizabilvok 6s
adaw6delmi szab{lyzataik rendclkez6sei szerint jirnak el.

28./ Szetz6rJ6 felek jelcn szerztiddsbcn lelhatalmazzik a 27. pontban megncvezett k6pvisel6iket, hogy a
mr:nk6klral kapcsolatos d<int6seknil,. a teljesit6si fegyz5k<inr,wek aliirislnii a feleket teljes jogko6el
k6pviselj6k. Jogosultah illetve kotelesek megtenni minJazon miiszaki int6zked6seket, nyilatkoz"toi ,'i.r"ty 

"szez6d6s teliesitesdh-ez sziiks6gess6 vilik 6s a jelen szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben fogtrt,rtt"t
nem-ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen szerz6d6sben biztositott jogkor6nck korlitozisi a mrlsik
f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve hatilyos. .-\ k6pvisekik szem6lyebcn rtrrtin5 r.iltoz{sr a fclck
cgl missal azonnal. irisban krizlik.
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29./ Szen6d6 felek kcitelesek cgl'mis kozrJni valamennyi kozl6st, 6rtesit6st, int6zked6st 6s d<int6st ir6sban
tiigziteni 6s e[),mishoz halad6kralanul eliuttatri lcvdl, fas vagy email ritirin.

30./ Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s hat{lyinak tartama alatt 6s azt kcivet5en bizalmasan,
iizleti titokk6nt kezelik a szerz6d6s tcljesit6se kapcsin tudom{sukra jutott informici6ikat, t6nyeket vaglr
adatokat, azokat harmadik f6lnek semmilyen formiban nem adjik tovibb. A fenti informici6k, t6nyek,
valamint adatok - a misik f6l iltal el6zetesen adott kifejezen irisbeli hozzdjirulisa n6lkiil - V,tzir6lig a
szerz5d6s teljcsitis6re haszndlhat6k fel.

31./ Mindk6t 16l tij6koztatya irintctt munkar'{llal6ir a ielen szerz6d6sben foglalt k<irelczctts6geir6l 6s
felel5ss6gct villalnak sajit munkatrillakiik tckintcrdbcn a fenri k<jtelezcrrsegek rcljisiresd6rr.

32./ Szerz6d6 felek magukra n6zve kotelez5nek fogatJilk el, hogy a Kbt. 6s tz il)amhdztarrisr6l sz6l6
2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illet6kes ellen5rz6 szervezetek feladat- 6s hatiskori.iknek megfelel6en a
kozbeszerz6si eli6r6sokat 6s az tzok alapjdn megkotrin szerz5d6sek teljesit6s6t rendszeresen eleln6dzhetik,
6s hogy r6szr.ikre a jogszab6ly szerinti informici6 mcgadisa iizleti titoka val6 hiva*ozissal nem tagadhat6
meg.

VII. SZERZODES HATALYBA LEPESE, ID6TARTAMA5
M6DoSiTASA" MEGSzUNEsE

33./ Jelen szerz6d6s mindk6t f6l iltali aliirisinak naplin l6p hatilyba.

34./ Felek a jelen szerz5d6st a hatilyba lep6st6l szirnitott 36 h6napra, har,irozott id5tartamta k<itik. A
szerz6d6s hat{rozott idei6rc tekintet n6lktil birn:elvik til jogosult a szerz6dist 180 napos felmondisi id6vcl
irisban felmondani.

35./ Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6st ktzirolzg a Kbr. 1'{1. $ szerinti kcfrnknenyek fennillta eset6n
m6dosithaqik.

36./ A Megrendel5 a Villalkoz6hoz int6zen irisbcli nvrlatkozattal, kirt6rit6sr kritelezetts6g n6lkiil azonnali
hatillval felmondhatia a szerz6dcst, ha

- a Villalkozo a szcrz6d6ses k6relezcrrsdgeit s vosan vagy ism6telten megszegi;
- a Villalkoz6 a Ntegrendelt5 iltal megadott 6sszeni, de legalibb 5 napos hatirid6n beliil nem

tesz eleget annak a felhivisnak, hogy szerztid6sszerri koterezens6geinek tigyen eleget;
- a Yillalkoz6 a Megrendel6 el5zetes hozzdjirul{sa n6lkiil 6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe

iitkoz6en vesz ig6nybe alvillalkoz6t vagy egy6b kozremrikod6t a szerz6d6s teljesit6s6hez,
- ^ 

Villalkoz6 hzet6sk6ptelenn6 vilik, felszimolisi vagv v6gelszimolisi eljiris, hivatalb6l
torl6si, illen'e egv6b, a mcgsziintetcsre irrint ulir eljiris indtrl vele sicmben, felfuggeszti gazdas6gi
tcve'kent siget;

- joger5s marasztal6 harirozatot hoznak a Yillalkozo szakmai rev6kenysig6t 6rint5
szab lys6rt6s vagv bincselekmenv miarr;

- ^z 
adott kcitelezetts6g6re el5irt teliesitesi hatdrid6 letelte el6tt nyilvdnval6vri vilik, hogy a

Villalkoz6 a munkit csak szdmottev6 k6s6ssel vagy - a fogyat6kossig kikr.iszobol6s6re tizott
m6ltinyos hatirid6 letelte ellen6re is - l.ribisan rudja elv6gezni.

Srilyos szerz5d6sszeg6snek mint5siil. a jelen szcrz6d6sbcn megjelolt felmond{si indokokoo rulmen5en a
teljcss6g ig6nye n6lkiil pl.:

o A Villalkozci indokolr ok rrilktil chrrrlasztotta mcgkezdeni, vagy lelfiiggesztette munkav6gz6s6t.
o A Villalkoz6 a hibisan clvigzerr munkir lclszolitis ellen6re ncm javitja ki.
o A felsz6mithat6 k6sedelem el6ri a maximumot Qtavt vitllakoz6i dii 2Oo/o-a).
o A Villalkoz6 megs6rti a titoktatisi kotelezetrs6get.

37./. A Megtendel5 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatirid6vel,
amelv lehct6v6 teszi, hogv a szcrzirrl6ssel 6ri.rett lclad^r^ ellirrisir<'rl gondoskodni tudJon - ha
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a) a Villalkoz6 cig6ben krizvetetten vagy kozr,'ctlcr:til 25q'o ot mcghaladti tulajdoni reszesed6st szerez
valamely olyan yog szem6ly vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkez5 gazdasigi tircasig, amely nem
felel meg az 62. $ (1) bekezd6s k) pontj6na\ ka) - kb) alpontjiban meghatirozott felt6teleknek.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vag)' kdzvedenril 25o,'" ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valameh'
olyan jogi szem6ly vagv jogr szemelviseggel nerr rcndelkezri gazdasigi tirsasigban, amell ncrn fclel meg
az 62. $ (1) bekezd6s k) pontiinak, ka) kb) alpontjiban n.reghatiirozott telteteleknck.
Ezen felmondis eset6n a Villalkoz6 a szerz6d6.s megsz6nrise el6n mir teliesitett szolgiltatis
szerz6d6sszer6 p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

38./ A Megrendel6 a szerz6d6st felrnondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dist6l elillhat,
ha:

- felt6dentil sziiks6ges a szerz6d6s olyan linveges m6dosit{sa, amely esettiben a 141. $ alapi6n nj
kozbeszerz6si eljirist kell lcfolytatni;
- a Villalkoz6 nem biztositja a 138. $-ban foglaltak bctartisitJ vxgl az ajrinlattev5kdnt szerz6d6 f6l
szemilv6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dlis kiivctkezett be, amclv nem felel meg a 139. $ ban
foglaltaknak; vag1

- az EUMSZ 258. ciklie alapjln a krizbeszerzis szabilyainak megszegrise miatt k<itelezettsigszcgisr
eljiris indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6 siga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljirdsban kimondta,
hogy az Eut6pai Uni6 jogib6l ered6 valamely kotclezetts6g tekintet6ben kotelezetts6gszegds tortint,
6s a bir6sig iltal megillapiton jogs6rt6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

39./ A Megrendel5 koteles a szcrz5d6st felmondani, r'agv a Ptk.-ban foglahak szerint - att<il clillni, ha a
szerz5d6s megkcit6s6t kovet5en jut tudomisira, hogl a szcrz6d6 16l tekintet6ben a krizbeszerzdsi elliris
sorin kizir6 ok illt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zirni a kcizbeszerz6si eljirisb6l.
Villalkoz6nak a Megrendel6 szerz 6d6sszeg6sb6l ercd6 kirit meg kell t6riteoie 6s mentesitenie kcll a

Megrendel6t, illetve annak Villalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztesiggel 6s kirral
szemben, amely a Villalkoz6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztisib6l ered jelen szerz 6d6s teljesitise sor6n.

YIII. EGYEB RENDELKEZESEK

40,/ Megrendel6nek €s Villalkoz6nak mindent meg kell tennie annak 6rdekiben, hogy krizveden
tirgyalisokon, b6k6s 6ton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vitit, amely kozottiik a szerz6d6ssel

kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 6s a Villalkoz6 6sszer6 hatirid6n beliil nem tudjik megoldani a

szerz6d6ssel osszefligg6sben keletkezett jogvitijukat, annak eldrint6se 6rdck6ben alivctik magukat a

hatiskori szabilyokra Frgyelemmel a P6csi Jirisbir6sig, illene per6rt6kt6l ftiggt5en a P6csi 'Icirv6nysz6k

illet6kess6ginek.

41./ Nfindk6t f6l kijelenti, hogl'

- kell6 felhatalmazissal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen szcrz5dis aliirisira 6s teljesit6s€re;

- a jelen szerz6d6st a f6l nev6ben aliir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabdlyok iltal megkivint
regisztrilt ali:ri.si jogal rendclkezik, igy r6sz6r6l a szerz6d6s aldirisa 6s teljcsit6se nem eredm6nyezi mis,
olyan szerz6d6s, vagy egl€b jognyilatkozat megzeg6s6t, melyben f6lk6nt szerepel;

- nincs olyan fiigg6ben lev6 k<itelezens6ge, vagv 6rdekkrir6ben l6v6 mis koriiLmin,v, amelv kedvez6tleniil
hathat a jelen szerz5d6sben foglaltak €rvinvess6g6re, tcljesit6s6re, r'agl sajit teljesit6si k6szs6g6re, iileNe
k6pess69€re.

42./ A lelea szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a I)olgiri Tdn'6nykdn1wr6l sz6l6 2013. 6vi V.
torv6ny (,,Ptk.'), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2075. 6vi CXLIiI. torv6ny, valamint az egy6b kapcsol6d6,
hatdlyos jogszabilyok vonatkoz6 rendelkez6seit, valamint a krizbeszerzisi eljirisban k6szitett Ajinlati
felhivis 6s dokumentici6 el6irisait kell alkalmazni.
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Jclen szerz6d6s elv{laszthatadan riszdt kdpezik az alibbi mcllikletek:
1. szimri mell6klet: Aiinlati felhivis
2. szdm[ melldklet; Feladatleiris (Dokumcnticio)
3. szimri mell6klel Kieg6szit5 tii6kozrat6s
4. szimri mell6kler V6llalkoz6 ajinlata a Nett6 ajinlati ir osszesit6 tiblizatival
5. szimi mell6klet Berendez6sek leltira

A Szes6d6 felek rogziuk, hogv a fcnt eml.itett dokumenrumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a
s""rz6d6s tcirzsszciveg6hez, de a Szerz6d6 felek szim{ra ismert azok rartalma. Ezen iratokat 6gy kell
tekinteni, mint amelyek a ielen szerz6d6s elvilaszthatatlan 16sz6t k6pezik, azzal egyiitt 6rtelrnezend5ek.
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