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Melléklet a 123/2017. (III.23) számú határozathozi Pńty KłizségTelepülésszerkezeti
terve leírásának módosítása
1.3

A módosított területfelhasználású terület'

11.) A Sasfeszek-tó Ipari Park tenilete (4602,4603,4606,4608,4609,4612,46|3, 4616
hrsz.építésiterületként nyilvántartott foldrészletek, (4605) és (46l4) utak' 46|5 tĺok, 4604
Sasfeszek-tó) a Gksz (kereskedelmi, szolgáltatő gazdasági) teruletből Gip-E (egyéb ipari
gazdaságl) terül

etb e

keni l.

Beépítésreszánt terĹiletek
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Gazdasźryi terĹilet

Kereskedelmi,
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2,0

Pincegazdasági - Gkszp

0,ó

Egyéb ipari _ Gip-E

1,5
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Temető -
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ha

3

55,9

1,8

0,1

5,9

Sporttenilet - Ksp

0,2

45,51

Kozműlétesítmények

0,2

0,8

0,4

1,95

Kkm
Rekreáció - Kre

1

4 3 Gazdasási terůletek:

Változások:

Egyéb ipari gazdasági teruletbe sorolandó a Sasfeszek-tó Ipari Park tertilete.
1.7

Biológiai aktivitás

Az l.3 pont l 1 ') szerinti tertiletfelhasználás vä|tozás, 9l20o7 . (IV.3

')

oTM rendelet

szerinti, a biológiai aktivitásértéket nem vźitoztatta meg, mert új beépítésreszánt tenilet
nem kenilt kijelÖlésre.
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124t2017. (rrr.23.)

vÁr,ĺ,łr,xozÁsl szpnzŐons

Kt. határozat melléklete

Rendőrségi épület felújítása Páty Kłizségben
amely létrejött egyrészról a

Páty Község Önkorm ányzata
cime:207l Páty, Kossuth Lajos utca 83.
képviseli : Székely Lźl,szlo polgármester
bankszáml

a

száma'. I l

7

4200 l

-I

53 9023 5

nyilvántartási száma: 730204
adőszélma'. 1 57 3 0208-2- |3
(a továbbiakban "Megľendelő'')'

másrészről Halastó Camping Kft.
címe: 2085 Pilisvöľösvár, Deák F. u. 27.
képviseli: Muller János ugyvezető
bankszámlaszáma:
cég1egyzékszäma:l 3 -09- l 12043
adószám: 13910796-2-13
(a továbbiakban "Vállalkozó'') közott.
1. Preambulum

l. A felek rögzítik, hogy Páty Község onkormányzata (címe: 2O7l Pźtty, Kossuth Lajos utca
83 ) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a kozbeszerzésekről szóló 2015. C)OIII. törvény
(továbbiakban: ,,Kbt.'') 113. $ alapján nyílt kozbeszerzési eljárást indított' amelynek során
1.

2016. december hó 6. napján ktildte meg ajánlattételi felhívástt a gazdasägi szereplok számára
az Rendőľségi épület felújítása Páty Községben tárgý kozbeszerzési eljárásban. A fentiek
szerinti ajánlatkéro a kozbeszerzési e\árźls eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2OI7.
február hó 6. napján ktildte meg ajánlattevő(k) részéreazzal, hogy a kozbeszerzési eljárás
második helyezettje a Vállalkoző. Az első helyezett visszalépse miatt az e|jźrás nyertese a
Vállalkozó Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárils során a Megrendelő a Vállalkozó ajän|atát
fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. l31. $ (1) bekezdése értelmébena torvényes
hatáľidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint llozzá
kapcsolódó mel lékletek (együttesen : Szerződés) feltételei szerint.
1.2. A felek rogzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása részben belügyminisztériumi
támogatásból, részben a Megrendelő saját forrásából történik.

2. A'szerződés tárgya' a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.l. AMegrendelő
(a továbbiakban

:

a

jelen Szerződés szerinti Rendőrségi épület felújítása Páty Ktizségben

Létesítmény)proj ektet kívánj a megvaló sítani.

2.2. Afelek megállapodása szerint aYźilalkozó köteles aSzerzodés értelmébena kivitelezéshez
szükséges esetleges terveket és a Létesítménýszerződésszeríien, teljes koríien, míĺszakilag és
I

a vonatkozó magyaÍ előirásoknak, műszaki
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy
szakvtillalat gondosságával elkésziteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem
értve az tizemeltetési engedélyt) beszerezni ill' valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződésszenĺen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítményszerződésszenĺ
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy
j őttilási l szavato s sági kot elezett ségei nek maradékt al anu l el eget t e sz.
minoségileg kifogástalan kivitelben,

2.3. Vállalkozo a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés
e|választhatatlan részétképező dokumentumokat és a Megrendelő źl|tal a rendelkezésére
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvtillalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban
foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Ytilalkoző a 3 '2 pont szerinti árat ezen információk
figyelembevételével' szakmai tapasztalatära alapozva és az építésihelyszín ismeretében

állapította meg. Vállalkoző a Létesítményfunkciójának, céljainak megfelelő, valamint a
rendeltetésszenĺ hasznälatźlhozés a teljes koní, előírt minőségi követelményeknek megfelelő
megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonýalanságokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendelő koteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni,
ennek keretében az I.2 pont szerinti forrás szabályszenĺ igénybevételéhezsztikséges
intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak
kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során koteles megfelelni a támogatás, a
kapcsolódó hazai társfinanszirozźls terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai
szabályoknak.

A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés
és, vagy annak mellékleteiben ktilon nem kerültek nevesítésre,de a Szerződés tárgyában
megnevezett munkák megvalósítäsähoz, továbbá a Létesítményszerződésszenĺ kivitelezéséhez
és rendeltetésszenĺhasználatźlhoz elengedhetetlenül szĹikségesek. Ezen tevékenységek,
folyamatok elvégzéséreigénnyel a Vállalkozó nem élhet.
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek
2.5.

3.

l. A Szerződés egyösszegű (źta|änyäras)típusú.

3.2. A Szerződéses łľ 44.446.8|8 forint + ÁFA, azaz

Negyvennégymilliónégyszźlznegyvenhatezer-nyolcszáztizeĺnyolc forint + ÁFA, amely megegyezik a Vállalkozó,
mint nyertes ajánlattevo által a szerződés megkotésétmegelőző közbeszerzési eljárásban
megaj ánlott összegével.

A

Szerződéses Á,'.a eső mindenkori
ťlzetendő'

3.3.

ÁFA a

hatályos jogi szabályoknak megfelelően

3.4. A Vállalkoző a Szerződéses ł' ľejeuen teljes könien vállalkozik a Létesítmény
rendeltetésszeni megvalósítására, valamint az egyéb szeľződéses kötelezettségek teljesítésére.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szeľződés Af a Vállalkozó szerződéses
kotelezettségeiheztartozo osszes koltséget tartalmazza, fuggetlenül azok jellegétől.
3.5' Megrendelő előleget a Kbt. 135. s Q)bekezdése alapján biztosĺt' Az előleg összege a nettó
szerződéses áĺ 5%o-a. Az elóleg igénylésea munkaterulet źúadźlsátólszámított 15 napon beltil
kell' hogy megtorténj en. Az előleg elszámolása aĺészszźtmlábantörténik'
2

A teljesítésigazo|ására a Kbt' 135. s (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak'
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést,a Megrendelo (műszaki ellenőr) által

ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételétkövetően átutalással _ forintban - kenil kiegyenlítésre a Ptk.6:l30. $ (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételétőlszámĺtott 30 napon belül. A flnanszirozás módja. Megrendelő źĺltaltorténő

utalással.

Amennyiben a Vállalkozó ateljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, irgy aPtk. 6:130. s (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt' l35. $ (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint torténik a
szerződésben foglalt ellenértékkifizetése.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kenil sor. A Vállalkozo - avégszämlát
is ide értve - l db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítésselértékarányos részszámlák
az altlbbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 1 db részszámla és l db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alźhbi
titemezésben.

Vállalkozó a kivitelezés műszaki előrehaladtstthoz igazodoan, minden esetben a műszaki
ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítésigazolás alapján, legfeljebb 1 (egy) darab
részszámlźt' valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szeľint:

Részszámla:

l) a

műszaki előrehaladás 5)oÁ-źtnak elérésekoľ,a nettó vállalkozói

dĺj 5OYo-äről.

Műszaki előrehaladás százalékos értékealatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő ä|tal a műszaki
előrehaladás során elkészített, beépített,az építésiműszaki ellenőľ által elfogadott építőipari
teljesítmény nettó értékéneka nettó vállalkozói dijhoz viszonyított aränyát érti.
Végszámla:
Nyertes ajánlattevő a miĺszaki átadás-átvételi eljárás |ezźrásaután, az építésiműszaki ellenőr
által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítéstigazoló teljesítésigazo|ás kiállítását követően
jogosult a nettó vállalkozói díj fennmaradó 50 Yo-źről a végszámlát kiállítani.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgtitatźls a szerzódés megvalósult értékétnem haladhatja
meg.
32212015.

(X. 30.) Korm. rendelet 3l. $ alapján az ellenszolgźitatźskifizetésérecsak az adott

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását kovetően kertilhet sor.

A számla szerinti nettó ellenszo|gźiltatás a szerződés megvalósult értékétnem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásźlbanazadozás rendjéről szóló törvény (Art.) 36lA. $ szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 32212015. (X.30.) Kormányrendelet 27. $
(2) bekezdése alapján a Vállalkoző az a|vźilalkozóval kotendő szerződésben az a|vźtllalkozó

teljesítésénekelmaradásával vagy hibás teljesítésévelkapcsolatos igényeinek biztosítékaként
legfeljebb a szerzódés szeľinti, áfa nélkül sztlmitott ellenszolgáltatás l0-10yo-ź'ľ- elérő
biztosítékot kothet ki.
ĺz ĺrn megfizetése az épitésikivitelezési tevékenységek vonatkozásćlban az általános
forgalmi adóról szolo 2007. évi CXXVII. tv. l42. $ (l) bekezdésének b) pontja alapján történik'
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerzódés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Irányadó jogszabályok még
322120 I 5 .(X. 3 0. )Kormányrendelet.
Az adőztts rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény' különösen, de nem kizárólagosan annak
:

361A.

g-a.

Aztillamhćlztarüäsrő|szólótörvényvégľehajtásáról szolo36812011.(xII.31.)Kormányrendelet;
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk.6:155.$ (l) és (2) bekezdése irányadó.
Az Ąźn|attétel,a szerződés és szźm|źnás,valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint
(HrrF).
a

J

Az építésiberuházás engedélykoteles, ezért az AFA tv. l42. s (l) b) pontja alapján az általános
forgalmi adót Ajánlatkérő fizeti meg.
3.6. A Vállalkozó a jelen Szerzodéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles a
3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 Yo-źĺnakmegfelelő osszegű teljesítési biztosítékotnyújtani a
Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kotelezettségét a Kbt. l34. $ (6) bekezdés a)
pontjában meghatźrozottak szerint lehet teljesíteni. A3.2 pont szerinti ellenértékváltozása a
szerződés teljesítésesorán a teljesítési biztosítékosszegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak
a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeslezfuásäig kell érvénybenlennie' A Szerződés
Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszeni teljesítéseesetére Megrendelő a teljesítési
biztosítékterhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítéseérdekébenkielégítést
kereshet.

A Vállalkozó

jótállási időszak kezdetén (vti|a|kozási szerződés teljesítésénekidőpontja)
koteles a3.2pont szerinti nettó ellenérték5 oÁ-ánakmegfelelő osszegű jólteljesítési biztosítékot
nyújtani a Megrendelőnek. A biztosítékszolgáltatásának kotelezettségéta Kbt' 134. $ (6)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték
vźitozźsaa szerződés teljesítésesorán a jólteljesítési biztosítékösszegét nem érinti. A
jólteljesítési biztosítéknaka sikeres műszaki átadäs-źItvételnapjától számított 36 hónapos
jótállási kotelezettség Vállalkozonak nem Vagy nem jog- és szerződésszeni teljesítése esetére
kell fennállnia'
3.7 .

a

3.8. A Vállalkozó nem ťtzet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt 62 s (l) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adókoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak Továbbá a szerződés teljesítésénekteljes időtartama
alatt tulajdonosi szeľkezetét aMegrendelő szźlmára megismerhetővé teszi és a Kbt. a la3. $ (3)
bekezdése szerinti Ĺigyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. A megvalósítás időtartama' teljesítéshatárideje

4.l. A Vállalkozó a Létesítményszerződésszenĺ megvalósítt.sát a szerződéskotéstől számított
240 napon beliJl (azaz
.. ...-ig), de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig koteles
teljesíteni. A munkaterület átadäsa a szerzodéskotéstől számított 3 munkanapon beltil
megtorténik. Határidőn beltil teljesít a Vállalkozo, amennyiben _ eľre vonatkozó hatósági
előírás esetében _ a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezärtsäraa fenti határidőn beltil sor
kenil.

4.2. Yállalkoző a szerződésben foglalt teljesítésihatáridő késedelmes teljesítéseesetén, a
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenértékl Yo-a mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kotbér maximális mértéke20 napra eső érték
lehet, mely eléréseesetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Vállalkozóval szembeni kártérítésikotelezettség nélktil.
4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul,
úgy Vállalkozó meghiúsulási kotbért köteles fizetni Megrendeló részére,melynek mértékea
3 .2 pont szerinti ellenértékn ek |0 Yo-a.

A

Vállalkozó kotbérÍizetésikötelezettsége esetén Megrendelő a kotbér összegével
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális szźlm|źĄát,figyelemmel ugyanakkoľ a Kbt.
4.4.

4

l35. $ (6) bekezdésében foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén Vállalkozó koteles
kÜlon nyilatkozatban is elismerni Megrendelo követelését. Amennyiben a Vállalkozó a

kötbérfizetési kotelezettségének elismerésétjogszenĺtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult
érvényesítenivele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, koltséget,
elmaradt hasznot.
5.

A Vállalkozo tital

nyújtott jótállás

5.l. A Vállalkozó egységes jótállási kotelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadáSátvétel napjától számított 36 hónap. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan mĺiszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezátĺźtsźtkovető napon kezdődik. Esetleges javĺtás vagy kicserélés esetén
a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely
jogszabály magasabb kotelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy
szerkezetekre, mint a Megrendelő által előírt és a Vállalkozó által vállalt 36 hónapos jótállási
időtartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszab äly źital kotelezően
előírt jótállási időtartam az alkalmazando.
5.2. Yźl||alkozo jotźĺ||a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszeni teljesítésééľt,
továbbá azalkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéértfuggetlenĹil attól,
hogy azokat saját magava1y alvállalkozója, esetleg egyéb jogszenĺen bevont harmadik személy
alkalmazza.
6. Egyéb rendelkezések

6.lA

Szerződés és a felek közotti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével,
esetleges vźitozäsaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevo
szervezetek kozött írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítésétvagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az
elektronikus kommunikáció (pl. . e-mail) elfogadott.

A

szerződés teljesítésévelkapcsolatos ügyintézésľeés képviseletre a Felek által felhat almazott
személyek:

név: Váci Péter
cím: Pátyi Polgármesteri Hivatal207I Páty, Kossuth Lajos u. 83.
fax:
telefonszám'. 06-23 l 5 5 5 -530
e-mail : vaci.peteľ@paty.hu

Ytůlalkoző részéről
nev:
ctm:
fax:

telefon szam:
e-mail:

Az (elektronikus) ÉpítésiNaplóba
Megrendeló részéről'.

bej

egyzésre jogosultak

:

Név: Váci Péter
Tel: 06-231555-530
NÜJ szám: |8529475l

Vállalkozó részéről:
Név:
Tel.

NÜJ szám:
6.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó' A Szerzódésből származő jogvitákat a felek
elsődlegesen békésúton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek kikotik a
Buda Környéki Járásbíróság, illetve a Fővárosi Torvényszékilletékességét.
6.3A jelen Szerződéses Megállapodásban nem' vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre
vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részétképező az alábbiakban
mellékelt dokumentumok az iľányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a
Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok kozotti
ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban
később álló dokumentum rendelkezéseit.

6.3.l. Kilzbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, adott esetben azok
mó do sítása(i) ; ki egész itő tttjékoztatás stb. )

6.3.2. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ąän|ata.

6'3.3. Vállalkozó ä|ta| a szerzodéskotést követő 5 munkanapon belül benyújtott műszaki
ütemterv.

6.3.4. Külňldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származo
meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság kozvetlenül beszerezhet

Vállalkozóra vonatkozo adatokat az orszägok kozotti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.4.Ytilalkoző M elkészítetttervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat źúruházza
Megľendelőre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), igy az
elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárőlagos felhasználási jogokat
szeÍez.

6.5.Az alvti|alkozói teljesítésosszesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkoző
telj
6.6.

e

sajtlt

sítésének ar ány źtt.

A Szerződő felek megállapodnak'

hogy:

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adókoteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak

b) a Vállalkozo a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeló számära megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti
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6.7

.

A Szerződő felek megállapodnak,

hogy:

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szerint _ a szerzodéstol
elállhat, ha'
a) feltétlenül szüksége s a szerződés olyan lényeges módosĺtása, amely esetében a

alapjźn új kozbeszerzési eljźtrást kell lefolytatni;

Kbt. l4l . s

b) a Vállalkozó nem biztositja a Kbt. 138' $-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. l39. s-

ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258' cikke

a|apjtn

a

közbeszeľzés szabályainak megszegése miatt
EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Euľópai Unió jogából eredő valamely

kotelezettségszegési eljáľás indult vagy az Európai Unió Bírósźtgaaz

kotelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság ältal megtúlapított jogsértés
miatt a szerzódés nem semmis

6.8.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:
koteles a szerzodést felmondani, vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljáľás során kizáro ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zźrnia közbeszerzési
eljárásból.

A Megrendelő

6.9.

A

Szerződó felek megállapodnak, hogy:

A

Megrendelőként szerzodó fel jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha
sztikséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon _, ha

a) a Vállalkozóban kozvetetten vagy kozvetlenĹil ZíYo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatfuozott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy kozvetlenül ZíYo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatfuozott feltétel.
6' 1O.Jelen szerződés módosítása a

Kbt. 14l ' $ előírásai alapjźn lehetséges.

6.11 Vállalkozó a jelen szerződés a|áirźsával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvál|alkozóját bejelentette a Megľendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében,
valamint - ha a megelózőkozbeszerzési eljárásban az adott alvćilalkozót még nem nevezte meg
_ a bejelentéssel együtt benyújtotta az aÍra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem źil kizźĺrookok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szeÍződés teljesítésébebevonni kívánt alvéilakozok megjelolése
mellett a szerzódéses feladatok azon részét,melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott
alvtůlalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett aränyt, melynek mértékigaz adott

alvźi|alkozó bevonásra kenil. Amennyiben

a fenti

nyilatkozatben foglaltakban vźitozźs
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